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JUNTS!

APRENEM 
JUNTS!

TALLERS DE PROMOCIÓ 
DEL VOLUNTARIAT I TINENÇA 

RESPONSABLE D’ANIMALS 
DE COMPANYIAAAAA

CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE 
COMPANYIA DE BARCELONA (CAACB)
El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia 
de Barcelona acull els gossos gats i fures 
abandonats, perduts o comissats pels 
cossos de seguretat i es fa càrrec de la 
seva cura i benestar, fins que són adoptats. 
També promou les acollides temporals 
dels animals més vulnerables, com cadells 
lactants, sèniors o bé els que es recuperen 
d’alguna malaltia. 

L’Ajuntament promou les adopcions com a 
primera opció de tinença i com a forma de 
lluitar contra l’abandonament.

Adreça: 
Ctra. de Sant Cugat, 250 / Ctra. de l’Arrabassada, km 3,8

Correus electrònics: 
Per adopcions: adopcionscaacb@bcn.cat
Per fer voluntariat: coordinaciovoluntariat.caacb@bcn.cat 

barcelona.cat/benestaranimal



APRENEM JUNTS SOBRE GOSSOS
Divendres, 25 de novembre de 2022: 
“Conèix-los d’aprop”
Divendres, 2 de desembre: 
“Porta’m a casa”

APRENEM JUNTS SOBRE GATS
Dissabte 26 de novembre de 2022 : 
“Conèix-los d’aprop”
Diumenge 27 de novembre de 2022: 
“Porta’m a casa”

VINE A CONÈIXER EL CAACB
Dissabte 26 i diumenge 27 de novembre de 2022 

L’Ajuntament de Barcelona presenta una nova edició del 
cicle de tallers “Aprenem junts”, pensat per conèixer de 
més a prop aspectes sobre l’adopció, l’acollida, la tinença 
responsable d’animals domèstics i el voluntariat. Els Tallers 
els promou el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de 
Barcelona (CAACB).

Durant els tallers i les dues visites al Centre, voluntariat i 
persones professionals del sector explicaran com fer-
se càrrec del benestar de gats i gossos, destacant la 
necessitat d’educar en una tinença responsable i evitar els 
abandonaments i posteriors traumes als animals.

També volem posar de relleu la importància de mantenir 
activa i fomentar la xarxa actual de voluntariat, una eina 
fonamental tant per les entitats que col·laboren en benefici 
dels animals, com pel propi CAACB. 

TALLERS

Lloc: Centre Cívic 
Can Verdaguer. 
Carrer de Piferrer, 94 
Horari: De 18 a 19.30 h 
Tallertista: 
Natalia Iorlano

Lloc: CAACB   
Horari: D’11 a 12.30 h
Tallertista: 
Alba Garcia

Lloc: CAACB    
Horari: De 12.30 a 14 h
Tallertista: Rosi Perea coordinaciovoluntariat.caacb@bcn.cat

INSCRIU-TE


