
Festa dels
Participants

Sant Quirze Vallès Natura
IDDT Assistance Dogs 
UAB escola de prevenció i seguretat integral
Abacan Benestar Animal
ACUNR Catalunya
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
Adopta un Bull Terrier
Claire’s Animal
Bird’s Friends
Propietaris de gossos de Sabadell
ICanWalk
NACS
Vallescat
Territori Caní
Associació Noma
SQ Animàlia
Al Perro Verde
Arca Barberà
Terra de Gossos
Gos Maco
Ada Castellar
Noma

2020
Diumenge
16 de febrer
de 10 a 13.30h

Exteriors de 
la Masia de
Can Feliu

Alara Exotic

40€ i fins al 16 de març, 

Censa el teu animal a la carpa de 
l'Ajuntament, i rebràs un obsequi.

Xipa el teu animal de companyia per un 
preu especial de 
als següents centres veterinaris:

Centre Veterinari El Mussol
Vet’s Sant Quirze
Nouclínic Veterinaris



Vine i passeja amb el teu gos/gossa pels voltants 
del poble! Descobreix racons i comparteix camí amb 
altres propietaris/es d’animals de companyia. Us 
acompanyaran guies de l’entitat iCanWalk i personal 
de referència. Les persones participants rebran un 
obsequi!
Després de la passejada, apunteu-vos a l’estand 
d’iCanWalk per participar en el sorteig de bosses de 
pinso.
I no oblideu gaudir de l’esmorzar I xocolatada per 
recuperar forces que us ofereix l’Ajuntament en 
arribar!

11.00 h 
Xerrada/exhibició sobre educació canina, 
habilitats i projectes bidireccionals d’acció 
social, a càrrec de l’Associació “Al Perro Verde” 
Escenari central.

11.30 h 
“Detecció i gossos d’assistència IDDT i Urban 
Training” a càrrec d’IDDT i UAB. Pista.

12.00 h 
Xerrada: “La importància de l’alimentació 
natural per a gossos, gats o fures”, a càrrec de 
Territori Caní. Vestíbul Masia Can Feliu.

De 12.30 a 13.00 h
Desfilada de gossos en adopció, a càrrec de la 
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. Escenari 
central.

De 13.15 a 13.30 h
Desfilada de gossos en adopció, a càrrec d’Ada 
Castellar. A continuació, desfilada a càrrec d'Arca 
Barberà i desfilada de gossos d'Alara Exotic.

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:

Tallers i exhibicionsPassejada de gossos pel 
municipi

Activitats infantils
Sant Quirze del Vallès Natura organitzarà durant el 
matí un taller infantil.

L’entitat ARCA de Barberà del Vallès oferirà durant 
tot el matí una activitat de pintacares per als 
infants, amb un donatiu solidari de 2 euros.

Vols fer-te un tatoo d’un gos, o un ocell? Abacan 
Benestar Animal oferirà un taller de tatuatges 
infantils molt divertit!

D’11.30 a 13.30h. Fes les teves pròpies titelles de 
granja! A càrrec d’Activijoc.

Inici
Final
Can Feliu


