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D’ANIMALS DE MATARÓ
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Reenvia

Animals adoptats
La vida torna a
somriure a Rayo, que
es recupera de la brutal
amputació de les

Agenda solidària
Del 19 al 22 juliol:
Els voluntaris de l’SPAM us
esperen a l’estand de venda
de mocadors i motxilles
solidàries de Les Santes de
Mataró.
Lloc i hora:
Fireta de Les Santes,
Plaça de l’Ajuntament,
de 18h a 22h.

Reptes oberts
Aquest estiu és important la
col·laboració de tothom, amb

orelles que va patir el
maig. Gràcies a la seva
nova família, aquest cadell creixerà envoltat de l’amor
que necessita. La fiscalia va demanar quatre mesos de
presó per l’agressor, que finalment va ser condemnat a
pagar una multa de 1.200€. En fer-se pública la
sentència, més de 300 persones van manifestar-se
contra el maltractament animal a Mataró.
La Reiki va entrar al
refugi de cadelleta i es
va passar tota la
infantesa refredada i
hospitalitzada. Li van
fer múltiples proves, i
ara sabem que pateix
una rinitis crònica que
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el nostre petit gra de sorra,
microdonacions per mantenir
els cadells de gat
abandonats.

fa que li costi respirar. La família de la Maribel Acedo ha
decidit adoptar-la i donar-li les atencions que necessita. A
més, Reiki (ara Lia) comparteix llar amb el Jean Pierre i
Seth (ara Happy), tots provinents de l'SPAM. Què més es
pot demanar?

Ara busquem adoptants
pel Conan i en Fiera

En Fiera és un siamès
preciós. Va viure al
En Conan és un gos de
sis anys que ho està
passant molt malament al

Fem-ne difusió!

refugi. Necessita una
família urgentment. No té
un caràcter fàcil. Li
caldria una llar amb
moltes rutines que no li
creïn por ni ansietat i on
entenguin el seu caràcter
desconfiat i poruc. No és
res més que el resultat
de les circumstàncies
d’una vida dura i difícil,
que t'agrairà que li
canviïs.

nostre refugi durant molt
de temps, després va ser
adoptat i, finalment, ha
tornat a la gatera, més
trist que mai. És
un siamès típic, molt
dominant amb altres gats
perquè vol l'afecte
exclusiu de les persones,
amb qui és molt carinyós.
Pateix gingivitis crònica.
Cada cop està més
deprimit. Ajuda’l, el temps
córre contra seu.

Salvem els cadells de gat abandonats
Fins a 57 cadells de gat depenen dels nostres serveis en un degoteig d’entrades que no
s’atura. Cada setmana, la Protectora acull entre 10 a 15 cadells nous trobats als carrers,
sota les rodes dels cotxes o dins de contenidors.
Aquesta situació s’allargarà fins l’octubre, moment en què deixaran de néixer cadellades.
Mentrestant, l’SPAM fa grans esforços per salvar-los malgrat el cost que suposa. Si volem
veure’ls créixer forts i sense malalties, necessitem assolir el repte d'aconseguir 6.000€
que serà destinat a llet especial, pinso adequat i atencions veterinàries diàries durant
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aquests tres mesos d'estiu.
Entre tots podem aconseguir-ho! Col·labora a partir d’1€.

La Manchas, en Junior i la Cirera us
donen les gràcies

En només 24h, el repte per ajudar la Manchas, en Junior i la Cirera es va assolir. Per
això, els tres peluts i l’equip de l’SPAM donem les gràcies a tots aquells que van fer-ho
possible a través de les microdonacions de El meu gra de sorra.
Ara, la Manchas té assegurada la seva medicació per lluitar contra la Leishmània; el
Junior disposa del tractament per curar-li la sarna demodèsica i la Cirera podrà ser
operada dels creuaments lligats perquè recuperari la seva mobilitat. Tot un somni per
aquests animals que fins ara no han tingut sort però que tornen a tenir una segona
oportunitat gràcies al gran equip que formem els ciutadans i l'SPAM.

La Kima i el Nono es recuperen
després del seu robatori
El Nono i la Kima es recuperen i dexen enrere el tràngol
d’haver estat robats del CAAC de Mataró el 13 i 14 de
juny respectivament.
Durant tres nits consecutives, les portes del centre
d’acollida van ser traspassades sense autorització i es
van endur aquests animals, tots dos amb discapacitats
físiques. Després d’hores d’angoixa i d’incertesa, i
gràcies a la col·laboració de la Policia Local i de les pistes que va proporcionar la
col·laboració ciutadana, els gossos van ser trobats sans i estalvis.
Als pocs dies, tant l’un com l’altre van ser adoptats. La Kima viu feliç amb la seva nova
famíia. El Nono ha tornat al refugi per problemes de comportament, que esperem resoldre
amb un bon seguiment etològic, per poder trobar-li una família ben aviat.
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Petits gestos que ens ajuden:

Clauers
Necessites un clauer? En
tenim i ens ajudes amb 6
euros.

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

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

Polseres SPAM
Troba-les als nostres
refugis per 4 euros.

Bijuteria solidària

Amics dels Gats de
Carrer de Mataró

Aconsegueix el penjoll i

Els encants

la polsera solidària de la
Protectora als nostres
refugis.

El nostre mercat, a la
Plaça Santa Anna.

1 euro al mes fent
teaming.

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

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

SERVEIS CENTRALS
C/ Castaños, 90
08302 · Mataró (BCN)
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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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