ADOPTA
UN ANIMAL
DE COMPAÑÍA
CONCELLARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNHA VIDA
Ó TEU LADO

PORQUE PARA ADOPTAR SEMPRE HAI MOTIVOS….

COÑECES AS RAZÓNS PRINCIPAIS DO
ABANDONO DUN ANIMAL?
-Camadas non desexadas por falta de esterilización
-Por non saber xestionar o comportamento do animal
-Remate da tempada de caza
-Perda de interese cara o animal
-Factores económicos
-Alerxias provocadas da convivencia
-Cambio de residencia da familia
-Morte da persoa coidadora
-Falta de tempo para o cuidado

Das unha vida nova a un animal abandonado ou maltratado
Melloras a súa calidade de vida e o seu estado emocional
Tes o amor e a súa incondicional compañía
Estableces un forte vínculo afec vo entre o animal e a túa familia
Atopas un compañeiro que se adapte o teu es lo de vida
Colaboras a fomentar respeto, benestar e cuidado dos animais
O animal adoptado vai a estar desparasitado, vacunado e esterilizado
Colaboras coas protectoras, asociacións e refuxios
Reduce o negocio de compra-venta de animais de compañía

Pero… aínda estás a buscar algún mo vo mais !!

Desde a concellería de Medio Ambiente estamos
traballando para evitar os abandonos e fomentar
a adopción dos animais de compañía.

Refugi

Cambad s

Traballamos conxuntamente co Refugio de
Cambados para a protección dos animais
maltratados e abandonados e mellorar o
seu benestar.

Refugiocambados. Chula 2 anos .

Refugiocambados. Ons 2 meses.

Es ven atada a unha árbore ao sol e a chuva desde
que deixei de ser pequena.

Fun rada no río dentro dunha bolsa xunto os meus
3 irmáns .

No refuxio me tratan a corpo de raíña , pero busco
unha familia disposta a darme todo o amor do
mundo.

Agora estou nunha casa de acollida e busco casa de
adopción na que compar r tardes de sofá e manta.

Anísmaste a compar r a túa vida conmigo?

Anísmaste a compar r a túa vida conmigo?

