
ES BUSQUEN PATROCINADORS PER  
LA 10a FESTA DE L’ANIMAL  

DE COMPANYIA  
La Protectora busca empreses i establiments que vulguin patrocinar la 10a Festa de 
l'Animal de Companyia, amb l'objectiu de recaptar diners per poder costejar les despeses 
de material previstes per dit acte, fent que sigui una festa a cost zero per la Protectora. 
 
Aquesta festa tindrà lloc el 22 de setembre, a la plaça de l'Argub de Sabadell (al Parc de 
Catalunya), durant tot el dia. Tenint com a objectius generals els de fomentar les adopcions, 
conscienciar sobre l'abandonament, afavorir una bona convivència entre gossos i persones i 
apropar la Protectora als ciutadans. I es portaran a terme diferents activitats, com tallers infantils, 
concurs caní, concurs de coques i pastissos, gimcana per equips (de persona i gos), xerrades 
informatives, una desfilada de gossos en adopció, un concurs de fotografia i molt més! 
 
T'expliquem com ser patrocinador: 

-Qui pot ser patrocinador?  

-Qualsevol empresa/establiment. 
-Com puc ser-ho?  

-Fent una aportació econòmica mínima de 25€ . 
-Quina és la data límit per fer-me patrocinador?  

-Màxim fins el 31 de juliol d'enguany. 
-Com puc fer l'aportació econòmica?  

-Per transferència bancària en un dels nostres 
comptes bancaris, indicant com a concepte: Patrocini 
10a Festa i detallant el nom de l'empresa/establiment. 

BANC SABADELL   0081 0900 87 0002206230  
 BBVA                      0182 8181 10 0201605794 

- Haig de fer alguna cosa més?  
-Sí, has d'enviar el logo de l'empresa/
establiment màxim fins el 31 de juliol, via 
email a voluntaris@protectorasabadell.org 

- I què obtindré a canvi?  

-El plaer de ser un dels patrocinadors de la 10a Festa de l'Animal de Companyia, 
recolzar la tasca de l'associació en benefici dels animals, rebre de primera mà el 
mailing de difusió de la festa i, amés, poder fer publicitat de la teva empresa/
establiment a través del cartell de la festa que serà difós per la web i el facebook de 
la Protectora, així com també arribarà via email a socis, padrins, voluntaris... i demés 
contactes de l'associació (més de 2000) . 


