
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.

Racó de jocs d’estimulació mental i olfactiva, 
mini pista de salt, tub i jocs de propiocepció. Com 
jugar correctament amb el teu gos. A càrrec d’Atuk 
formación y Educación canina. 

Ensenya al teu gos a buscar-te. Iniciació en els 
gossos de rescat, a càrrec de l’Associació Catalana 
d’Excursionisme Caní. 

Activitat per a grups reduïts 
d’una hora de durada, 
sessions des de les 10h fins la 
13h. Inscriu-te prèviament en 
aquest enllaç: 

Activitat per a grups reduïts 
d’una hora de durada, 
sessions des de les 10h fins la 
13h. Inscriu-te prèviament en 
aquest enllaç:

D’11.30 a 12 h 
Xerrada sobre maltractament animal, a càrrec 
de DAP, Defensa Animal Professional.

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

12.30 h
Desfilada de gossos en adopció, de 4petjades i 
voluntaris Caad Terrassa.

13 h
Xerrada/exhibició “Habilitats canines i projec-
tes bidireccionals”, a càrrec de Al Perro Verde.

13.30 h
Xerrada/exhibició “Recerca de persones amb 
gossos de rescat”, a càrrec de de l’Associació 
catalana d’excursionisme caní.

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

Tallers educatius

Passejada amb el vostre 
animal de companyia Santuari Buena Vida Mir oferirà tatuatges a la 

seva paradeta durant tot el matí per un preu.

Vine, fes-te una foto amb el teu animal de com-
panyia i publica-la a les xarxes amb el hashtag 
#SQVFestadelsAnimals! Tindràs un record per 
sempre al photocall especial que hem preparat!

Xipa el teu animal als següents centres veterina-
ris, a un preu especial de 40 euros fins al proper 26 
de març:

Anicura Vets Sant Quirze 
Centre Veterinari El Mussol
Nouclínic Veterinaris

Inscriu-te als tallers d’educació canina: Com 
fer una passejada correcta, acompanyar el teu 
gos, detectar les seves pors i inseguretats. 
Passejada en grup pràctica i consells.
Dissabtes 11 i 25 de març. 
Inscripcions a l’stand d’Atuk Formació i Educació 
Canina el dia de la Festa. Grups reduïts.

Jocs i tallers per a infants als següents stands:
Sant Quirze Vallès Natura
Ada Castellar
En nuestra casa de madera
7 vides Òdena: Fes el teu gatet caminador!

Fes-te un tatuatge solidari!

Activitats infantils

Photocall animal!

Xipatge a preu especial

Dissabtes de Tallers

Inici
Final
Can Feliu



2023
Campanya de Sensibilització 
tinença responsable d’animals

Diumenge, 
26 de febrer

Lloc: Exteriors Masia 
Can Feliu

Horari: de 10 a 
14 hores

Organitza:

Associació Canina 
iCanWalk
Associació Claire’s
Associació AGAB
Associació Al Perro 
Verde
Associació catalana 
d’excursionisme caní
Asociación M.A.X.
Abacan Benestar 
Animal
Asociación Galguetes
Alara Exotic
Arca Barberà del Vallès
ADN, Aula de Natura
DAP
En nuestra casa de 
madera
Lliga Protectora 
d’Animals de Sabadell
Los gatos de Karen
Apaguas
Instinto Felino
La muntanyeta
Barcelona Mascolokos
Santuario Buena Vida 
MIR
Protectora d’Animals 
de Mataró

Progat Badia i Progat 
Barberà del Vallès
Grupo de Ayuda a 
Bodegueros
Galgos Solidarios
Gatejades
NOMA
Nouclínic veterinaris
Life4pitbulls
Gos Maco
7 vidas Òdena
Salva una huella
Seproan Sallent
Sant Quirze Vallès 
Natura
Sakura Paradise 
Sanctuary
SQ Animàlia
ADA Castellar del 
Vallès
Somnia Animals
Vallescat
Vallgats Lliçà de Valls
4petjades i voluntaris 
Caad Terrassa
Atuk Formación y 
Educación Canina

Festa dels

La setmana del 20 al 26 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.

Durant tot el matí, a la paradeta de l’Ajuntament 
podreu censar el vostre animal de companyia

Participants

#SQVFestadelsAnimals


