1a Caminada Solidària
Canina – Rosselló 2018
El dia 30 de setembre de 2018, a les 10:30h,
tindrà lloc la 1a Caminada Solidària Canina de
Rosselló de 3,5km. Serà una ruta pensada per a
petits i grans. Al finalitzar la caminada, hi haurà
una desfilada canina, on hi podran participar els
gossos inscrits.

Programa
1.
2.
3.

Caminada
Refrigeri pels assistents i pels gossos
Desfilada canina

Preu: 3 euros per persona inscrita amb o sense
gos.
Inscripcions a la 2a planta de l’Ajuntament fins
el dia 28 de setembre. Hi haurà obsequi pels
assistents a la caminada que presentin el
tiquet de la inscripció.

Qui podrà venir?
Podrà venir tothom qui vulgui! Podreu venir
sols, amb amics, amb família, amb parella, amb
el vostre gos o amb qui més il·lusió us faci!
L’important és que passem una bona estona
caminant pels voltants del poble i els diferents
espais adaptats pels gossos (pipi cans i refugi de
la protectora de Rosselló).

Mapa de la ruta

L’aportació econòmica anirà destinada a que
l’Associació de voluntaris protectora d’animals
de Rosselló (AVPAR) pugui seguir fent la seva
tasca diària: ajudar als gossos i gats de
l’abonament, i buscar-los una família que els
aculli.
MOLT IMPORTANT! Aquesta passejada està
planificada per anar amb gossos o bé sense
gossos, que poden ser els vostres o els de la
protectora. Heu d’especificar a la inscripció si
portareu el vostre o en passejareu un de la
protectora per tal de poder organitzar-ho tot,
d’aquesta manera intentarem repartir-los el
millor possible i que tothom que vulgui passejar
un gos de la protectora ho pugui fer.
L’important és compartir entre tots una bona
estona, agradable, a la natura i compartint el
passeig amb tots els gossos. Ho fem per ells, i
per tots els animals del refugi. El seu benestar
és el més important.
On?

Associació de voluntaris protectora d’animals
de Rosselló
Teaming: 1€/mes
www.teaming.net/associaciondevoluntariosprot
ectoradeanimalesderossello
Número de compte per a col·laboracions: ES66
3058 0990 2727 5352 5364

La caminada començarà al passeig de
l’Avinguda Guillem de Rosselló. La desfilada
canina també es celebrarà al mateix lloc un cop
finalitzada la caminada.

Per a més informació,
contactar amb Nerea.
Telèfon 674297992
Ajuntament de Rosselló.
Regidoria de Joventut

