
Plaça Joanic  

III FESTA DELS 
ANIMALS 

 FESTA MAJOR DE GRÀCIA 2011 

DILLUNS 15 D’AGOST 
10:00h – Inici de la Festa: stand de les protectores, informació i venda 
solidària. 
11:00h – Xerrada  “Especisme antropocèntric, tots som animals”, Laia 
García de  l'Associació UPAG. 
11:30 - 13:00h – "Conèixer i respectar les nostres mascotes". Jocs per 
nens i nenes. Organitzat per Udols, Assoc. pel Benestar del Gos Urbà. 
12:00h – Passarel·la d’animals en adopció.  
18:00h – Passarel·la d’animals en adopció. 
19:00h – 20:00h – "Classe Grupal d´educació canina en positiu":. Vine 
amb el teu gos! Organitzat per Udols. Preinscripció: audols@gmail.com i 
fins 1 hora abans al stand d'Udols (places limitades) 
20:15h – Xerrada “De Mascotistes a no especistas”, Laia Garcia 
d’associació UPAG. 

 

 
DIJOUS 18 D’AGOST 
17:00h – Inici de la festa: stand de les protectores, 
informació i venda solidària 
18:00h – Passarel·la d’animals en adopció. 
18:30h – Xerrada  infantil (nens de 6 a 9 anys) “Una 
mascota no és una joguina”, a càrrec de l'Associació Por un 
Mar de Animales. 
19:30h – Plaça: Taller d'Aromateràpia: sabons aromàtics 
amb flors i essències. Impartit per Joan Solé, expert en 
Aromateràpia 
19:30h – Escenari: "Amics per nassos”, espectacle per nens 
i adults, sobre gossos detectors. A càrrec d'Albert 
Capapey, educador, i amb la participació estelar de Luna. 
21:00h – 22:30h – "Tast de CLAQUÉ, SWING I HIP HOP" 
a càrrec dels professors de l'Escola Luthier de Música i 
Dansa. 
 
DISSABTE 20 D’AGOST 
10:00h – Inici de la festa: stand de les protectores, 
informació i venda solidària. 

11:00h – 11:30h – Xerrada "Els gats de carrer de Gràcia", 
a càrrec de Yolanda van Amersfoort de Fundació Silvestre, 
de Gràcia. 
12:00h – Passarel·la d’animals en adopció.  
18:00h - Passarel·la d’animals en adopció. 
19:00h – Xerrada “Gats i gossos: educació en positiu”, a 
càrrec dels educadors Jordi Ferrés i Carles Gomà. 
21:00h – Sopar Vegà, en benefici d'"El Jardinet dels Gats". 
Tickets a 7€ 
22:30h – "Bollywood a Gràcia", espectacle de dansa, música 
i color organitzat per Bollywood Sitare. 
 

DIUMENGE 21 D’AGOST 
10:00h – Inici de la festa: stand de les protectores, 
informació i venta solidaria 
11:00h – Concurs de gossos, fures i conills, obert a 
particulars. Inscripcions al stand d'organització els dies 15, 
18, 20 i 21 fins mitja hora abans de començar. Places 
limitades i per rigorós ordre d'inscripció. 
12:00h – Passarel·la d’animals en adopció. 
12:30h – Lliurament premis concurs. 
18:00h – Passarel·la d’animals en adopció. 
18:30h – Xerrada “Companys exòtics, una responsabilitat 
compartida”,  a càrrec de Tere Rodríguez, APAEC (Assoc. 
Protectora d´Animals Exòtics de Catalunya). 
19:30h – Monòleg a càrrec de David Martínez, actor 
amateur i voluntari de l'associació Veu Animal. 
20:00h – Xerrada “ Flors de Bach: animals i propietaris, una 
teràpia conjunta”, a càrrec d'Elisabeth Macarro, terapeuta 
floral, especialitzada en animals, membre de SEDIBAC 
(Societat per a l'Estudi i la Difusió de la Teràpia del Dr. 
Bach a Catalunya). 
22:00h – Concert “Con el corazón en la mano” a càrrec de la 
cantautora Maria Caracuel, acompanyada pel guitarrista 
Toni Carbonell. 
23:30h – Fi de festa. 
 

Totes les activitats són gratuïtes: vine a Totes les activitats són gratuïtes: vine a Totes les activitats són gratuïtes: vine a Totes les activitats són gratuïtes: vine a 

gaudir de la festa amb nosaltres!gaudir de la festa amb nosaltres!gaudir de la festa amb nosaltres!gaudir de la festa amb nosaltres!!!!!!!!!    
 

Els dies 15, 16, 18, 20 i 21: bar solidari a favor 

dels animals del “Refugio La Amistad”.  

Tots els dies, recollida de donatius a la carpa d’organització: mantes, pinso de gos, gat, conill, fures, èquids, llaunes de menjar d’animals, 

material de neteja (lleixiu, escombres, recollidors, bosses per escombraries), material i eines de construcció, casetes, llitets, menjadors, material sanitari 

i de farmàcia, medicaments veterinaris, pipetes, collars, corretges...Els donatius seran repartits entre diferents refugis. Gràcies en el seu 
nom! 

Entitats  
proteccionistes: 
 

 

 

Col·laboradors: Carles Gomà: Gossos en Positiu, Jordi Ferrés: educador de gats, Elisabet Macarro: SEDIBAC, Maria Caracuel, Toni Carbonell, Joan 

Solé i Albert Capapey (educador en positiu) i  FAADA. 

Patrocinadors: 


