
EL CAU AMIC NECESSITA LA TEVA AJUDA!! 

 

Després de més de 20 anys vetllant pel benestar de centenars de gossos i gats, la nostra petita protectora 

afronta el pitjor del sots econòmic de la seva història. Ja no podem més. Mantenir els gossos des del 

refugi, gestionar desenes de colònies de gat, cobrir les despeses de tots els gossos de la gent gran o amb 

malalties cròniques que estan en acollida indefinida (és l ' única manera de fer-los una llar i no acabar els 

seus dies en una gàbia), Per assistir a casos de gats del carrer malalts o ferits per pega, camada de rescat 

de cadells abandonats,... són només algunes de les actuacions del cau i que han acabat per disparar les 

nostres despeses. S ' acumulen grans deutes amb les clíniques veterinàries que sempre ens han ajudat i 

ja no podem demanar més favors. 

La situació és greu i més ara que estem en temps de cria de gat. Et necessitem a tu. Sabem que per molts 

de vosaltres no és un bon moment tampoc, però qualsevol ajuda, tanmateix petita, serà benvingut. 

A continuació t ' explico com pots col · laborar econòmicament amb el nostre refugi: 

 

* donacions: caixabank es63 2100 0553 4302 0044 3369 / bbva es94 0182 8192 1902 0153 0999 

 

* socis / padrins: podeu enviar-nos un missatge a info@cauamic.cat i us farem arribar tota la informació 

necessària. 

 

* teaming: aportacions de 1 € al mes. Https://www.teaming.net/associacioprotectorad-animals-elcauamic 

https://www.teaming.net/associacioprotectorad-animals-elcauamic 

https://www.teaming.net/associacioprotectorad-animals-elcauamic 

 

Per la nostra part seguirem buscant noves opcions per recuperar aquesta crisi. Per començar el proper 

23 d 'abril els nostres amics del pim, pam, boom tindran una parada de vendes de roses i llibres a la plaça 

del 1 d' octubre. 

Amb l ' ajuda de tots vosaltres, confiem en poder continuar rescatant i salvar vides amb la mateixa entrega 

i il · lusió de sempre moltes gràcies! 

 

A les fotos es pot veure: 

* l ' satur, gos amb leishmania operat per un 

tumor a la columna. Ha estat durant molt de 

temps en una casa acollit indefinidament 

amb totes les despeses veterinàries a 

càrrec del cau. 

* gat batudes que vam captar fa uns mesos 

per poder aprofitar la severa discal anal. 

 


