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... un amic
com cal
Animal de companyia...

ADOPTAR UN ANIMAL
L'adopció d'un animal és una bona manera d'incorporar un membre a la
família. Tenir un animal de companyia pot ser una experiència molt gratificant;
si a més ajudeu un animal que necessita una llar i una família, pot ser-ho
encara molt més. A Lleida tenim un centre d'acolliment d'animals de companyia,
la canera municipal, on podreu adoptar el vostre amic.
REQUISITS PER L’ADOPCIÓ
• Cal tenir més de 16 anys.
• Cal portar el DNI.
• Heu de llegir el full informatiu i emplenar el qüestionari de l'adoptant.
• Cal abonar el preu públic corresponent.
A LA CANERA MUNICIPAL,
• Hi ha gats i gossos de diverses races, mides i edats.
• Rebreu assessorament per part del grup de professionals cuidadors i dels veterinaris.
• Tindreu la garantia que els animals han estat tractats d'acord amb el benestar i els
controls sanitaris adients.
VISITA A LA CANERA
• Partida de la Caparrella, s/n
• Tel. 973 263 504
• Horari: de dilluns a divendres, de 10.30 h a 19 h; dissabtes i diumenges, de 9 h a 13.30 h.
• http://sostenibilitat.paeria.cat
INCORPORACIÓ D'UN ANIMAL A LA FAMÍLIA
Us donarà moltes satisfaccions i serà un amic incondicional, però abans d'adquirir un
animal cal que penseu que no és una joguina:
• Viurà molts anys i és una responsabilitat per a tota la vida.
• Té necessitats concretes d'espai, demana dedicació i comporta unes despeses econòmiques.
• Heu de complir la normativa de tinença d'animals.
Fer una incorporació responsable evita les dificultats posteriors i el resultat final de l'abandonament.
TRIA DE L'ANIMAL ADIENT
Penseu-vos-ho bé i assessoreu-vos sobre quin animal és el més adient per a la vostra família:
• Espècie: gat, gos o altres.
• Raça pura o mestís.
• Adult o cadell.
• Mida, segons l'espai de què disposem.
• Caràcter racial i individual de l'animal.
SI TENIU UN ANIMAL, NO L'ABANDONEU
Els animals acostumats a viure en família pateixen molt quan són abandonats
i poden tenir una mort molt traumàtica (fins i tot poden provocar accidents
a la via pública). Si per raons de força major ja no el podeu tenir, intenteu
trobar-li una família que se'n pugui fer càrrec.
Per a més informació:
• Telèfon: 010
• http://sostenibilitat.paeria.cat
• infosostenible@paeria.cat

