
Podes visitar as nosas instalacións en:
Lugar Bens, s/n

Os nosos horarios son:
Inverno (16 de setembro ata 30 de xuño)
Luns a sábados,11:00 h. a 13:30 h. e 16:00 a 18:00 h.

Verán (1 de xullo ata 15 de setembro)
Lunes a viernes,11:00 h. a 13:30 h. y de 16:00 h. a 18:00 h. 
Sábado, 11:00 h. a 13:30 h

www.coruna.es/adopcion

CENTRO DE ACOLLIDA DE ANIMAIS DA CORUÑA

Txispa, Lolo, Colak, Tula, Kita... son algúns dos nomes das 
mascotas que temos agora mesmo no Centro de Acollida de 
Animais do Concello da Coruña. Hai cadelas, gatos, gatas e 
cans. Algúns destes animais tiveron unha vida dura, chegaron a 
nós en moi malas condicións. Agora xa están ben e cada un 
deles busca un fogar. 

Porque teñen dereito a gozar dunha vida digna!
Se te propós ter unha mascota, se coñeces as obrigas que 
conleva e que queres asumir o compromiso de esforzarte por 
ela... 

A mellor opción é a adopción! 
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(A)COLLE PARA LLES DAR VIDA
No Centro de Acollida de Animais do Concello da Coruña 
recollemos máis dunha mascota ao día. A maioría non teñen chip 
e pasan nas nosas instalacións perto dun ano de media.

Para poder seguir rescatándoas das rúas a adopción é 
fundamental. A Coruña é unha cidade que acolle: o ano pasado 
máis de dous centos animais foron adoptados no Centro da 
Acollida, pero aínda quedan moitos por adoptar. Visita sen 
compromiso as nosas instalacións e infórmate dos beneficios 
persoais da adopción. Coñece tamén as nosas mascotas: algunha 
delas pode ser o teu mellor amigo!

AS NOSAS FUNCIÓNS
Entre as funcións que temos no Centro de Acollida Animais do 
Concello da Coruña atópanse:

• Fomento da adopción responsable de mascotas na cidade da 
Coruña

• Desenvolvemento de campañas e accións que favorezan a 
educación á sociedade no respecto aos animais

• Recollida e acollida de animais nas rúas na Coruña
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