
ACTIVITATS OCTUBRE 2009

Sortida de gossos del refugi

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

Dirigit a: voluntaris de la Protectora
Dia: 10 i 31 d'Octubre de 2009
Lloc: Parc de la Salut
Horari: de 10h a 13h
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 llocs: 
- del 14 al 27 d'Octubre al CC de Ca n'Oriach (c/Arousa 2)
- del 29 d'Octubre al 12 de Novembre al CC de la Concòrdia (c/Lusitània 3)
Horaris: matí i tarda en funció de cada centre cívic

Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell
Col·labora: Ajuntament de Sabadell

Saló de l'Animal Abandonat 
Saló en quel que es duran a terme diferents activitats 
relacionats  amb  els  animals  abandonats,  tals  com: 
taules  rodones,  desfilades  de  gossos  per  adoptar, 
demostracions  d'agility,  sessions  de  contes  per 
infants, debats...  Així  com la possibilitat de conèixer 
altres  associacions  pro-animals,  amb  l'objectiu 
principal  d'aconseguir  adoptants pels animals de les 
diferents  protectores.  Amés de  donar  a  conèixer  la 
tasca  de  totes  nosaltres  i  conscienciar  al  públic 
assistent  de  l'adopció  responsable.  Nosaltres 
participarem amb un stand informatiu i duent alguns 
dels gossos del refugi a la passarel·la.

Dies: 23, 24 i 25 d'Octubre de 2009 (nosaltres hi serem presents el 25)
Lloc: Palau St. Jordi de Barcelona
Horari: de 10 a 20h Per a més informació:
Organitza: ADDA Mail: voluntaris@protectorasabadell.org
Participa: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell i Web: www.protectorasabadell.org 
altres associacions pro-animals
Per a més informació del saló: www.saloanimaladda.org
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