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Butlletí de la Protectora de Mataró. Juliol de 2015.

Visualitza-ho en el teu navegador

Cases d'acollida urgents
davant l'onada de calor i l'allau
de cadells de gat abandonats.
Les altes temperatures han provocat que, per primer cop, l'SPAM llenci una
campanya d'acollides durant l'estiu. L'augment de temperatures és
especialment perillosa pels animals més vells i combatre la calor es fa encara
més insofrible amb el col·lapse d'animals que pateix l'entitat. Els refugis estan
desbordats per l'allau d'entrades diàries de cadells de gat.
L'entrada de gossos i gats no s'atura, la gent es desfà d'ells, ens els trobem lligats a
la porta del refugi i, a més, les visites i adopcions es redueixen perquè la població
se'n va de cap de setmana o vacances".

Ens cal ajuda urgent de ciutadans que estiguin
disponibles durant l'estiu per evitar morts per
cops de calor i descongestionar els refugis.
Dissabte, 4 de juliol.
El termòmetre no baixa dels 30 graus als patis dels refugis de l'SPAM. Els
treballadors remullen els gossos i creen ombres pels gats. En Rufy, un gos de mida
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petita de més de 8 anys, no ho pot suportar i pateix un cop de calor que gairebé
acaba amb la seva vida. Els veterinaris actuen ràpidament. A la tarda, una família
l'acull i evita que mori al refugi.

Diumenge, 5 de juliol.

En Rufy, ja s'adapta a la seva casa
d'acollida. Moltes felicitats a tots!

Molts els abandonen
per vacances, tu ho
pots compensar.
Acull un gos i marca
la diferència.
Refugis desbordats per l'allau d'entrades diàries
de cadells de gat.
Fins a 52 cadells de gat saturen la infermeria de l'SPAM, hi ha més 80 gats adults
acollits a la gatera. Ben aviat no hi haurà espai per fer-se càrrec de noves entrades.
“Quan trobem cadells de gat cal trucar la policia del cada municipi. Aquest és el
protocol a seguir. Ens trobem que gent de diferents localitats ens els porta
directament a nosaltres perquè saben que tenim cura d'ells, però hem arribat al
nostre límit”, explica Sívia Serra.
Si la policia municipal no rep avisos, els ajuntaments no tenen informació de la
situació en què es troba la seva localitat i no s'impulsen, per exemple, mesures
d'esterilització.
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Campanya excepcional d'adopció de cadells de
gat a 50€ . T'hi apuntes? Ens ajudes a difondre?
Si voleu ser família d'acollida, envieu un
correu a info@protectoramataro.org, truqueunos o veniu als refugis.
Si voleu adoptar un gatet, un gat adult o un
gos passeu directament pels refugis.

Estem d'aniversari
Celebrem 10 anys al capdavant de la gestió del Centre d'Acollida
d'Animals de Companyia (CAAC) de Mataró. Hi han entrat 15.475 animals
de companyia abandonats i hem aconseguit donar-ne 10.841 en adopció.
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També celebrem 15 anys acollint animals al Refugi de Cal Pilé. En total,
des de l'any 2000, hem recollit 25.000 animals.
No ho haguéssim pogut fer sense vosaltres. Moltes gràcies!

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/ Sant Cugat, 102-10408302 · Mataró (BCN) T. 93 756 60 66

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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