
ACTIVITATS SETEMBRE 2010

Passejada de gossos de la Festa Major de Sabadell
Dirigit a amants dels animals que vulguin venir acompanyats dels 
seus propis gossos a passejar pels rodals de la ciutat, en aquest 
cas,  pel  Bosc de  Can Deu.  També els  padrins  de  la  Protectora 
podran treure a passejar als seus apadrinats. Amés muntarem un 
stand d'informació i ventes de la Protectora en el punt de trobada.

Dia: Dissabte, 4 de Setembre 
Lloc: Bosc de Can Deu ; punt de trobada: al costat de l'Ermita de 
Sant Julià
Horari: de 10:30h a 12:30h
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell
Amb el suport de: Ajuntament de Sabadell

7a Festa de l'Animal de companyia
Amb  els  objectius  de  fomentar  l'adopció  d'animals  del 
refugi,  conscienciar  sobre  l'abandonament,  fomentar  una 
bona convivència entre animals de companyia i persones i 
apropar la Protectora als ciutadans i ciutadanes, donant a 
conèixer la nostra tasca.
La Protectora organitza la gran Festa de l'associació duent a 
terme tallers  infantils,  gincama,  una desfilada  de  gossos 
per adoptar i/o apadrinar de la Protectora, una trobada de 
gossos adoptats del refugi, un concurs caní popular i un de 
fotografia, xocolatada per tothom... 

Dia: Diumenge, 12 de Setembre
Lloc: Plaça de l'Argub de Sabadell (al Parc Catalunya)
Horari: de 10:30 a 19:30h
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell  
Col·labora: Cactus Disseny i Associació UCRO
Patrocina: Can Mauri, Restaurant Les Voltes, Viena i Verdi Pizzeria
Amb el suport de: Ajuntament de Sabadell

Sortida de gossos del refugi
Sortides que realitzen mensualment els voluntaris amb 
els gossos del refugi.

Dia: dissabte, 25 de setembre
Dirigit a: voluntaris de la Protectora
Lloc: Parc de la Salut
Horari: de 10h a 13h
Organitza: Lliga Protectora d'Animals de Sabadell

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