
2022
Campanya de Sensibilització 
tinença responsable d’animals

Diumenge, 
20 de febrer

Lloc: Exteriors Masia 
Can Feliu

Horari: de 10 a 
14 hores

Organitza:

Participants

Associació Canina 
iCanWalk
Associació Claire’s
Associació Al Perro 
Verde
Associació Defensa 
Animal Professional
Asociación M.A.X.
Abacn Benestar Animal
Acunr Catalunya
Alara Exotic
Amics Acollidors
Arca Barberà del Vallès
Lliga Protectora 
d’Animals de Sabadell
Apaguas
Bull Terrier
Brigada Barcelona
Mascolokos
Propietaris de Gossos de 
Sabadell

Protectora d’Animals de 
Mataró
Progat Badia
Grupo de Ayuda a 
Bodegueros
Noma
Life4pitbulls
Gos Maco
7 vidas Òdena
Salva una huella
IDDT
Sant Quirze Vallès 
Natura
SQ Animàlia
ADA Castellar
SOS Weimaraner 
SOS Primates
Territori Caní
Vallescat
Caad Moianés
Kastellkat

Festa dels

La setmana del 14 al 19 de febrer dos agents 
cívics voltaran per les zones del municipi amb 
més afluència de persones amb gossos per 
informar la ciutadania sobre la tinença respon-
sable d’animals.



Vine i passeja amb el teu gos/gossa pels voltants 
del poble! Descobreix racons i comparteix camí amb 
altres persones propietàries d’animals de compan-
yia. El passeig estarà guiat per l’entitat iCanWalk i 
personal de referència. Les persones participants 
rebran un obsequi després de la passejada. 

D’11 a 11.20 h 
Xerrada sobre alimentació natural i els seus beneficis, 
a càrrec de Territori Caní.

D’11.20 a 11.40 h
Xerrada sobre el maltractament animal i com 
denunciar-lo. A càrrec de l’Associació Defensa Animal 
Professional. 

D’11.45 a 12.15 h
Al Perro Verde farà una exhibició sobre educació 
canina, habilitats i projectes bidireccionals d’acció 
social. 

De 12.15 a 13 h. 
Desfilada de gossos en adopció, a càrrec de la Lliga 
Protectora d’Animals de Sabadell. 

De 13 a 13.30 h
Desfilada de gossos en adopció, a càrrec d’Ada 
Castellar.

De 10 a 11h 

Recordeu:
Manteniu el gos controlat en tot moment evitant que 
s’escapi o provoqui molèsties.

Respecteu l’entorn, especialment als camps de 
conreu no hi llenceu objectes i eviteu el trànsit dels 
animals.

Els gossos potencialment perillosos han d’anar 
sempre lligats i amb morrió.

Recorregut:

Activitats

Activitats infantils

Passejada de gossos pel 
municipi

Xipa el teu animal als següents centres 
veterinaris, a un preu especial de 40 
euros fins al proper 20 de març.

Nouclínic Veterinaris

Veterinari El Mussol

Vet’s Sant Quirze

Jocs i tallers per a infants a càrrec de Sant Quirze Vallès 
Natura

Taller de manualitats amb fusta i altres creacions, a 
càrrec d’Ada Castellar. L’entitat també comptarà amb 
educadors canins “Juka Dog” per poder fer consultes. Es 
lliuraran descomptes per les classes d’educació.

Durant tot el matí, a l’stand de l’Ajuntament podreu 
censar el vostre animal de companyia.

Inici
Final
Can Feliu


