
ACTIVITATS GENER 2010

Festa multitudinària de Pirena 2010
Festa  enfocada  al  voltant  dels  gossos.  Patrocinada  per  Affinity.  En  la  qual  es 
realitzaran  vàries  activitats:  exhibició  d'agility,  jocs  i  tallers  infantils,  exhibició 
d'animals  per  adoptar  de  protectores  d'animals  i  stands informatius  d'aquestes, 
exposicions, documentals i molt més.

Dirigit a: petits i grans amants dels animals
Dia: 17 de Gener 
Lloc: Platja de la Nova Icària
Horari: de 10h a 14h
Organitza: Pirena      www.pirena.com 
Participa: vàries associacions, entre elles la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell

ACTIVITATS FEBRER 2010

Exposició: 30 anys protegint els gossos i els gats abadonats
Nova exposició de la Protectora a Sabadell, enguany la temàtica escollida és els 
30 anys que celebra l'associació, per tal de donar a conèixer als ciutadans aquest 
llarg recorregut. Una exposició a través d'imatges, articles i fotografies a través de 
tres dècades. 

Dies i lloc: 
− del  2  al 14 de Febrer al Centre Cívic de Sant Oleguer
− del 15 de Febrer al 1 de Març al Centre Cívic de Gràcia

Horaris: matí i tarda 
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell
Col·labora: Ajuntament de Sabadell

Cordada de llegendes
Espectacle que combina la projecció d'imatges amb la narració oral de 
llegendes populars de la Menorca talaiòtica, de la Menorca assetjada 
pels pirates i de la Menorca dels pobles. Sessió per descobrir la cara 
màgica de l'illa amb una proposta de múltiples racons desconeguts.
Tots els diners recollits en la venta de les entrades a la contada aniran 
destinats als animals del refugi.

Dirigit a: petits i grans
Dia: 5 de Febrer
Lloc: Auditori del Centre Cívic de St. Oleguer
Horari: de 20:30 a 21:30h 
Preu:  2€ infants (menors de 13 anys) i 4€ adults - (a la venta 1h abans)
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell
Col·labora: Jaume Viladric  i Ajuntament de Sabadell

Per a més informació: Mail:      voluntaris@protectorasabadell.org    
Pàgina web:       www.protectorasabadell.org
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