
OBJECTE SOCIAL
La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell és una en-
titat sense ànim de lucre, creada al 1962 i constituïda 
al 1979 formalment com a associació per tal de:

• Fomentar el bon tracte a tots els animals, la seva 
protecció i defensa davant les agressions de les 
persones.

• Promoure activitats per conscienciar sobre el pro-
blema de l’abandonament i la tinença responsable 
dels animals de companyia.

• Fomentar les adopcions per poder donar una nova 
oportunitat als animals del refugi.

TASCA BÀSICA
• Recollida d’animals abandonats (principalment 

gossos i gats) i la seva cura.
• Cerca de nous propietaris mitjançant l’adopció 

responsable.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Es centra a Sabadell, tot i que a vegades es realitzen 
activitats conjuntes amb entitats d’altres municipis.

SOCIS
L’aportació  econòmica  va  destinada  a  l’alimentació 
dels animals, atenció veterinària, i a la gestió i manteni-
ment del refugi. Els socis tenen el següents avantatges:

• Rebre gratuïtament la revista “Petjades”
• Amb el carnet de soci s’obtenen descomptes en boti-

gues d’animals i clíniques veterinàries que col·laboren 
amb la protectora.

Contacte: socis@protectorasabadell.org

PADRINS
Al refugi hi ha gossos i gats que, per raons d’edat, aspec-
te físic, o salut tenen dificultats per poder ser adoptats. 
Amb l’apadrinament es contribueix a millorar la vida dels 
animals més desfavorits de la protectora.

Contacte: equip.padrins@protectorasabadell.org

VOLUNTARIAT
La lliga es manté gràcies a la important tasca desinteres-
sada portada a terme pels voluntaris.

• Tenir cura dels gossos i gats que viuen al refugi: 
treure’ls a passejar, raspallar-los, jugar amb ells i el 
més important: donar-los l’afecte que tant necessiten.

• Projectes de conscienciació (visites a centres esco-
lars, xerrades, exposicions, campanyes, participació 
als mitjans de comunicació i en esdeveniments relaci-
onats amb la protecció dels animals).

• Obtenció de recursos (incorporació de nous socis i 
padrins, projectes de finançament...)

 
Contacte: info.voluntariat@protectorasabadell.org

TEAMING
Uneix-te a nostre grup TEAMING i col·labora amb 
només 1 euro al mes! 
 
www.teaming.net/protectorad-animalsdesabadell

 
ALTRES MANERES DE COL·LABORAR-HI
• Fent una donació econòmica puntual.
• Comprant material de merchandising de la pro-

tectora.
• Sent responsable en la tinença d’animals.
• Donant a conèixer la nostra entitat.
• Posant una de les nostres guardioles bestials al 

vostre establiment.

• Fent un donatiu de material:  
(Abans, sisplau, poseu-vos en contacte amb els 
responsables per saber què fa falta)

MATERIAL DE NETEJA:  
Escombres, pales, lleixiu, detergent...
MATERIAL SANITARI: 
Iode, benes, desparasitadors, gases, espara-
drap, medicaments de gos/gat que ja no feu 
servir..
ALIMENTACIÓ: 
Llaunes de menjar humit per gos i gat.
MATERIAL D’ABRIC:  
Mantes, tovalloles...
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ:  
Sorra, ciment, pintura, rajoles...
ALTRES: 
Corretges, collars, arnesos, transportins..VISITAN’S!



PROTECTORA
D’ANIMALS
DE SABADELL

DADES DE CONTACTE
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell

Ctra. de Sabadell a Caldes de Montbui, km 24,2  
(al davant del Santuari de la Salut)

Telèfon: 93 726 72 27 
protectora@protectorasabadell.org

Horari:  
De dilluns a dissabte: de 15h a 18 h. 
Diumenges i festius: de 11h a 14 h.

WEB 
www.protectorasabadell.org 

FACEBOOK 
www.facebook.com/protectorasabadell

INSTAGRAM 
www.instagram.com/protectorasabadell 

TEAMING 
www.teaming.net/lligaprotectorad-animalsdesabadell

Dono la meva conformitat perquè les meves dades puguin ser introduïdes en 
un fitxer de tipus personal per a ús exclusiu de la Lliga protectora d’animals 
de Sabadell (segons Llei orgànica 5/1992 LORTAD de protecció de dades 
personals).
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www.protectorasabadell.org
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Nom i cognoms:.......................................................... 

....................................................................................

Data de naixement:       /       /        

DNI ................................Adreça: ................................

....................................................................................

CP:.................. Població .............................................

Telèfon (fixe):............................................................... 

Telèfon (mòbil)............................................................. 

E-mail: ........................................................................ 

Si vols REBRE més INFORMACIÓ sobre:
q Adopcions  q Voluntariat  q Apadrinaments  
q Altres: ______________________________ 
 
Si vols COL·LABORAR-HI ECONÒMICAMENT:
q Fent-te’n SOCI (mínim 6 euros al mes)  
Entitat Bancària: ......................................................... 

Número IBAN:
ES........ - ........... - ............ - ........... - ........... - ........... 
Quota ______€   qAnual   qTrimestral  qMensual 

q Fent un DONATIU PUNTUAL: 

Banc Sabadell  
IBAN: ES32 0081 0900 87 0002206230  

BIC: BSABESBBXXX  
 

Envieu-ho a: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell -  
Apartat de correus 324 - 08202 Sabadell 
o per email a protectora@protectorasabadell.org

Impressió solidària:


