
II FESTA DELS 
ANIMALS   

 FESTA MAJOR DE GRÀCIA 2010 

DIUMENGE 15 D’AGOST 

11:00h – Inici festa, amb stands de protectores de Catalunya 

                                                                              (informació general i sobre animals en adopció, venda d’articles) 

11:30 - 13:00h – Activitats per als més petits a càrrec 

d’Udols, Associació pel Benestar del Gos Urbà (memory, agility 

sense gossos, curses de caques). 

17:30h – Concurs d’animals de companyia per a menors de 16 

anys. Categories: nen-gos més simpàtics, nen-gos més originals, 

nen-gos més compenetrats i fura més maca. 

18:00h – Desfilada d’animals en adopció. 

18:45h – Lliurament de premis del concurs i detalls per a tots 

els participants. 

19:00 - 20:30h – “Com el gos i el gat”, xerrada sobre les 

principals característiques, els problemes y les solucions de 

convivència, a càrrec dels educadors en positiu Carles Gomà 

(Gossos en Positiu) i Jordi Ferrés (Educador de gats). 

 

DIJOUS 19 D’AGOST 

17:00h – Inici de la festa, amb stands de 

protectores de Catalunya (informació general i 

sobre animals en adopció, venda d’articles). 

18:00h – Desfilada d’animals en adopció. 

19:00 - 20:30h – Xerrada sobre educació en 

positiu, a càrrec d’Udols. 

Què són les senyals de calma? 

Efectes de l’estrès a la convivència. 

El passeig. 

Visites al veterinari. 

20:45h – Fi de festa. 

 

DISSABTE 21 D’AGOST 

12:00h – Inici festa, amb stands de protectores 

(informació general i sobre animals en adopció, 

venda d’articles). 

13:00h – Desfilada d’animals en adopció. 

17:00h – Concurs d’animals de companyia per a 

majors de 16 anys. Categories: gos més simpàtic, gos 

més original, parella amo-gos més semblants i fura 

més maca. 

18:00h – Desfilada d’animals en adopció. 

19:00h – Lliurament de premis del concurs i detalls 

per a tots els participants. 

19:30h – Classe de grup: ensinistrament en positiu, 

a càrrec d’Udols. Participa-hi amb el teu gos i passa-

t’ho d’allò més bé! 

21:00h – Sopar de germanor, obert a tothom. 

23:00h – Concert ODRACIR LAVID GRUP: 

"KUMBAYAH FOR AFRICA"  

 (Exòtic Music Tribal Fussion) 

 

Tots els dies: barra de begudes. Degustació de menjar vegetarià i vegà. 

Mostra d’entitats proteccionistes:  Refugio La Amistad, Veu Animal, Degalgos, Els 
Nostres Petits, La Llga d'Animals i Plantes de Barcelona, SOS Gats, Barcelona Gat i 
Gos, UPAG, Fundación Altarriba, Amics Acollidors dels Animals d'Abrera, UDOLS, 
Fundació Silvestre, UniversiGats, Amics dels Animals de la Noguera, SAR, El 
Jardinet dels Gats, SOS Hurones, El Club de Kat, SOS Golden i GentiGossos. 

Col·laboradors: 

   
 www.educadordegats.cat 

Gràcies especialment a: Odracir Lavid.  

Patrocinadors:   


