L’ADOPCIÓ AL REFUGI

L’ADOPCIÓ RESPONSABLE

REQUISITS PER ADOPTAR

El millor lloc per trobar un animal de companyia és
un refugi o una protectora d’animals. Hi trobareu des
de cadells fins a animals ancians. Tots ells han sigut
abandonats o rescatats.

Adoptar és una decisió important, ja que implica responsabilitzar-se d’un ésser viu mentre visqui.

•

Ser major d’edat

•

Presentació del DNI.

•

Formalitzar el contracte d’adopció corresponent.

•

Pagament de les despeses d’adopció.

•

Complir les ordenances municipals i inscriure
l’animal al cens.

•

Acceptació d’un possible seguiment de l’animal
després de l’adopció.

Al refugi atenem les seves necessitats bàsiques i intentem cobrir mínimament la falta d’afecte i de contacte amb les persones mentre els trobem una nova
llar.
La immensa majoria dels animals s’adapta ràpidament a la seva nova família, sobretot si els seus nous
propietaris estan disposats a dedicar-los el temps i la
paciència necessaris.
Podeu veure i obtenir informació sobre tots els animals del refugi al nostre web, que s’actualitza regularment.

TASCA BÀSICA
•

Recollida d’animals abandonats (principalment
gossos i gats) i la seva cura.

•

Cerca de nous propietaris mitjançant l’adopció
responsable.

ABANS: REFLEXIONI
•

Està disposat a comprometre’s per tota la vida? La
vida mitjana d’un gos és de 10-16 anys i d’un gat és
de 15-18 anys.

•

Disposa de recursos econòmics per mantenir l’animal
en condicions òptimes?

•

Té nens petits o altres animals?

•

Hi ha algun membre de la família que pateixi al·
lèrgies?

•

Disposa de prou temps lliure i espai a la seva llar?

Els animals que es donen en adopció s’entreguen:

•

Té previst què farà quan hagi de viatjar o vagi de vacances?

•

Té previst canviar de domicili en els pròxims anys?.

•

Identificats amb microxip.

•

Vacunats.

•

Desparasitats interna i externament.

•

Esterilitzats.

•

Els gats han passat la prova de leucèmia-FIV.

•

Els gossos han passat la prova de la leishmaniosi.

•

A més, si s’adopta un cadell de gos (fins un any
d’edat) es pot assistir a un curs d’educació canina en positiu totalment gratuït (inclòs a les despeses d’adopció).

DESPRÉS: ADOPTI
Si un cop contestades aquestes preguntes la decisió és
un sí...
Al refugi us atendrem i intentarem trobar el gos o el gat
que s’adapti millor al vostre estil de vida.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Es centra a Sabadell, tot i que a vegades es realitzen
activitats conjuntes amb entitats d’altres municipis.

CONDICIONS DELS ANIMALS

QUANT COSTA ADOPTAR?

DADES DE CONTACTE

Per cobrir les despeses mínimes veterinàries cobrem
un import en concepte d’adopció. El preu pot variar
mínimament en funció de l’edat i característiques de
l’animal.

Lliga Protectora d’Animals de Sabadell

ADOPCIONS ESPECIALS

Ctra. de Sabadell a Caldes de Montbui, km 24,2
(al davant del Santuari de la Salut)
Telèfon: 93 726 72 27
protectora@protectorasabadell.org
Horari:
De dilluns a dissabte: de 15h a 18 h.
Diumenges i festius: de 11h a 14 h.

Els gats i gossos més desfavorits es poden adoptar
amb unes condicions molt especials gràcies a la campanya ELS MILLORS ADOPTANTS DEL MÓN. Si no
us fa res adoptar un animal gran, malalt o simplement
no tan agraciat com els altres, demaneu informació
sobre aquesta campanya.

WEB
www.protectorasabadell.org

També hi ha animals que necessiten una ADOPCIÓ
URGENT, ja que no s’adapten a la vida del refugi. Demaneu informació sobre aquests casos o consulteu el
nostre web.

TEAMING
www.teaming.net/lligaprotectorad-animalsdesabadell

NO COMPRIS,

ADOPTA !

FACEBOOK
www.facebook.com/protectorasabadell

fHblp
www.protectorasabadell.org

ADOPTA
UN GOS O GAT

T’HO AGRAIRAN TOTA LA VIDA
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