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COMUNICACIÓ
DE LA PROTECTORA
D’ANIMALS DE MATARÓ

Facebook

En Piri troba família

Twitter

Aquest mestís espanyol de només tres anys va ser

Reenvia

recollit en un estat lamentable, lluitant entre la vida i la
mort. Després de rebre la intervenció veterinària i

Agenda solidària
8 i 9 febrer.
Desfilada de gossos, stand
de divulgació sobre els
gats de carrer, encants,
merchandising de l'SPAM i
recollida de material.
Fira de l'arbre.

atencions de l'equip de l'SPAM, mesos més tard, la
Carolina Dorado i l'Ana Cámara. va donar-li l'oportunitat
que es mereixia. Avui, és un tros de gos de 70kg
totalment recuperat!

Parc Central de Mataró. De 10h
a 20h.
Desfilada, a les 12h del 9 de
febrer.

19 febrer.
Encants solidaris de
l'SPAM.
Roba, objectes de la llar i
molt més a partir de 0,50€.
Plaça Santa Anna. De 10h a
20h.

En Bailays és un cocker
de pura raça de 12 anys
amb sequedat als ulls. Li
cal una pomada diària
per no perdre la visió.
Busquem una família que
li doni amor i li faci les

En Cutty és un preciós
gat de només 5 anys que
porta tota la vida a la
protectora. Ha perdut
l'esperança que algú es
fixi en ell, tot i tenir un
caràcter molt dolç. Menja
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7 març.
Xerrada: Què és el

cures necessàries ja que

una mica massa i ha

al refugi no podem oferir-

guanyat pes. Necessita

li totes les atencions que
voldríem.

una família que li doni
amor i vetlli per la seva

Centre Cívic Pla d'En Boet,

L’SPAM es fa càrrec del

alimentació donant-li

Mataró. A les 19h.

cost dels medicaments.

pinso de règim.

Continua oberta la nostra
campanya d'acollides
d'animals pel fred. Us
animeu a tenir a casa un
animal durant aquestes
setmanes de més fred?
És una molt bona
experiència.

L'adopció de'n Bailays i
en Cutty només costa
30€ perquè són de la
campanya “Els que ningú
vol” i inclou esterilització,
vacunes, desparasitació i
microxip.

canicross?
À càrrec de Xavier Masramon
i de l'SPAM.

16 març.
PETJADES. Caminada
solidària amb gossos.
CAAC de Mataró. De 10h a 15h.

Més d'un miler d'animals són adoptats
el 2013
Exactament, 1.037 animals han estat adopats el 2013 als centres de la Protectora
d'Animals de Mataró. Aquesta és una xifra molt positiva que mostra la tendència social a
apostar per l'adopció en lloc de la compra. Els afortunats han estat 603 gossos i 391 gats,
i també s'han de comptabilitzar les 43 adopcions de gossos que ara viuen amb famílies
alemanyes. A més, l'SPAM també ha pogut retornar animals perduts a les seves famílies:
475 gossos i 15 gats. Aquestes dades alerten de la diferència que hi ha entre gossos i
gats a l'hora d'identificar-los.
Però els gossos i gats continuen perdent-se o abandonant-se a Catalunya. El 2013,
l'SPAM va recollir 1.504 animals, 909 gossos i 571 gats. La meitat dels gats, 275, van ser
cadells recollits en només cinc mesos.

Comencem una campanya per ajudar
els gats que viuen al carrer
La Protectora demana suport als ciutadans per ajudar
els gats que viuen al carrer. Amb la partida per controlar
les colònies de la ciutat cancel·lada per part de
l'Ajuntament de Mataró, la protectora necessita recursos
per continuar amb una gestió que és cabdal pel
benestar dels animals i prevenir futurs problemes
sanitaris.
Per ajudar aquests felins que malviuen a places i carrers, exposats a malalties i
atropellaments, l'SPAM obre la possibilitat d'apadrinar un gat del carrer per només 6€ al
mes. Tot i que en realitat el padrí difícilment podrà conèixer el seu apadrinat, l'aportació
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permetrà adquirir pinso i esterilitzar els nous gats que s'abandonin a la colònia i vetllar pel
benestar de tots ells. També hi ha l'opció de col·laborar amb 1€ al mes. L'SPAM ha obert
un nou grup de Teaming anomenat “Amics dels gats de carrer de Mataró” per facilitar
aquesta opció. Actualment, només hi hal 44 seguidors, però esperem que ben aviat en
siguin molts més ja que la gestió dels gats de carrer té un cost mensual de 350€.

L'Engi salva la vida gràcies a les
microdonacions recaptades en només
24h
L'SPAM aconsegueix salvar la vida d'una gossa, l'Engi, que
requeria d'una operació urgent gràcies a les microdonacions
del portal de crowdfunding “Mi grano de arena”. Aquesta
plataforma concedeix un mes perquè les ONG's assoleixin
reptes econòmics. La Protectora necessitava recollir 1.000€
per assumir el cost de la intervenció quirúrgica i post-operatori
de l'Engi. Però, sorprenentment, el repte es va superar en
només 24h recaptant 1913€.
Aquesta és la primera vegada que la protectora aconsegueix
una mobilització tan ràpida i contundent per part dels
ciutadans. En aquest sentit, la presidenta de la Protectora,
Sílvia Serra, afirma: “Els ciutadans i ningú més són els
veritables protagonistes d'aquesta història que encara no ens acabem de creure”.

En Pati és operat i viu tranquil a casa
Vàrem trobar el Pati ferit, possiblement per un accident
de trànsit. Havia perdut el coixinet d'una pota. En arribar
a la protectora, es va mostrar dòcil i agraït en tot
moment.
Els veterinaris van practicar-li una operació complicada
que requeria fer un empelt al coixinet de la pota que
havia perdut. La intervenció va ser un èxit i ara en Pati viu feliç, deixant enrere la
desgràcia de l'abandonament i les ferides, a casa de l'Oriol Moreno i en Kilian Santiago.

Petits gestos que ens ajuden:
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Clauers
Necessites un clauer? En
tenim i ens ajudes amb 6
euros.

Donator!

Polseres SPAM

Mirant un anunci,
aconseguiràs que ens
donin 0,20€.
http://www.donator.es

Troba-les als nostres
refugis per 4 euros.

Amics dels Gats de
Carrer de Mataró
1 euro al mes fent
teaming.

Es meu millor amic
a Cadaqués
Llibre solidari. Per la
compra del llibre, que val
30 euros, 10€ van als
animals de la Protectora.

Bijuteria solidària
Aconsegueix el penjoll i
la polsera solidària de la
Protectora als nostres
refugis.

Els encants
El nostre mercat, a la
Plaça Santa Anna.

Fes teaming
Per tu, un euro al mes;
pels refugis, un
veterinari.
Portal Teaming

Calendaris 2014
Segueix el 2014 amb els
calendaris dels animals
de l'SPAM.

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
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SERVEIS CENTRALS
C/ Castaños, 90
08302 · Mataró (BCN)
T. 93 756 60 66
Fax. 93 756 62 72
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 .
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