
21 i 22 de desembre
            del 2019



Un any més, el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 
Barcelona (CAACB) i dinou entitats de protecció animal ens 
plantem al bell mig de Barcelona, a la plaça de Catalunya, per fer 
una crida a la ciutadania: Per Nadal, ADOPTA!

L’adopció és un acte de responsabilitat, de solidaritat i d’humanitat 
molt gratificant, tant per a qui adopta com per a l’animal adoptat. 
Cal ser conscient, però, que entra a casa un ésser viu que ha de 
rebre les atencions i l’afecte que necessita. 
Un animal no és una joguina i necessitarà que les persones que el 
tinguin al seu càrrec se n’ocupin i en tinguin cura durant tota la 
seva vida. 

Per això, abans d’adoptar-ne un, és important pensar de forma 
responsable quin s’escollirà, i tenir en compte el tipus d’animal, 
la mida, el pèl i el sexe. 

Dissabte 21 i diumenge 22 de desembre
Plaça de Catalunya (amb Rambla de Catalunya)

PER NADAL

MILLOR ADOPTA!



PER NADAL

MILLOR ADOPTA!

PROGRAMA D’ACTIVITATS

DISSABTE 21 I DIUMENGE 22 DE DESEMBRE 

11.45 h:  Taller “El gos d’assistència”, a càrrec de l’Associació   
   DISCAN.
12.30 h:  Desfilada d’animals en adopció 
17.30 h:  Desfilada d’animals en adopció 
18.30 h:  Taller d’educació en positiu, a càrrec de Fundación Affinity 

I a més, cada dia d’11.00 a 20.00 h, pintacares infantil, 
fotografies divertides per compartir amb petits i grans, i taller 
de confecció de xapes!

Organitza: Ajuntament de Barcelona, amb el suport i la 
col·laboració de Fundación Affinity

Hi participen: Centre d’Acollida d’animals de companyia de 
Barcelona, APASAAC (Associació per a la Promoció de l’Adopció, 
Socialització i Acolliment d’Animals de Companyia), Associació 
per a la Protecció dels GPP (XGPP), Amics i voluntaris de la 
gossera BCN, Galgos 112, Amics dels Animals de la Noguera, 
Gats La Roca, APA PUPETC, DeGats, El Jardinet dels gats, 
SOSHurones, Amics Acollidors Abrera, Rescat, Life4pitbulls,    
El Club de Kat, SOS Maullidos Pallejà, Degalgos, La Lliga,         
AAS. DISCAN.




