


l benestar animal 
depèn de tots 
nosaltres. Hem de 

recordar que no són cap 
joguina, sinó éssers vius 
que necessiten que ens 
n'ocupem i ens en 
preocupem. El respecte 
i la cura són clau.

E



El Centre d’Acollida d’Animals de 
Barcelona (CAACB) acull gossos, 
gats i fures que han estat 
abandonats. 

El programa del CAACB busca la 
implicació ciutadana per fer que 
la vida dels animals al centre 
sigui molt més confortable. 

Els voluntaris són persones 
importants en la millora del 
benestar dels animals. La seva 
feina és una tasca de 

Cada any més de 30.000 animals 
són abandonats a Catalunya i la 
causa principal és la manca de 
control de la natalitat. Per això, 
és tan important esterilitzar-los.

Lamentablement, molts casos 
d'abandonament acaben tràgicament: 
amb animals maltractats, 
atropellats o directament morts 
per inanició. 

Respectar els éssers vius ens 
dignifica com a persones.

responsabilitat, ja que els 
ajuden a reduir l’estrès que 
pateixen pel fet de viure en una 
gàbia i els fan sentir estimats.

Promoure’n l’adopció en fires i 
festes populars és una feina 
important i gratificant.

Si tens una mica de temps lliure 
i t'agraden els animals, fes-te 
voluntari! És una experiència 
tant enriquidora com essencial 
pels animals.

- És imprescindible que identifiquis 
el teu gos, gat o fura amb un 
microxip que posa el veterinari i 
amb una xapa penjada al coll amb 
les dades bàsiques perquè te'l 
puguin retornar en cas de pèrdua 
o robatori. 

- Mai no facis servir un collar de 
càstig, força i/o estrangulació. 

- Has d'inscriure l'animal al registre 
censal municipal.

- Esterilitzar gossos, gats i fures 
és obligatori a Barcelona i és 
una manera efectiva d’evitar 
l’abandonament com a conseqüència 
dels naixements no desitjats. 

- Has d'alimentar l'animal 
adequadament.

- L’has de portar al veterinari, 
com a mínim, un cop a l'any, i 
sempre que ho necessiti. 

- Has de procurar que faci exercici 
diàriament.

- Evita que estigui sol més de 5 
o 6 hores seguides a casa. Els 
animals necessiten afecte.  

- No el maltractis ni l'abandonis mai.

- Has de recollir i llençar els 
excrements al contenidor gris o a 
la paperera dins d'una bosseta, 
tant a la via pública com a les 
àrees d'esbarjo. I, sempre que 
puguis, esbandeix els seus orins 
amb aigua. 

Són molts els gossos, gats i fures 
que esperen poder viure en una 
nova llar. Amb l’adopció, pots 
donar una segona oportunitat a un 
animal que et necessita i del qual 
rebràs afecte. 

L'adopció és un acte de 
responsabilitat, de solidaritat i 
d'humanitat molt gratificant, 
tant per a qui adopta com per a 
l'animal adoptat. Però, abans de 
fer el pas, recorda que és un 
ésser viu que ha de ser atès amb 
les atencions i l’afecte que 
necessita. 

Per adoptar de manera raonada 
i responsable, és fonamental tenir 
en compte: el tipus d'animal (un 
gos, un gat, una fura), la mida, 
l'edat, el sexe, el tipus de pèl, 
el caràcter, l'espai on viurà, el 
temps que li podràs dedicar, la 
despesa econòmica anual... 

- Si ets una persona atlètica i 
vols un company per a les teves 
activitats, et recomanem un gos 
jove i de perfil actiu. 

- Si ets una persona de vida 
sedentària, és preferible que 
adoptis un gat o una fura –que no 
s'han de passejar– o un gos adult 
de caràcter tranquil. 

Adopta abans de comprar, però, 
si  optes per la compra, que 
sigui un acte responsable. El 
Col•legi Oficial de Veterinaris 
de Barcelona ha publicat la Guia 
per fomentar l'adquisició 
responsable d'animals de 
companyia amb l'objectiu de 
posar fre a la venda irregular 
d'animals de companyia o exòtics 
provinents d'altres països.






