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Fecha: lunes, 21 de diciembre de 2015 21:54 CET

Notícies de la Protectora de Mataró. Desembre 2015.
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Bon Nadal i Feliç Any Nou
Per Nadal, adopta, no compris.

A banda d'adoptants, sobretot a l'hivern ens calen cases d'acollida. Si
en vols ser una envia'ns un correu a info@protectoramataro.org.
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Accions en favor de l'spAm aquestes festes
La UD Cirera va fer una recollida de
pinso i material durant un torneig de
futbol el 7 i 8 de desembre. Ara, a finals
i principis d'any, destinen els beneficis
de les inscripcions a la Protectora.
Felicitas Hair, des de primers de
desembre està fent una campanya de
recollida de menjar, medicament i
materials pels refugis que durarà fins el
dia de reis.

Comencem nova col·labració amb el
setmanari local Cap Gros.
A més de la difusió d'animals de
l'spAm, la protectora s'ocuparà dels
articles dedicats al món dels animals
de companyia. Hi haurà un article
mensual de caire veterinari, i un article
mensual de contingut variable.

Triple aniversari de l'Spam.
Aquest 2015 a l'Spam hem celebrat un triple aniversari: 5 anys de Fundació Daina, 10
anys de gestió del CAAC de Mataró i 15 anys des de la inauguració del Refugi de Cal Pilé.
No és un simple aniversari, és una celebració per haver superat els anys més difícils de la
nostra entitat. Hem passat moments molt complicats, i encara ens queden obstacles per
salvar, però la nostra entitat té més força que mai per seguir lluitant per la dignitat dels
animals.
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Les Talking Runners finalitzen
el seu repte dels 1000km per
l'Spam amb la mitja marató.
El dia 6 de Desembre, les Talking Runners van posar punt i final al repte dels 1000km pels
animals abandonats de la protectora de Mataró, recorrent els 21 km de la mitja marató de
Mataró. Amb aquest repte, un dels més macos que s'han fet per a la nostra entitat,
aquestes dues dones d'una valentia exemplar, han recaptat pels animals de la nostra
protectora gairebé 800€.

Gràcies a les vostres inciatives i donacions els animals d'una
protectora tenen oportunitats. Fes una donació.

Calendaris i postals
Calendari 2016 per 5€.
Ja és a la venda el nostre calendari 2016: Ells també són ciutadans. El podreu comprar als
refugis, encants o per correu.
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Postals per 1€. Agendes 2016 per 10€.
Tenim com a novetat felicitacions de Nadal (versió gos i
versió gat) i unes agendes gatunes molt maques.
No us quedeu sense detall solidari. Tots els beneficis
són pels nostres peluts. info@protectoramataro.org

La spAm amb Lobisome Naturaleza per
defensar la pervivència del Llop Ibèric
Des de la nostra protectora fem costat a un projecte de la Comunitat de Castella i Lleó per
defensar la conservació del llop ibèric. Lobisome Naturaleza denuncia el falsejament de
dades en el cens de la població de llops a la Sierra de la Culebra (Zamora), amb finalitats
poc clares i que posen en perill la pervivència del llop ibèric a la Península.

Signeu per salvar el llop

SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS DE MATARÓ
info@protectoramataro.org

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
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Escolta'ns a la ràdio quan vulguis i des d'on vulguis.
T'expliquem moltes coses interessants dels nostres animals i del món de les Protectores.

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Visita la nostra pàgina web Imatges a l'Instagram
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 © 2015. Societat Protectora d'animals de Mataró. Tots els drets reservats.
http://www.protectoramataro.org/
info@protectoramataro.org
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