ACTIVITATS NOVEMBRE 2010
Exposició de les fotografies presentades al concurs
Davant el gran nombre de fotografies entregades per participar al
concurs de fotografia i la qualitat d'aquestes, s'ha decidit exposarles per diferents punts de la ciutat i així poder-les compartir amb
més ciutadans. Recordant que es va fer entrega dels premis i es
van exposar per primer cop el diumenge 12 de setembre en el
marc de la 7a Festa de l'animal de companyia de Sabadell. Així
doncs, animar a tothom a veure l'exposició, sent la Cafeteria Clau
de Fa el primer espai en la que la farem.
Dies i llocs:
-del 3 al 19 de Novembre al C.C. de St. Oleguer, C/ Sol i Padrís 93 de Sabadell, Telf. 93 712 00 00
-del 22 de Novembre al 10 de Desembre al C.C. de Gràcia, Pl. Del Treball 1 de Sabadell, Telf. 93 710 90 60

Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell
Amb el suport de: Ajuntament de Sabadell
Entrada lliure

Sortides de gossos del refugi
Sortides que realitzen els voluntaris i col·laboradors amb els gossos del refugi.
Dies: dissabtes, 6 i 20 de Novembre
Lloc: Parc de la Salut
Horari: de 10h a 13h
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell

Visita dels treballadors d'Affinity Petcare
Amb la finalitat de motivar als seus treballadors, Affinity Petcare amb el suport de la Fundació
Affinity ha proposat algunes visites als refugis de protectores d'animals, de les quals han escollit la
nostra com a una de les d'interès. Està previst fer-lis una presentació de l'associació comentant la
tasca que fem, el protocol a seguir quan ens arriba un animal, l'equip humà que forma la
protectora com s'organitza i funciona...així com una visita a les instal·lacions. I una de les part més
boniques, serà fer una sortida de gossos del refugi pel Parc de la Salut, acompanyats per alguns
dels nostres voluntaris i també per una de les educadores canines de la Protectora que els hi
ensenyarà algunes pautes i consells per passejar els gossos.
Dies: dijous 11 de Novembre i dimarts 16 de novembre
Lloc: refugi de la Protectora i Parc de la Salut
Horari: a la tarda
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell
Amb el suport de: Affinity Petcare i Fundació Affinity

Saló de l'Animal Abandonat
Saló en quel que es duran a terme diferents activitats relacionats amb els animals abandonats, tals

com: taules rodones, desfilades de gossos per adoptar, demostracions d'agility, sessions de contes
per infants, debats... Així com la possibilitat de conèixer altres associacions pro-animals, amb
l'objectiu principal d'aconseguir adoptants pels animals de les diferents protectores. Amés de donar
a conèixer la tasca de totes nosaltres i conscienciar al públic assistent de l'adopció responsable.
Nosaltres participarem amb un stand informatiu i
duent alguns dels gossos del refugi a la passarel·la.
Dies: 19, 20 i 21 de Novembre
(nosaltres hi serem presents el dissabte 20)
Lloc: Palau St. Jordi de Barcelona
Horari: de 10 a 20h
Organitza: ADDA
Participa: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell i
altres associacions pro-animals

Per a més informació del saló: www.saloanimaladda.org

Taller Formatiu: comportament caní i treball amb gossos
Està previst fer una nova edició del taller, davant els
beneficis aportats fins ara pels animals del refugi. Té
com a objectius donar eines de treball als voluntaris
per tractar el dia a dia al refugi. De cara a l'entrar i
sortir correctament dels patis de gossos per evitar que
s'estressin, com treure un gos del pati sense que els
altres el puguin mossegar o se n'escapi algun altre,
etc. Tot, per aconseguir que ens poguem moure entre
ells sense que es barallin, s'estressin... fomenant
sempre l'acte positiu i en un clima de relax. Hi haurà
una part teòrica i una de pràctica, ideal poder assistir
a les dues sessions ja que són complementàries.
Dirigit a: voluntaris de la Protectora
Dies: dissabtes 13 i 27 de Novembre (són sessions complementàries)
Lloc: Refugi de la Protectora
Horari: de 10 a 13h ambdós dies
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell

Per a més informació: www.protectorasabadell.org ;

voluntaris@protectorasabadell.org

