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FULL DE PREINSCRIPCIÓ ACTIVITATS 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I WE CAN DOG 

 
Dades del participant 

Nom i cognom............................................................................................................... 
Adreça.....................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
Telèfon ...................................... Disposa de Whatsapp?............................................ 
Correu electrònic.......................................................................................................... 

Dades del gos (en cas de participar amb gos)  
Nom....................................... Raça................................................................................. 
Data de naixement............................. Sexe: M F        Castrat/Esterilitzat  SI NO 
Comportaments molestos o preocupants del seu gos/gossa què voldríeu millorar durant el 
curs................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 

 

1. Taller ‘Eines d’obediència’ Dia 27 d’abril de 2017, de 17 – 19.30 h l’espai 
de lleure de gossos de Torre d’Enveja. 10 places. Subvencionat 30% per 
l’Ajuntament. Preu: 35 €. Propietari + gos. (Inscripció, utilitzar codi: AJUNT 27-4). 
La data prevista està condicionada a l’assistència mínima de cinc gossos.       

En aquest taller pràctic s’ensenyaran formes de treball per educar el teu gos en              

positiu i amb ús de reforços. Trobareu les eines bàsiques de treball per aconseguir 

obediència i un comportament equilibrat del vostre gos. 

2. Taller ‘Tractar la por’ Dia 30 d’abril de 2017. De 9.30 – 13 h en La Vila del 
Gos, residència canina. Subvencionat 30% per l’Ajuntament. Preu: 35 €. 
Propietari + gos (Inscripció, utilitzar codi: AJUNT 30-4).  

Taller teòric i pràctic adreçat a propietaris què vulguin ajudar al seu gos a superar 

situacions davant les quals el seu gos reacciona amb ansietat, por i fòbies. Petards, 

tempestes, persones, gossos, etc. Objectiu és gestionar i controlar les situacions en 

les quals el teu gos es troba incòmode.  

Informació i reserves: valentina@wecandog.com  Tel.: 652.331.005 
  
Com fer la inscripció als cursos: 

 
1. Omplir el full amb les dades personals i indicar l’opció escollida.  
 
2. Fer l’ingrés del curs al núm. de compte facilitat per We Can Dog, amb l’import corresponent, 

indicant el codi de descompte de l’ajuntament i el nom de la persona que fa l’ingrés:  
IBAN: ES85 2100 0391 71 0200187025 - Titular: We Can Dog Activities. 
 

3. Enviar per correu electrònic a: valentina@wecandog.com el full d’inscripció i el comprovant de 
l’ingrés.  
 

Web: www.wecandog.com  Facebook: WECANDOGActivities 
     


