Cazadores que no cazan
Otoño tradicionalmente es la temporada de caza. En esta época, queremos
destacar el gran número de perros cazadores que acaban en los refugios.
Muchos son rescatados después de haber sido maltratados y mal cuidados
durante años: hacinados en malas condiciones higiénicas y sanitarias, sin poder
moverse, sin apenas alimentación ni compañía hasta la época de la caza. O
castigados y abandonados cuando ya no sirven. O las hembras utilizadas para
criar sin parar durante toda su vida.
En nuestra protectora tenemos bracos, pointers, bretones, beagles,
sabuesos y otros cazadores, cada uno con su típico carácter. Los conocemos
como compañeros cariñosos, obedientes, inteligentes, rápidos, ágiles,
juguetones, dulces, deportivos, algunos tímidos, y perfectamente aptos
para convivir con una familia.
Ven a conocerlos y déjate asesorar por nosotros sobre qué tipo te conviene.
La única condición es que nunca más se les trate
como perros de caZa, sino como perros de caSa.

Lara con Rosi

Caçadors que no cacen
Tradicionalment, la tardor és la temporada de caça. En aquesta època, volem
destacar el gran nombre de gossos caçadors que acaben als refugis. Molts
són rescatats després d’haver estat maltractats i mal cuidats durant anys:
amunegats en males condicions higièniques i sanitàries, sense poder moure’s,
sense gairebé menjar ni companyia fins a l’època de caça. O castigats i
abandonats quan ja no serveixen. O les femelles utilitzades per criar sense
parar durant tota la vida.
A la protectora tenim bracs, pòinters, bretons, beagles, gossos conillers i
altres caçadors, cadascun amb el seu caràcter. Els coneixem i són companys
afectuosos, obedients, intel·ligents, ràpids, àgils, joganers, dolços,
esportius, alguns tímids, i perfectament aptes per conviure amb una
família.
Veniu a conèixer-los i deixeu que us assessoren sobre quin tipus us convé.

L’única condició és que mai més no siguin tractats
com a gossos de caÇa, sinó com a gossos de caSa.

Lara amb Rosi

Mireia amb Porthos

Nom: Porthos
Entrada: 2.9.2011
Raça : Mestís caçador
Sexe : Mascle
Edat : 4 anys

Nom: Rosi
Entrada: 2.6.2012
Raça : Creuat de
Pòinter/ Perdiguer
Sexe : Femella
Edat : 5 anys

És un gos vital i afectuós, aquesta vitalitat no el deixa adaptar-se a la
vida a la protectora de forma adequada. Convivint en un nucli familiar
podria demostrar el gran amic que pot arribar a ser.
Aquesta preciositat va ser adoptada quan només era una boleta de pel. Els seus antics propietaris ens el van
retornar perquè s’havien de canviar de domicili. És noble, carinyós i amb moltes ganes de trobar una nova família.

Nom: Nico
Entrada: 28 .11. 2010
Raça : Mestís de caçador
Edat : 6 anys
Sexe : Mascle
Alba amb Nico

És una gossa extremadament
noble i carinyosa, és una
mica poruga (els sorolls forts
li fan por i les aproximacions
directes), però quan agafa
confiança es mostra una
gossa dolça i amb ganes de
sortir a passejar i de que
l’acaronin durant hores.

Marta amb Jack
Nora amb Desy

Nom: Jack
Entrada: 2.8.2012
Raça : Creuat Sabueso
Edat : 4 anys
Sexe : Mascle
És un orellut extremadament simpàtic i carinyós, tot i que es pot mostrar
una mica poruc quan acaba de conèixer a algú.

Nom: Desy
Entrada: 2.8.2012
Raça : Creuat Teckel
Edat : 8 anys
Sexe : Femella

És la dolçor feta gossa, una excel·lent companya de sofà, molt tranquil·la i
extremadament bona i carinyosa.

És un altre dels retornats, el vam donar en adopció i ens el van retornar perquè deien que tenia ansietat quan es quedava sol. Aquí es mostra un gos la mar
de carinyós amb tothom i amb moltes ganes de jugar amb la resta de gossos. Company ideal per qui vulgui un segon membre a la família perruna.

Nom: Bugui
Entrada: 17.9.2012
Raça : Bretó
Edat : 8 anys
Sexe : Mascle
Lara amb Bugui

Nom: Blanc
Entrada: 29.11.2008
Raça : Creuat Pointer
Edat : 6 anys
Sexe : Mascle

Iris amb Bufo

Darrera de la seva cara de
“bonachón” hi ha un gos molt
afectuós i enèrgic, li agrada
fer passejos i ser el centre
d’atenció, tot estant al mig de
totes les carícies.

El va deixar el seu
Nom: Bufo
antic propietari
Entrada: 23.8.2009
amb un hèrnia
discal operada.
Raça : Mestís caçador
Sempre està
Edat : 8 anys
disposat a
Sexe : Mascle
demanar carícies i
sortir a fer
passejos tranquils.

Arnau amb Jacko

Nom: Jacko
Entrada: 20.6.2010
Raça : Setter Angles
Edat : 9 anys
Sexe : Mascle
Super obedient i tranquil.
Li encanta estar amb
altres gossos, no té
problemes ni amb
mascles ni amb femelles
És un “ullasos” molt
simpàtic i extremadament
carinyós, és molt tranquil i
li agrada molt sortir a
passejar i que el raspallin.

Cristina amb Blanc

Altres caçadors que no cacen

L’instint caçador “domesticat”

