
SOBRE POBLACIÓ 
DE GOSSOS I GATS: 

Mentre els criadors produeixen 
milions de gossos i gats a l'any, 
milions d'animals que ja existeixen 
s'enfronten a una escassetat enorme 
de llars. 

Aquests animals rebutjats són lliurats 
a albergs per a animals o abandonats 
en boscos, o carrers de ciutat, on 
pateixen fam, manca d'alberg i de 
cura veterinària, així com també a 
l'abús de persones cruels.

Degut a aquesta superpoblació, cap 
aparellament i criança de gossos pot 
ser considerada "responsable". Sense 
importar les seves intencions, aquells 
que crien animals per diners, així com 
aquells que permeten que els seus 
gossos i gats tinguin "només una 
camada", empitjoren el problema. 

UN CICLE 
TRÀGIC

Cada gosset o gatet nadó significa una 
llar menys per a un gos o un gat que 
està esperant desesperadament en un 
alberg o rondant pels carrers. 

L'esterilització és l'única forma de fer 
marxa enrere a la sobre població 
d'animals.

Durant la primera quinzena del mes 
d'abril, l'Alberg d'Animals de les 
Terres de l'Ebre, ha recollit més d'una 
trentena de cadells abandonats en els 
municipis de la comarca del Baix Ebre 
i del Montsià. Cadells nascuts a causa 
de la despreocupació i irresponsabili-
tat dels seus amos per no haver 
esterilitzat els seus animals. 

Encarna López Galdeano. Presidenta de 
l'Alberg d'Animals de les Terres de l'Ebre

PENSI-HO! SI NO POT TENIR MÉS ANIMALS, ESTERILITZI LA SEVA 
MASCOTA I AIXÍ EVITARÀ QUE HI HAGI MÉS GOSSOS ABANDONATS

Alberg d’Animals
de les Terres de l’Ebre

www.albergdanimals.com

Els donatius i transferències a 
l'Associació podeu fer-los al compte:
2013 3072 70 0210164055
Per a ingressos des de fora d'Espanya, 
el format internacional del compte 
(IBAN) és:
ES59 2013 3072 7002 1016 4055

Si el teu desig és associar-te, fes-nos-
ho saber a través del següent correu 
per enviar-te el formulari d'inscripció:
encarna@albergdanimals.com 
o truca'ns al:
619 84 87 78 / 680 16 00 51

JORNADA DE PORTES 
OBERTES DE L'ALBERG 
D'ANIMALS A CAMARLES
27 DE MAIG DE 2012

Fent-te membre de l'Associació, 
per 72 € l'any

Oferint una donació monetària

Lliurant-nos els medicaments 
veterinaris que no necessitis, i que 
tinguis a casa

Col·laborant, mig dia per setmana, 
amb la neteja i manteniment de les 
nostres instal·lacions

Donant-nos qualsevol article en 
bones condicions per vendre en els 
nostres mercadets

Donant menjar per a gossos, 
productes de neteja, collarets, 
corretges, galledes, joguines, 
matalassos, etc.

Parlant amb els teus amics del 
nostre projecte

COM ENS POTS 
AJUDAR?

619 848 778    Camí Filato, N-340, PK.1093    43894 CAMARLES    

657 181 437    CIF G-43.766.625 / CIF G-55.505.028


