
Des de 2019 
hem donat una nova 

oportunitat a 20
 animals (entre gats i gossos).

Necessitem més voluntaris. 
Sabem que hi ha gent sensibilitzada
per aquesta tasca i que us agradaria
formar part del grup. No ho dubteu!!!

Ens organitzarem, treballarem i 
farem de 

Puigverd un poble que 
estima els animals. 

 

Control d'animals abandonats

Control de colònies de gats

Campanyes de xipat

Tenir cura dels animals mentre

esperen ser adoptats

VOLEM FORMAR UNA

ASSOCIA
CIÓ QUE TREBALLI

PEL BENESTAR DELS ANIMALS

DEL POBLE
 "LA GRANDESA D'UNA NACIÓ I EL SEU PROGRÉS MORAL
POT SER JUTJAT SEGONS LA FORMA EN QUÈ TRACTA ELS

SEUS ANIMALS"
 
 

MAHATMA GANDHI 

T'AGRADEN

ELS ANIMALS? 

Jo, sóc d'aquests/es, i tu? 

Posa't en contacte amb 
nosaltres: 

gruplocalpuigverd@gmail.com
(619102156 només en cas de

 no disposar de correu electrònic)



La presència de colònies de gats ferals a l’entorn urbà és una realitat a tots els pobles i
ciutats, i la convivència amb ells pot provocar problemes que cal solucionar.

La llei regula la obligatorietat de recollir i controlar els animals abandonats i cal tenir en
compte que, el Decret Legislatiu de protecció dels animals, al seu article 5.f., prohibeix no
facilitar-los l’alimentació suficient. A la vegada que, la societat reclama cada cop més, un
tracte ètic i respectuós vers ells. 

Així doncs, des de l’Ajuntament es volen realitzar uns tallers de formació per ser gestors/es
de colònies i col.laborar en els protocols de bones pràctiques i control de les colònies del
nostre municipi. Els tallers seran voluntaris i s’obtindrà un carnet de col.laborador/a del
projecte. 

Si t’animes a participar d’aquest projecte i ser gestor/a de colònies, escriu un correu i
forma part de l'associació. 

No hi ha millor satisfacció que ajudar! T'esperem!

T'animes a ser gestor/a de colònies de         ?

Utilitza aquest correu electrònic gruplocalpuigverd@gmail.com 
si tens alguna cosa a dir vers els animals (suggeriments o detectes maltractaments......)


