
Exposició canina 
Puntuable per al títol del Millor Gos de Catalunya 2013 
Informació: info@canina.org

Campanya «Adopta’ns» 
Adopcions de gossos perduts i abandonats

Campanya de sensibilització sobre protecció, 
de respecte i civisme amb els animals

Jocs infantils
Per fomentar el coneixement dels animals
 
Punt d’informació sobre la cura 
i la salut dels animals

Organitza: Reial Societat Canina de Catalunya, Help Guau 
i Associació SOS Gats i Gossos amb la col·laboració de l’Ajuntament

UN DIA 
DE GOSSOS

Diumenge 10 de març
10 -14 h, esplanada 
Casal de Joves



I RECORDA 
QUELCOM MOLT 

IMPORTANT: 

MAI EM MALTRACTIS
NI M’ABANDONIS
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Consells sobre la tinença 
d’animals de companyia
 

• Els animals han d’estar vacunats i identificats amb un microxip per un  
centre veterinari. El microxip és necessari per poder trobar els animals  
que es perden. 

 
• Els gossos, el gats i les fures han de censar-se en el registre municipal 

d’animals de companyia, en el termini de 30 dies des de la data de 
naixement o d’adquisició de l’animal.

 
• Quan es treuen a passejar, han d’anar lligats. I els gossos catalogats   

com a perillosos han d’anar amb morrió.
 
• En cas de pèrdua de l’animal, s’ha de trucar al telèfon de l’Arxiu 

d’Identificació d’Animals de Companyia AIAC 24 hores (93 418 92 94)   
per donar l’avís corresponent. 

 
• Tenir un animal de companyia a casa comporta unes obligacions*:

 - donar-li menjar sempre a casa
- tenir cura de la seva higiene
- alimentar-lo com cal
- tenir cura de la seva salut
- educar-lo tot premiant-li les bones accions i castigant-li les dolentes
- intentar evitar els lladrucs incontrolats i sorolls molestos
- treure’l a passejar
- recollir sempre les caques de terra evitant embrutar la via pública

*Cal donar compliment a la Llei i a l’ordenança reguladora de la protecció i tinença d’animals. 
Més informació a www.santjust.cat.

 


