
3a EDICIÓ DE LA FESTA DE L’ANIMAL              
 4 d’octubre de 2014 Rambla Principal. Vilanova i la Geltrú 

 
 
Un esdeveniment 
on el protagonista es l’Animal 
 
El 4 d’octubre Vilanova i la Geltrú acollirà 
la 3a edició de la Festa de l’Animal. Una 
festa que ha comptat, des dels seus inicis, 
amb una bona acollida per part del públic, 
i que ha esdevingut tot un èxit pel que fa 
a la participació d’empreses i entitats 
sense ànim de lucre relacionades amb el 
sector. 
 
Una festa educativa 
 
La Festa de l’Animal té com a objectiu 
conscienciar la ciutadania sobre les 
obligacions, drets i deures en la tinença 
responsable d’animals de companyia, 
alhora que treballa en projectes per 
sensibilitzar la població davant els 
abandonaments de gossos, gats i altres 
animals.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Activitats en família i amb els animals 
 
La festa de l’animal ofereix al visitant, de 
totes les edats, activitats lúdiques 
relacionades  amb la tinença responsable 
d’animals de companyia.  
 
Entre d’altres hi haurà demostracions 
canines a càrrec dels Mossos d’Esquadra i de 
la Guàrdia Civil, exhibicions dels gossos de 
teràpia, així com tallers per a infants i 
xerrades o la passarel·la de gossos per 
adoptar. 
 
Els visitants poden participar en activitats 
com la passarel·la “Mostra’ns el teu amic” i 
tallers pels més petits. 
 
 
CONTACTE: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Servei de Medi Ambient 
Plaça de la Vila, 8, 
Vilanova i la Geltrú, 08800, 
Telèfon de contacte: 938 140 000 (Ext. 2017) 
E-mail: mediamb@vilanova.cat 
www.festadelanimalvng.jimdo.com 
 



                       ACTIVITATS 
 

 
Horari ACTIVITATS EN PISTA Organitza 
11 h Gossos i infants, junts aprenem. Taller per 

infants, per descobrir el món caní amb els 
gossos de teràpia  

FUD Therapy C.A.Alpicat 

12 h Inauguració de la Festa de l’Animal  Ajuntament de VNG 
12.15 h Demostració d’agility, dog dancing i Ring 

francès 
FUD Therapy C.A.Alpicat 

13 h Demostració de la unitat canina dels Mossos 
d’Esquadra 

Mossos d’Esquadra 

13.30 h Passarel·la Adopta’m Entitats protectores 
14 h Fi de les activitats del matí  
17 h Taller de jocs infantils assistits per gossos. A 

càrrec d’en Gerard i en Thor 
Boskan / Serveis canins i 
teràpies integratives 

18 h  Demostració de gossos en la prevenció de la 
violència de gènere 

Allserdog 

19 h Demostració de la unitat canina de la 
Guàrdia Civil 

Guàrdia Civil 

20 h Passarel·la Adopta’m Entitats protectores 
20.30 h Passarel·la Mostra’ns el teu amic Ajuntament de VNG 
 

 
 
Xerrada: El gos i el desenvolupament humà, teràpia amb animals  
Dimarts 7 d’octubre 
19 h 
A càrrec de Núria Sorribes de FUD Therapy 
Centre Cívic La Sardana 
Plaça de les Danses 
Vilanova i la Geltrú 
Xerrada: Com acollir la nova mascota 
Dimecres 8 d’octubre 
19 h 
A càrrec de Marta Arboix, veterinària del Centre Veterinari Sant Joan 
Sala Noble, de la Casa Olivella 
Plaça de la Vila, 12 
Vilanova i la Geltrú 
Curs d’educació canina 
Divendres 10 d’octubre 
19 h 
A càrrec de Boskan, serveis canins 
Cal inscripció prèvia : boscanserveiscanins@gmail.com / telf 678 786 652 
Curs de formació de gossos policia. Treball sobre la realitat  
Del 17 al 19 d’octubre 
Divendres de 16 a 20 h – Dissabte i diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 
Hípica Auriga. Carretera de l’Arboç, quilòmetre 3,6 
Vilanova i la Geltrú 
 
 

 



PARTICIPANTS 
 

 

Empreses: 
Allserdog 
Boskan 
Centre Veterinari Nexus Cubelles Jardiland 
Fud Therapy Club Agility Alpicat 
Hospital Veterinari Mima’ns 

 
Llorens Llibres 
Llibreria La Mulassa 
Mascotes VNG 
Residència canina La vila del gos 
Serveis Canins 

 
 
Associacions: 
ADAG Associació en defensa dels animals 
de Canyelles 
Amics i protectors dels gats 
Associació d’animals sense llar de Cubelles 
AUDA Associació unió dels drets dels 
animals 
ADDA Associació defensa dels drets dels 
animals 
Els nostres petits 
 

 
 
 
NAPA Nova associació protectora 
d’animals 
Olescan 
PROCAN Protectora dels animals de 
Cunit 
Protectora d’animals i plantes Garraf 
Refugi L’Amistat  
SOScuatropatas BCN 
VNG en acció pels animals 
 

 
Institucions:  
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
(Medi Ambient) 

 
 
CAAD Mancomunitat Penedès-Garraf 

Mossos d’Esquadra Seprona (Guàrdia Civil) 
 
 
 
Patrocinadors:  
Centre Veterinari Nexus Cubelles (Jardiland) 

  
 
Amb el suport de 
     
 

          
 
Organitza: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Servei de Medi Ambient 

 


