
 

Sóm un grup de persones que realitzem una activitat sense ànim de lucre, 

plenament dedicada a la PROTECCIÓ DELS ANIMALS.  Creat a partir del 

voluntariat realitzat a la Protectora d'Animals d'Osona, situada al terme 

municipal de Gurb (Osona – Barcelona - Catalunya), sorgint de la necessitat de 

controlar la població animal susceptible de patir maltractaments, així com 

rescatar animals desamparats que necessiten una actuació immediata. 

Actuant també a través de la CONSCIENCIACIÓ DE LA SOCIETAT per reduir els 

abandonaments i evitar els maltractaments.  

Intentem generar recursos per tal de garantir la continuitat 

de les actuacions de rescat, conscienciació social i gestió de 

les actuacions administratives o judicials que s’en derivin. 

Les despeses se centren en els COSTOS DERIVATS DE LES ACTUACIONS DE CONTROL I 

RESCAT (logística, gestió de tràmits administractius i judicials, recursos 

materials, etc.) així com atencions veterinàries requerides durant el procés i 

abastiment d’altres necessitats requerides segons cada cas. 

 
 

                         El teu donatiu dona un valor afegit a la vida de molts animals! 

                                                  El teu donatiu dóna suport a la nostra labor en la lluita per la dignitat animal! 

                                                El teu donatiu ens ajuda per al finançament i manteniment de la nostra tasca! 

 

 

Gràcies a tots els que ja col.laboreu! 

Ens necessiten units! 

 
 

 Grup de Protecció Animal CRAPO ‘Control i Rescat Animal Protectora d’Osona’ 

La Protectora d’Animals d’ Osona en 

facilita els mitjans d’acollida i ofereix 

el suport logístic i de gestió de 

tramits per tal d’actuar emparats 

per la llei i en col.laboració directe 

amb una associació oficial 

reglamentada, base del projecte per 

a portar a terme ACTUACIONS EN PLE 

DRET I AMB TOTA TRANSPARÈNCIA I 

LEGALITAT, sent el nostre principal 

objectiu donar una vida digne i sana 

als animals abandonats, maltractats 

o desamparats alhora que lluitem 

per a una societat més respectuosa i 

conscienciada amb els animals. 

*** 

Entenem com a animals a protegir 
TOTS AQUELLS ANIMALS DOMÈSTICS I 

FAUNA NO AUTÒCTONA que conviu amb 
la societat assumint el costum del 
captiveri. 
 

 


