
 

 
 
 

NOTA DE PREMSA - REUNIÓ DE SEGUIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

COMARCAL D’ATENCIO ALS ANIMALS DE COMPANYIA DEL BARCELONES (CCAAC) 

_________________________________________________________________ 

L’Ajuntament de Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès es van reunir el  passat 

7 de març amb l’objecte de realitzar un seguiment del servei del Centre Comarcal 

d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC) i impulsar actuacions de 

millora. 

El CCAAC ha iniciat una nova etapa amb l’adjudicació del servei d’atenció als animals 

de companyia i la gestió d’aquest centre, que abasta els municipis de Badalona, Sant 

Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. El nou contracte introdueix canvis que 

contribuiran a la progressiva millora del benestar animal. S’actualitzaran tots els 

protocols del centre, com els d’alimentació, seguretat, higiene o les mesures a 

prendre davant d’episodis de fred i calor intensa, que s’abordaran conjuntament amb 

les entitats del territori integrades al Consell Consultiu del CCAAC. Això, conjuntament 

amb l’ampliació de l’horari dels treballadors, tant pel que fa als cuidadors com a 

l’equip veterinari, o a la millora de l’horari de les recollides d’animals, contribuirà a 

una gestió més eficaç de l’atenció als animals en acollida. 

Per assolir aquests objectius és també fonamental el paper dels voluntaris. L’entrada 

en vigor de la nova Llei del Voluntariat implica un nou model de relació entre el CCAAC 

i les persones voluntàries. Les entitats reconegudes per cadascun dels tres 

ajuntaments podran presentar en breu el seu projecte de voluntariat al CCAAC, ja que 

serà a través d’aquestes que s’articularà la participació dels voluntaris. Les persones 

interessades que no estiguin vinculades a cap entitat, poden des d’ara mateix 

adreçar-se al centre mitjançant un correu electrònic a atencioanimals@barcelones.cat . 

Una altra de les novetats serà la implantació durant aquest mes de març d’un nou 

acord d’adopció especial que facilitarà la sortida d’animals per raons d’edat i/o salut. 

Aquestes adopcions seran bonificades i permetran el seguiment veterinari al CCAAC 

per un període màxim de 3 mesos des que s’ha adoptat l’animal, sense cap cost 

addicional per l’adoptant. 



Les millores de funcionament, gestió i organització del CCAAC aniran acompanyades 

d’un nou servei de manteniment preventiu i correctiu, que es farà efectiu el proper 

abril, i d’unes obres d’arranjament de les instal·lacions que renovaran els patis, boxes 

i l’edifici de serveis, tot dotant al centre de nous espais més funcionals. 

Barcelona, 12 de març de 2018 


