
III Fira Animalista d'Andorra

Amb la col·laboració de:



Benvinguts amics

dels animals!



III Fira Animalista d'Andorra

del 25 de setembre al 3 d'octubre del 2021.

L'objectiu principal és sensibilitzar i concienciar a tota la

població de la tinença responsable animal. Els humans no

estem sols al món, convivim dins un mateix entorn urbà i

natural amb altres espècies. L'educació, l'amor i el

respecte entre tots és la base d'una bona convivència per

aconseguir viure en un món millor.

Aquest any, volem fer una crida i tractar el 

concepte de sensibilitat dels animals. Aquest tema és

central en l'ètica animal perquè un ésser sensible sent

dolor, plaer i emocions diverses: El que li passa li importa.

Segons aquesta filosofia, aquest fet li dóna una

perspectiva sobre la seva pròpia vida, interessos (per evitar

el sofriment, per viure una vida satisfactòria, etc.), fins i

tot drets (a la vida, al respecte...). Aquests interessos i

drets impliquen l'existència de deures morals per part

nostra envers altres éssers sensibles.



@laikaandorra

@gossosandorra

No et perdis el programa i les

actualitzacions a les nostres xarxes socials:



III Fira Animalista d'Andorra

del 25 de setembre al 3 d'octubre del 2021.

Dissabte 25 de setembre
10.30 h · Acte d'inauguració III Fira Animalista d'Andorra 
Hotel ABBA Xalet Suites, Sispony. Sota invitació.

12.00 h · Projecció documental Joel Brunet: "De griffes et
de crocs" · Teatre de les Fontetes, la Massana. 
Inscripció obligatòria trucant a l'Oficina de turisme de la
Massana +376 835 693 

13.00 h · Visita guiada de la Exposició de Joel Brunet: 
"Un monde sous nos yeux" · Hall de les Fontetes, la Massana.

 

Dilluns 27 de setembre
19.00 h · Projecció documental Joel Brunet: 
"De griffes et de crocs" · Teatre de les Fontetes, la
Massana · Inscripció obligatòria trucant a l'Oficina de
turisme de la Massana +376 835 693 

 
 
 
 
 

Dimarts 28 de setembre
19.00 h · Xerrada amb Rosa Aguilera · terapeuta  felina ·
"Els animals i els sentiments" ·  Via instagram @laikaandorra

 
 
 
 
 

20.00 h · Xerrada amb Olga Porqueras 
"La importància de comunicar amb els animals" 
Via instagram @laikaandorra

 
 
 
 
 



Del 25 de setembre al 3 d'octubre:
Exposició Gat fer i fauna salvatge 

del fotògraf Joel Brunet: 
"Un monde sous nos yeux"

 
Centre turístic i cultural de les Fontetes,

La Massana
 

 
 
 
 
 



Del 25 de setembre al 3 d'octubre:
Exposició "El meu gos i jo" 

de la fotògrafa Céline Pech: 
 

Centre turístic i cultural de les Fontetes,
La Massana

 

 
 
 
 
 



Stay

Positive

Be thankful for

another day

17.00 h · Xerrada Robert Marín (Mozambique):
"Interacció entre els nens i els gossos a Moçambic"
Via instagram @gossosandorra

 
 
 
 
 

Dimecres 29 de setembre

19.00 h · Xerrada sobre ratpenats amb David López
Bosch del Museu de Ciències Naturals de Granollers
"Programa de Seguiment de Ratpenats: ciència ciutadana
al servei de l'estudi i conservació dels ratpenats" 
Via zoom 

 
 
 
 
 

Dijous 30 de setembre
19.00 h · Projecció documental de Ramon

Casabayó i Lluís Manel Montoro: "Illa del Coco"
Teatre de les Fontetes, la Massana 
Inscripció obligatòria trucant a l'Oficina de turisme
de la Massana +376 835 693 

 
 
 
 
 

Divendres 1 d'octubre
17.30 h · Xerrada de Entrelazadogs amb Andrea

Bracho i Mireia Bosch · "El vincle humà-gos com a eina
terapèutica a la psicologia moderna" 
Via instagram @gossosandorra

19.00 h · Xerrada amb Céline Pech: “El Meu Gos i Jo :
gos i amo a la llum de la fotografia” 
Via instagram @gossosandorra

 
 
 
 
 

III Fira Animalista d'Andorra

del 25 de setembre al 3 d'octubre del 2021.



Be thankful for

another day

Dissabte 2 d'octubre

 
12.00 h · Projecció documental de Joel Brunet: 

"De griffes et de crocs" 
Teatre de les Fontetes, la Massana

Inscripció obligatòria trucant a l'Oficina de turisme de la
Massana +376 835 693 

 
15.30 h a 19.00 h 

Market d'entitats i empreses amigues dels animals.

Plaça de les Fontetes, La Massana
 

16.00 h · Xerrada de Fundació Gaia: 

“Animales como tú”
Plaça de les Fontetes, La Massana.

 
17.30 h · Xerrada amb Ramon García:

NOSOTROS TAMBIEN SOMOS ANIMALES 
"Como utilizamos a los animales y el sufrimiento que les

causamos" · Plaça de les Fontetes, La Massana.
 

18.30 h · Xerrada amb Benjamin Rascagnères:

"La protecció dels animals: un debat filosòfic, 
cultural i polític".

Plaça de les Fontetes, La Massana.
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Positive

Be thankful for

another day

Diumenge 3 d'octubre

 
11.00 h a 19.00 h 

Market d'entitats i empreses amigues dels animals.
Plaça de les Fontetes, La Massana.

 
10.00 h · Exhibició de la Unitat Canina del Cos de Policia

d'Andorra
Plaça de les Fontetes, La Massana.

 
11.30 h · Xerrada de presentació de l'Associació

Bubu'Suport i rescat caní.
Plaça de les Fontetes, La Massana.

 
12.00 h · Xerrada amb la Silvia Grau de GosSwim: 

Centre d'hidroteràpia, ensinistrament 
i educació canina a Andorra.

Plaça de les Fontetes, La Massana.
 

12.30 h · Desmostració de rescat caní 
amb els Bombers d'Andorra

Plaça de les Fontetes, La Massana.
 

13.30 h · Xerrada amb Whouff:
"La missió de WHOUFF CO és conscienciar les persones per

millorar la qualitat de vida entre els nostres Peluts i la família"
Plaça de les Fontetes, La Massana.

 
15.00 h · Xerrada amb Marta Bosch:

"Esport i alimentació per a gossos de mushing"
Plaça de les Fontetes, La Massana.

 
16.00 h · Taller infantil amb Estefania Bellera:

 Iniciació a la Radioestèsia
Plaça de les Fontetes, La Massana.

 
17.00 h · Xerrada Gina Hurtado Reyes: 

"Gossos. Estrès i ansietat: diferents formes d’estrès, estrès
social i estrès post traumàtic".

Plaça de les Fontetes, La Massana.
 

18.00 h · Xerrada sobre programes de voluntariat 
Plaça de les Fontetes, La Massana.

 
19.00 h · Discurs d'agraïments en directe via instagram 

@laikaandorra, @gossosandorra i a la Plaça de les Fontetes,
La Massana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gràcies a tots els participants,

col·laboradors,

administracions públiques implicades, 

i seguidors.


