
FULL DE PREINSCRIPCIÓ / ACTIVITATS 2022

Dades personals de la persona participant /propietari

Nom i cognom...............................................................................................................................
Adreça...........................................................................................................................................
Telèfon ..........................................................................................................................................
Correu electrònic..........................................................................................................................

Vinc amb gos:     No   /   Si

El gos pot anar acompanyat d’una segona persona, NO / Si 
(admissió en funció de l’aforament final) 
Nom: ............................................................................................................................................

Dades del gos 

Nom....................................  Raça................................................  XIP.........................................
Data de naixement............................. Sexe:   M  /  F            Esterilitzat:   SI   / NO
       
Per conèixer millor el teu gos, quins comportaments del teu gos valores com a  positius i 
quins com a negatius?  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Activitat: ................................................................................................................
(nom del taller)
Lloc: Can Pahissa.  Centre de Resiliència i Sosteniblitat. Rbla. de la Pau 44-48
1. Vull inscriure’m en aquest curs pels gossos censats en l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Places limitades fins a 6 gossos i fins a 12 persones.     
2. Escriu la data del taller al costat de l’hora triada  
    ...................  de 15-16:30       
   ...................  de 17-18:30
    
Podeu trobar més informació a:
mediamb@vilanova.cat
www.wecandog.com 
     WECANDOGActivities   

Aprendre i 
gaudir amb 

el teu gos

Dijous per

2 I 16 DE JUNY
Qui passeja 

a qui?

20 D’OCTUBRE
29 DE NOVEMBRE

Has adoptat 
un gos? 

22 I 29 DE SETEMBRE
Gos educat o gos 

obedient? 



Informació i Reserves
1. El gos ha d’estar identificat i registrat en el Cens Municipal de Vilanova i la Geltrú.
2. Omplir el full  d’inscripció. Trieu horari i dia de les quatre opcions programades
3. El número de places es per un total de 6 gossos i fins a 12 persones.
De manera que podeu fer la inscripció per gos i propietari, segon acompanyant o persona 
sense gos.
4. L’assignació de la plaça de cada taller es farà per ordre d’inscripció.
5. La inscripció s’obrirà 15 dies abans de la data del taller i finalitzarà 2 dies abans. 
6. Tindran prioritat gossos i propietaris que no hagin participat mai  en un taller durant aquest 
any, per facilitar la participació. 
7. Si ja heu participat en un taller i voleu repetir, presenteu inscripció i feu-nos-ho saber, 
romandreu en reserva de plaça per ordre d’inscripció. 
8. Enviar el full d’inscripció a mediamb@vilanova.cat  fins dos dies abans de la data sol·licitada. 
Es comunicarà per email a les persones i gossos admesos.

Normes de Participació
MATERIAL RECOMANAT PER A LA PARTICIPAR EN LA SESSIÓ
• Roba i calçat còmode.
• Corretja llarga (mínim 2 m) i arnès o collar ample.
• Premis (una bona quantitat): premis especials / el seu pinso habitual (millor que tingui una 
mica de gana per motivar-lo millor).
• La seva joguina favorita, i ganes d'aprendre i gaudir del teu gos.

SEGON ACOMPANYANT
• Pots apuntar-te tu i el teu gos i si alguna persona de la família està interessada, pots 
apuntar-la també. 
• La seva admissió està condicionada per l'aforament final. Informarem en el moment de tancar 
les inscripcions.

PERSONES SENSE GOS
• Si tens interès també pots apuntar-te sense gos. 

EL GOS
• El gos ha de ser sociable. 
• En aquest taller no poden participar-hi gossos amb problemes de comportament o molt 
reactius.
• És un taller de caràcter general, que no permet un tractament individual, i no està pensat per 
corregir problemes de comportament.
• Si la gossa està en zel, no serà recomanable que hi assisteixi perquè pot interferir la dinàmica 
del taller.
• Si durant el taller el teu gos està molt nerviós i dificulta l'aprenentatge dels altres gossos, per 
evitar problemes, l'hauràs de retirar del grup.

COMPROMÍS DEL PROPIETARI
• Un cop obtinguda la plaça en el taller, en cas de no poder participar-hi, el propietari es 
compromet a avisar al Servei de Medi Ambient perquè la plaça pugui ser aprofitada per altres 
participants.


