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L'actualitat dels gossos i gats de la Protectora de Mataró
De:

Societat Protectora D'Animals De Mataró CAAC - CAL PILÉ (padrins@protectoramataro.org)
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lalulin67@yahoo.es

Fecha: miércoles, 5 de marzo de 2014 18:30 CET

FEBRER-MARC
2014
COMUNICACIÓ
DE LA PROTECTORA
D’ANIMALS DE MATARÓ

Facebook
Twitter
Reenvia

Entrem a la primavera i nosaltres
caminem a les Petjades, recollim
pinso, muntem encants cada
dissabte al Pla d'en Boet, parlem de
canicross i ballem a Granollers.

Agenda solidària
6 març.
Què és el canicross?
Xerrada de Xavier
Masramon.
Centre Cívic Pla d'En Boet,
Mataró. A les 19h.

8 març.
Recollida d'aliment i
material pels refugis
Voluntaris al Mercadona de la
plaça Itàlia de Mataró
recullen material.
De 10h a 20h.

16 març.
PETJADES. III edició de la
caminada solidària amb
gossos.
A les 09h, cursa de canicross.
A les 10h30, caminada.

La Montesa té 6 anys i
porta gairebé tota la vida
al refugi sense conèixer
cap llar. És una mica
tímida i per agafar
confiança necessita

En Lori té 10 anys. Fa
molts anys que viu a la
protectora i sap que ser
de color negre i gran
d'edat no juga al seu
favor a l'hora de trobar

temps i espai. Però un
cop es troba a gust, és
molt afectuosa. Adora les

una família. Però no perd
l'esperança. És un gat
boníssim que farà feliç la

dones i té una mica de

família que es fixi en ell i
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CAAC de Mataró, c/ Galícia.

26 març.
Encants solidaris de
l'SPAM.
Roba, objectes de la llar i
molt més a partir de 0,5€.
Plaça Santa Anna, Mataró.

por als homes. Seria

li doni la segona

ideal una llar tranquil·la,

oportunitat que es

sense estrès i on ja hi
hagi un gos respectuós

mereix. Encara li queden
molts anys per endavant i

que l'ajudi en la

no és just que passi ni un

introducció a la vida en

sol dia més al refugi.

família. S'ho mereix.

De 10h a 20h.
I cada dissabte al Pla d'en Boet.

30 març.
Festa Linedance,
ambientada en “Grease”.
Entrada: 7€ (2€ per als
animals de la Protectora)

Adoptar en Lori només
Adoptar la Montesa costa

costa 30€ perquè és de

30€, és de la campanya

la campanya “Els que

“Els que ningú vol” que
inclou esterilització,

ningú vol” i inclou
esterilització, vacunes,

vacunes, desparasitació i

desparasitació i microxip.

microxip.

Local Multiespai de Granollers.
C/ Tetuan, 51

Adopten la Berta i en Cleo
La Berta és una mestissa de Husky que va ser recollida en
mal estat dels carrers. Els veterinaris van diagnosticar-li el
síndrome de cushing, que provoca pèrdua de pèl i necessitat
de beure molt líquid. Feia un any que buscava família i quan ja
havia començat a perdre l'esperança, la Marina Fernández i
en Daniel Bech van decidir ajudar l'animal que més ho
necessités. Ara, la Berta viu feliç a la seva llar on rep l'afecte
que necessita i vetllen per la seva salut.
Feia més de tres anys que en Cleo vivia a la Protectora. Havia
arribat de l'Hospitalet del Llobregat amb els ulls en molt mal
estat, una fractura de radi i cúbit i una luxació del colze. Se li
va haver d'amputar la pota. A més, era un gat esquerp que no
es deixava acaronar. Un dia, l'Anaïs Ciprián va decidir que en
Cleo havia patit molt i li va voler donar un oportunitat. Ara, a
poc a poc recupera la confiança i viu tranquil per primer cop
en molts anys.

Amb les PETJADES fem esport i
ajudem els animals abandonats
El 16 de març al matí tornen les PETJADES, la III edició de la caminada solidària a
favor dels animals de l'SPAM. El recorregut de 8 km per una zona forestal és circular.
Sortirem del CAAC de Mataró, al carrer Galícia. Les inscripcions estan obertes i s'hi pot
participar acompanyat o no dels vostres gossos. En acabar, es repartirà una botifarra o
esmorzar vegà i es podran visitar les parades d'Encants Solidaris i Merchandising de
l'SPAM.. Els fons que es recaptin aniran destinats a ajudar els animals de la Protectora.
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La novetat d'aquesta edició és la celebració d'una cursa de canicross prèvia a la
caminada. Aquesta serà la primera vegada que Mataró acollirà un esdeveniment
d'aquesta modalitat inspirada en el mushing en la que el concursant corre lligat a un gos.
Xerrada gratuita sobre canicross el 6 de març a les 19h al Centre Cívic Pla d'En
Boet, a Mataró.
Més informació de les Petjades a www.pet-jades.org

L'Engi millora dia a dia gràcies al
suport de tots els nostres seguidors
¿Recordeu com amb les vostres microdonacions vàrem
aconseguir salvar la vida de l'Engi, que necessitava una
operació urgent? Doncs bé, l'equip de l'SPAM i l'Engi us en
donem un cop més les gràcies.
El cap sanitari de la Protectora, en Marcelo Cabrera, ens
informa que l'operació de l'Engi els va permetre col·locar-li un
fixador extern amb un allargador ossi a la pota. El procés
d'estirament de l'os va començar el 4 de febrer. -Uns dies més
tard -explica en Marcelo- vam haver de practicar-li de nou una
intervenció, molt menys invasiva, per continuar amb
l'estirament necessari de l'os”. Si tot va bé, a començaments de març el fixador quedarà
estàtic i es començarà a formar la callositat definitiva.
L'Engi, que s'ha portat molt bé durant tot el tractament, avança favorablement gràcies a
tots vosaltres i en poc temps estarà preparada per viure a una llar.

Guanya descomptes i regals
col·laborant amb l'SPAM
Si ets voluntari, adoptant, soci o padrí de la Protectora de Mataró o si has realitzat
puntualment alguna donació, pots gaudir d'avantatges especials: descomptes per anar al
cinema o al teatre, cistelles de fruita i verdura ecològiques o regals d'experiències com
ara una visita al Camp Nou. La Protectora de Mataró ha començat una col·laboració amb
la plataforma on-line “Civiclub” que permet a les persones que col·laboren amb entitats
solidàries rebre i acumular punts, anomenats civis, per aconseguir ofertes culturals i d'oci.
No deixis perdre aquesta oportunitat!
Per saber quants civis tens, escriu a info@protectoramataro.org.
Més infomació a www.civiclub.org
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Petits gestos que ens ajuden:

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

Polseres SPAM

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

Plaques
identificatives
Nou producte de l'SPAM
per 5 euros.

Penjoll i polsera solidària
de la Protectora.

Els encants

Troba-les als nostres
refugis per 4 euros.

El nostre mercat, a la
Plaça Santa Anna i cada
dissabte al Pla d'en Boet.

Fes teaming
Un euro al mes, un
veterinari.
Portal Teaming

Es meu millor amic
a Cadaqués
Llibre solidari. 30 euros,
10€ van als animals de la
Protectora.

Calendaris 2014
Amics dels Gats de
Carrer
1 euro al mes fent
teaming.

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

SERVEIS CENTRALS
C/ Castaños, 90
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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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