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DE LA PROTECTORA
D’ANIMALS DE MATARÓ

Facebook
Twitter
Reenvia

Agenda solidària
13 desembre

Festa Linedance a favor
dels animals de l'SPAM.
A les 21h.
Local Multiespai, c/ Tetuan,
51. Granollers.

Han trobat família
La Negrita feia 6 anys
que era al refugi i ja
pensava que mai no
trobaria una família.
Durant la seva estada a
l'SPAM, va ser donant
de sang per salvar la
vida d'altres gossos.
Quan ja havia perdut l'esperança que algú es fixés en
ella, la Susanna, voluntària de l'SPAM, li va donar
l'oportunitat. Ara viu feliç a la seva llar.

Preu de l'entrada: 7€
Inclou consumició, sorteig,
turrons, exhibicions de ball
line dance i recital de música.
Entre actuacions, hi haurà
música disco per ballar.

L'Star va arribar molt prim, amb un ull perforat i l’altre en
molt mal estat. Vivia sol al carrer sent cec! El va acollir la
voluntària Eva Pujado, que va ajudar-lo perquè es
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recuperés. Finalment, ha estat adoptat i, tot i que s'hi veu
13 desembre

Monòleg solidari a càrrec
de “Alberto De Momento”
A les 21h.
Monòlegs Dolçs i Salat.
C/ Sant Cugat, 102-104.

molt poc, s’espavila increïblement i és un amor.

Ara busquem adoptants
pel Lulo i en Genís

Preu: 18€
Inclou sopar, monòleg i ball

En Lulo porta 9 anys al
refugi i no aconseguim
que es fixin en ell. Té

En Genís és un gat jove,
de 5 anys, que pateix
bronquitis crònica. El seu

pànic als sorolls forts i té
por als homes, se sent
més còmode amb les

estat empitjora amb el
fred de l'hivern a la
gatera i és imprescindible

dones. És molt bon noi.
Si voleu ajudar un

trobar-li família. No li
agrada gaire la presència

animal, en Lulo és ideal.
No deixem que acabi els
seus dies a la gàbia.

d’altres gats i no suporta
els gossos. Tampoc no li
agraden gaire els homes

Adoptar en Lulo o en
Genís costa 30€ i inclou

però amb les dones és
extremadament bo i
carinyós.

esterilització, vacunes,
desparasitació i microxip.

Aconseguim salvar en Palito
En Palito només té un any. Va arribar a la protectora
completament desnodrit i ignoràvem si seria capaç de
sobreviure. Els equips veterinaris van detectar que patia
un problema de naixement que li comprimia l'esòfag i
impedia que el 90% de l'aliment li arribés a l'estómac.
Per salvar-lo l'havíem d'operar però el preu de la
intervenció ascendia a 1.500€. L'SPAM va demanar
col·laboració als ciutadans. Les microdonacions al portal
elmeugradesorra.org. van ser aclaparadores i en pocs
dies es van aconseguir 1.865€ que van permetre la cirugia. Era complicada ja que s'havia
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d'efectuar en un lloc proper al cor. Afortunadament, es va eliminar la fibrosi que patia. Ara,
viu en una casa d'acollida on ha aconseguit doblar el pes i tot i que encara no s'ha
recuperat al 100% la seva evolució és bona. Esperem que d'aquí a un temps en Palito
pugui trobar la família que es mereix.

Millorem la gatera

Aquesta tardor ha estat especialment generosa pels gats de l'SPAM. De la mà de
treballadors i voluntaris, s'ha donat un pas més en la millora de les instal·lacions de la
gatera.
L'espai destinat a la colònia de gats feréstecs ha estat un dels
més beneficiats. S'hi han fet actuacions de neteja i rehabilitació
de l'espai per tal que els animals que hi viuen estiguin el millor
acollits possibles. Al recinte de la gatera s'han reparat les lleixes
a diferents nivells per l'enriquiment ambiental dels gats, s'ha
sanejat el safareig i s'ha instal·lat línia d'internet. Això ha estat
molt celebrat pels felins!

Nou establiment pels encants solidaris
Al carrer Sant Cugat, 102-104 de Mataró la Protectora
ha obert un nou local de venda de material nou i de
segona mà per recaptar fons pels animals abandonats.
La botiga, ampla i ben distribuïda, disposa de roba,
llibres, objectes de decoració i altres articles a partir de
50 cèntims i també és el punt de recepció de material de
donacions. De dilluns a divendres obre de 10h a 14h i de
18h a 20h i els dissabtes, de 10h a 14h.

Petits gestos que ens ajuden:

Drakks
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Si ets runner, compra
una samarreta solidaria
de l'empresa Drakks.
Part de la venda per als
nostres refugis.

Calendari 2015
Ja tens el nostre
calendari 2015? Són a la
venda per cinc euros i
aquest any ens hi deixem
la pell.

Loteria de Nadal
No us quedeu sense
loteria SPAM. Són cinc
euros, dos a cada número
i un pels animals dels
refugis.

Acolliments
Anima't a acollir un
animal durant aquests
mesos d'hivern, el
protegiràs del fred i ens
ajudaràs.

Microapadrinaments

Articles SPAM

Contribueix amb un euro

Troba polseres i altres

al mes en la campanya de
microapadrinaments.

articles SPAM als nostres
refugis.

SERVEIS CENTRALS
Carrer Sant Cugat 104, Mataró 08302 (Barcelona). T. 93 756 60 66

REFUGI DE CAL PILÉ
Ctra. NII, km 648,4

08301 · Mataró (BCN) T. 687 97 60 37

CAAC MATARÓ
C/ Galícia, s/n 08303 · Mataró (BCN)

T. 93 756 22 69

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot
contenir informació del tot confidencial sotmesa a secret professional,
la divulgació de la qual queda prohibida en virtut de la legislació vigent.
Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens comuniqui
immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva
destrucció. Segons allò que estableix la Llei de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les dades que figuren en aquesta comunicació són
incloses en un fitxer automatitzat propietat de la Societat Protectora
d’Animals de Mataró..Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
cancel·lació o oposició, podran dirigir-se en qualsevol moment a
aquesta entitat en el domicili ubicat a Ctra. NII Km 648,4 ,08301 de
Mataró, Barcelona .

Copyright © 2014. Societat
Protectora d'animals de Mataró.
Tots els drets reservats.
http://www.protectoramataro.org/
info@protectoramataro.org
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