
ACTIVITATS DESEMBRE 2009

Sortida de gossos del refugi

Sortides habituals dels gossos del refugi, pel Parc de la Salut.

Dirigit a: voluntaris de la Protectora
Dia: 5 de Desembre de 2009
Lloc: Refugi de la Protectora
Horari: de 10h a 13h
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell

Taller Formatiu: primers auxilis en animals per propietaris

Mitjançant  sessió  teòrica  i  pràctica;  per  tal  de  donar  a  conèixer 
l’actuació necessària davant  dels casos d’emergència més habituals 
en els animals. Davant l'èxit que ha tingut en edicions anteriors es farà 
en dos dies diferents per tal de que hi pugui assistir més persones.

Dirigit a: propietaris d'animals de companyia (majors de 18 anys)
Dies: 12 o 19 de Desembre de 2009 
Lloc: Refugi de la Protectora
Horari: dissabte de 10 a 13h
Preu: 20€ per persona 
Inscripcions: per telèfon al 937267227 o per mail a protectora@protectorasabadell.org
Data límit d'inscripcions: 10 de Desembre de 2009 o fins a exhaurir les places (són limitades)
Pagament: un cop feta la inscripció es donarà el número de compte bancari per fer la transferència
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell

Exposició: 30 anys protegint els gossos i els gats abadonats

Nova exposició de la Protectora a Sabadell, enguany la temàtica escollida 
és els 30 anys que celebra l'associació, per tal de donar a conèixer als 
ciutadans  aquest  llarg  recorregut.  Una  exposició  a  través  d'imatges, 
articles i fotografies a través de tres dècades. 

Dies i lloc: 
- del 10 al 23 de Desembre al CC de Can Rull (c/St. Isidor 51)
Horaris: matí i tarda 
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell
Col·labora: Ajuntament de Sabadell

mailto:protectora@protectorasabadell.org


Mercat de les Puces

Són uns encants solidaris, dels quals, tots els diners que es recullin de la 
venta  de material  de  segona mà en  bon estat  (joguines,  articles  de 
decoració, etc.) aniran destinats al refugi.
Dies i llocs: 
-19 de Desembre de 2009 a la plaça del Mercat Central (cantonada amb 
c/Escola industrial) de 11 a 19h
-20 de Desembre de 2009 a l'Eixa Macià (cantonada del McDonals, entre 
Paddock i El Corte Inglés) de 11 a 19h
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell
Col·labora: Ajuntament de Sabadell

Xerrada informativa als estudiants de l'Escola Claret

Tenint com a tema clau el voluntariat. Les sessió es divideix en dues parts. 
En  una  d'elles,  la  coordinadora  del  Punt explica  als  estudiants  quelcom 
relacionat amb el voluntariat (què significa la tasca voluntària, quins drets i 
deures tenen els voluntaris, quins tipus de voluntariat hi ha a la ciutat i les 
associacions  on poden dirigir-se,  etc.).  I  en l'altra  part,  on voluntaris  de 
diferents associacions expliquen la seva experiència en primera persona  als 
estudiants (nom de l'associació en la que fan el voluntariat,  tasques que 
realitza,  temps que hi  dedica,  motivació que té per  ser  voluntari,  etc.)  i 
també responen dubtes i curiositats que aquests tinguin. 
És en aquesta segona part on voluntaris de la Protectora participen explicant 
les seves motivacions, experiències i anècdotes.

Dia: 21 de Desembre de 2009
Lloc: Escola Claret de Sabadell
Horari: de 9 a 11h
Organitza: Punt del Voluntariat de Sabadell
Participen: diferents associacions de la ciutat entre elles la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell
Col·labora: Escola Claret de Sabadell

Marató musical solidària

Marató  musical  amb  cants,  música,  ball...i  diversió  per  tots  els 
assistents. Els diners que es recullin amb la venta de les entrades van 
destinats a la Protectora.

Dirigit a: petits, joves i grans
Dia: 27 de Desembre de 2009
Lloc: Auditori de la Caixa de Sabadell (c/d'En Font 1)
Horari: de 17 a 22h
Preu: 7€ per persona 
(es poden comprar al Refugi o a centres col·laboradors, o bé 1h 

abans del Marató al mateix Auditori)
Organitza: Samadhi Ajut Solidari
Amb el suport de: Ajuntament de Sabadell

Per a més informació: Mail:      voluntaris@protectorasabadell.org
Pàgina web:       www.protectorasabadell.org
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