
Ajuda'ns a millorar la vida 
dels nostres animals amb Teaming!!  

 
 
Teaming és un projecte solidari que permet a tothom qui ho desitgi donar suport a 
diferents causes socials fent microdonacions d'1 euro al mes a través del web. 
 
T'imagines el que podem aconseguir entre tots aportant 1 euro al mes a una causa 
social? 
 
Els diners que recaptem entre tots els membres del nostre grup Teaming els 
destinarem a un projecte social per a la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. 
Gràcies a això, tots els nostres animals es podran beneficiar d'aquesta ajuda 
solidària. 
 
Vols col·laborar amb el nostre grup Teaming ? Per unir-t'hi, segueix aquests passos: 
 

1. Visita la nostra web  TEAMING:  www.teaming.net/lligaprotectorad-
animalsdesabadell  
 

2. Registra't  al web omplint un breu formulari. 
 

3. Proporciona les teves dades bancàries  (Compte corrent o targeta de crèdit) 
per començar a col·laborar amb 1 euro al mes amb el grup i perquè aquest 
euro es descompti de forma automàtica del teu compte. Cal comentar que el 
web compleix amb tots els protocols de seguretat en línia i, per aquesta raó, 
fer Teaming és totalment segur. A més, no cobren cap tipus de comissió. 

 
La causa social a què donarà suport serà: 
 

- Fomentar el respecte cap als animals. 
- Vetllar per la seva protecció i defensa. 
- Promoure l'esterilització per controlar la natalitat i prevenir l'abandonament 

massiu. 
- Conscienciar la societat sobre el problema de l'abandonament i promoure 

l'adopció com a alternativa a la compra. 
- Aconseguir les millors condicions de vida per als 4 00 animals del nostre 

refugi (250 gossos i 150 gats), mentre els busquem una nova llar. 
 
Tens cap dubte relacionat amb el funcionament de Teaming? Visita l'apartat 
“Preguntes freqüents” que trobaràs en aquest  enllaç:  http://www.teaming.net/faqs 
 
Si tens qualsevol altra pregunta pots escriure'ns un correu a  
coordinadors@protectorasabadell.org 

 

 
www.protectorasabadell.org/ -- www.facebook.com/pro tectorasabadell  


