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

ESTERILITZACIÓ DE L'ANIMAL
És la manera més senzilla i eficaç de controlar la cria indesitjada d'animals,
una de les principals causes d'abandonament de cadells.
QUÈ ÉS L'ESTERILITZACIÓ?
L'esterilització és una intervenció quirúrgica senzilla realitzada per un veterinari
de manera indolora.
A MÉS A MÉS,
• Evitareu la fugida o l'atracció instintiva dels animals en èpoques de zel.
• Disminuireu les actituds obsessives dels animals.
• Millorareu la relació amb els seus amos.
• Evitareu patologies relacionades amb l'aparell reproductor.
• La cirurgia es pot fer abans del primer any de vida. En el cas de les femelles,
no cal esperar al primer zel. L'esterilització la fa un veterinari i no és dolorosa.
MITES FALSOS
• No és cert que les femelles han de tenir com a mínim una cria.
• No és cert que els animals esterilitzats pateixin una pèrdua d'intel·ligència, vitalitat o personalitat.
• No és cert que l'esterilització sigui una intervenció dolorosa.
RECORDEU
• La venda de cadells tan sols la poden fer els nuclis zoològics autoritzats (no els particulars).
• L'abandonament d'animals és una infracció molt greu de la llei de protecció d'animals.
SI TENIU CADELLS, NO ELS ABANDONEU
Si el vostre animal de companyia ha criat, no n'abandoneu els cadells, ja
que en ser abandonats, pateixen molt. A més a més, els cadells poden tenir
una mort molt traumàtica i, fins i tot, poden arribar a provocar accidents a
la via pública. Si per raons de força major no els podeu tenir, no els separeu
de la mare fins que siguin capaços de menjar per si mateixos i intenteu
trobar-los una família que se'n pugui fer càrrec. Per evitar que torni a passar,
porteu el vostre animal al veterinari perquè li faci un control de natalitat.
Per a més informació:
• Telèfon: 010
• http://sostenibilitat.paeria.cat
• infosostenible@paeria.cat

