
ACTIVITATS JUNY 2010

Sortides de gossos del refugi
Sortides que realitzen els voluntaris i col·laboradors amb els 
gossos del refugi.

Dies:  5 i 26 de Juny
Lloc: Parc de la Salut
Horari: de 10h a 13h
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell

Festa dels Padrins
Per segon any consecutiu, ens 
disposem,  davant  l'èxit  de 
l'any passat, a fer la Festa dels 
padrins,  arrel  del  Programa 
Padrins:  “Apadrina  els  més 
desfavorits”  a  la  Protectora. 
Davant la implicació de tots els 
padrins, tant amb la Protectora 
com amb els seus apadrinats, 
creiem  que  són  mereixedors 
d'una  festa  dedicada  a  tots 
ells. 

En aquest dia tan especial, es portarà a terme una passejada dels gossos apadrinats pel Parc de la 
Salut i un posterior aperitiu com a cloenda de la festa.  

Dia: 6 de Juny  
Lloc: al refugi de la Protectora 
Horari: de 9:30h a 14h
Dirigit a: voluntaris i padrins de la Protectora
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell

Visita d'un grup d'alumnes de IDEA Sabadell
Un grup de 15 alumnes del centre d'estudis IDEA Sabadell, que estan 
impartint el Curs d'auxiliar veterinari i assistent tècnic veterinari, faran 
una visita a les instal·lacions del refugi amb la finalitat de conèixer de 
més a prop alguns aspectes que han estat treballant durant el curs. 
Alhora ens servirà a nosaltres per donar a conèixer la nostra tasca.

Dia: 10 de Juny
Lloc: al refugi de la Protectora
Horari: de 16h a 17:30h
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell



Festa Veu Animal
L'associació Veu Animal ens convida novament a participar a la seva festa 
participant a la desfilada de gossos per adoptar duent alguns dels nostres 
amics de quatre potes que viuen al refugi i cerquen una nova família que els 
cuidi i els estimi molt. També participarem muntant un stand d'informació i 
venta juntament amb d'altres associacions pro-animals dels rodals de Sta. 
Coloma.

Dia: 20 de Juny 
Lloc: al Parc Europa de Sta. Coloma de Gramanet 
Horari: de 10 a 20h
Organitza: Veu Animal
Amb la participació: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell entre altres
Per informació més detallada: www.veuanimal.org

Curset d'educació canina per propietaris de gossos 

Enguany  la  Protectora  posa  en  marxa  els  curset  d'educació  canina  en  positiu,  destinats  a  tots  aquells 
propietaris que vulguin millorar la relació amb els seus gossos evitant possibles problemes de comportament. 
Aquest mes aniran destinats als propietaris de gossos joves i no tan joves, tan si han estat adoptats a la 
Protectora com si nó.
L'educació canina en positiu fa servir premis (menjar, carícies, jocs...) per reforçar els comportaments desitjats 
del gos evitant qualsevol mena de càstig, és un métode respectuós amb l'animal, divertit, i molt efectiu!
L'experiència el mes de maig amb els adoptants de cadells de la Protectora va ser tot un èxit. Esperem que es 
repeteixi amb aquests nous grups.

Dia: dissabte i diumenge, 5 i 6 de Juny – Dirirgit a: propietaris de gossos amb edat entre 1 i 7 anys
Dia: dissabte i diumenge, 19 i 20 de Juny – Dirirgit a: propietaris de gossos amb edat superior a 7 anys
Preu: 60€ (en cas de ser soci, padrí o voluntari 40€)
Inscripció prèvia: per telèfon al 93 726 72 27 o per mail a judith@protectorasabadell.org
Lloc: al Refugi 
Horari: dissabte al matí i diumenge a la tarda
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell

Per a més informació: voluntaris@protectorasabadell.org
www.protectorasabadell.org
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