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mascota
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dels

Diumenge 

 21 de febrer

Masia Can Feliu
De 10 a 14 hores

Consultori Veterinari El Mussol 
Porta la foto de la teva mascota i participa en el  
sorteig d’un obsequi

Terranova
Gosmania
Nouclínic Veterinaris
Vet’s Sant Quirze
Copy’s Agroconsum

Participa en el joc “Qui menja què?”  i pinta la teva 
mascota!

Galgos 112
Crestados Chinos sin Hogar & Progalgo

Trobada en el marc de la fira per compartir el matí

Galguedonia & Friends - Canius, ensinistrament caní 
en positiu

LLiga Protectora d’Animals de Sabadell
Ensinistrador internacional - Centre Caní Can Palau
IDDT: detecció de substàncies i assistències
Helpguau
Sant Quirze Animàlia
Ajuntament

Posa el xip al teu animal de companyia a uns preus de pro-
moció Festa dels Animals. Preu per col·locació de xip: 46 € 

Podràs gaudir d’aquesta promoció fins a l’11 de març en 
els següents establiments: Consultori Veterinari El Mussol, 
Vet’s Sant Quirze i Nouclínic Veterinaris. 

La Biblioteca Municipal posa a disposició de tothom 
bibliografia específica sobre els animals de companyia del 
15 al 21 de febrer. 

Stands



Primera edició 

de la Festa dels Animals
El proper 21 de febrer Sant Quirze celebra la pri-
mera edició de la Festa dels Animals. Els exteriors 
de Can Feliu acolliran aquesta nova iniciativa que 
té com a objectiu conscienciar sobre la tinença 
responsable d’animals i el que això implica 
respecte l’entorn i la convivència. Alhora, volem 
fomentar també els valors que els animals gene-
ren, els beneficis que impliquen per a la nostra 
salut i l’educació dels més petits o la importància 
de tenir bona cura de les nostres mascotes. 
Com a administració local tenim unes obligacions 
i responsabilitats, com ara el cens. Com a propie-
taris també existeixen algunes obligacions, com 
el xipatge i el respecte de l’entorn. Per tot això, el 

proper dia 21 us convidem a sumar-vos en 
una primera experiència on no només 

us informarem i facilitarem aquests 
tràmits, sinó on professionals de 

diferents sectors donaran con-
sells; on tindreu l’oportunitat 
d’adoptar gossos amb un passat 
complicat que ara busquen 
famílies i on, per sobre de tot, 
els amants dels animals compar-
tireu experiències i interessos. Els més petits de la casa podran gaudir tot  

pintant els contes Xip i Xipeta. 

Es podran adquirir de manera gratuïta guies  
sobre la tinença d’animals.

Exhibicions i xerrades

Xerrada: “La prevenció dels problemes de  
conducta. Principal causa de l’abandonament”
A càrrec de l’educador caní Toni Latorre 

Exhibició d’obediència avançada
A càrrec del Centre Caní Can Palau. Càpsules de 5min.

L’obesitat en les mascotes
A càrrec de Nouclínic Veterinaris 

Xerrada “Perquè m’estimo la meva mascota?” 
A càrrec de la veterinària Maria Pifarré, del  
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

Taller d’enriquiment i obediència base.  
Aprèn a utilitzar el clicker
Jocs i activitats on els propietaris poden partici-
par amb els seus gossos i aprendre com evitar 
l’avorriment dels animals a casa, l’ansietat per  
separació i altres problemes de conducta.  
A càrrec de Canius, ensinistrament en positiu

Xerrada: “Els beneficis per a la salut que  
comporta tenir un animal de companyia”
A càrrec de la doctora del CAP SQV, Olga Torner

Exhibició d’IDDT: detecció de substàncies  
i assistències

Desfilada de Galgos 112: Llebrers i podencs  
en adopció. Donem-los una oportunitat de 
trobar una família

Xerrada “Com es comporten els gats?” 
A càrrec de l’etòloga Anna Morros, de Vet’s SQV

Desfilada LLiga Protectora d’Animals  
de Sabadell 
Una oportunitat per conèixer els animals 
de la protectora i oferir-los l’ocasió de 
trobar una nova llar
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Espai creatiu i responsable

Us hi esperem!
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