
PER QUÈ APADRINAR
Les persones que estimeu als animals, que esteu mo-
tivats en la seva defensa i protecció i, per les vostres 
circumstàncies, no podeu adoptar cap animal, teniu la 
possibilitat d’apadrinar-ne un.

Podeu apadrinar gossos i gats que per ser d’edat 
avançada i/o presentar problemes de salut, tenen re-
duïdes les possibilitats de ser adoptats. Molts d’ells 
passaran la resta de la seva vida al refugi.

TIPUS D’APADRINAMENT
Si disposes de temps i es pots comprometre a venir 
regularment a veure el teu apadrinat, t’aconsellem ser 
padrí presencial

Per a les persones que volen ajudar però per falta de 
temps o per viure massa lluny, no poden venir sovint 
a la Protectora, llavors la millor opció és fer-se padrí 
no presencial.

QUÈ OBTINDRÉ
Dos cops als mes (si ets padrí presencial) i un cop l’any 
(si ets padrí no presencial) podràs venir a visitar el teu 
apadrinat.

Les visites dels padrins presencials tenen lloc el primer 
i tercer diumenge de cada mes, de 12h. a 13.30h o bé 
els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15.30h a 17h, 
sempre previ avís.

Els animals ben aviat coneixen les persones que els vé-
nen a visitar de manera habitual. Podràs compartir amb 
ells jocs, carícies, estones de passeig, d’educació i apre-
nentatge, contribuint així a la seva socialització.

Si tens fills i la seva il·lusió és tenir un gos o un gat, però 
les circumstàncies us ho impedeixen, pots començar a 
educar-los en la tinença responsable i respectuosa amb 
els éssers vius. A més, el contacte amb els animals és 
molt beneficiós tan a nivell físic com emocional per als 
nens.

Rebràs un informe inicial sobre l’estat de l’animal apadri-
nat i si hi ha algún canvi significatiu t’enviarem informació 
sobre la seva evolució al refugi.

Tindràs un carnet que t’acreditarà com a padrí i et perme-
trà gaudir de certs avantatges en clíniques verterinàries i 
d’altres establiments que col·laboren amb la Protectora.

Semestralment et farem arribar a casa la revista Petjades 
perquè estiguis ben informat de tot el que es fa a la nos-
tra Protectora.

 AjudA  
ALS GOSSOS I GATS  
MÉS DESFAVORITS  

DEL REFUGI
APADRINA’LS

PER A QUÈ SERVEIX?
La quota d’apadrinament és de 10€ al mes. Amb 
aquest diners s’ajuda a la manutenció de l’animal, fins 
que, entre tots, li trobem una nova llar.

Indirectament també es contribueix al finançament 
de la Protectora per tal de continuar desenvolupant 
la nostra tasca. 

COM ES POT APADRINAR?
Contactant amb nosaltres, emplenant el full d’apa-
drinament i enviant-lo per correu postal, per correu 
electrònic a padrins@protectorasabadell.org, o bé 
entregant-lo personalment al refugi.

Tan aviat com rebem la teva sol·licitud, ens posarem 
en contacte amb tu per acabar de formalitzar l’apa-
drinament i escollir l’animal apadrinat amb el nostre 
assessorament.

Pots veure la llista de gossos i gats per apadrinar a 
la pàgina web o bé al dossier que podreu consultar 
directament al refugi.
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APADRINA ELS MÉS DESFAVORITS

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

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).

Nom i cognoms:.......................................................... 

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

Data de naixement:       /       /        

DNI ............................................................. 

Adreça: ....................................................................... 

...................................................CP:............................ 

Població ......................................................................

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

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

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

Tipus d’apadrinament:
 q Presencial               q No presencial 

Titular: .........................................................................
Entitat Bancària: ......................................................... 

Número IBAN:
ES........ - ........... - ............ - ........... - ........... - ........... 
 
La quota de padrí és de 120€ l’any 
Periodicitat pagament:

 q Mensual (10€)         q Trimestral (30€)

 q Semestral (60€)       q Anual (120€)

 

Signatura:          Data:      /        /

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