PODEU CONÈIXER
ELS GOSSOS I ELS GATS
ACOLLITS AL CENTRE
VISITANT EL WEB
WWW.CAADPENEDES.ORG
O VENINT PERSONALMENT
A LES INSTAL· LACIONS
DEL CENTRE.

CAAD PENEDÈS
CENTRE D’ACOLLIDA
D’ANIMALS DOMÈSTICS

Camí de la Pedrera, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 33 50
caad@mancomunitat.cat

CONEIX EL FINAL
D’AQUESTA HISTÒRIA:
www.caadpenedes.org

EL CALIPO
ÉS UN DELS
MOLTS ANIMALS
QUE HAN ESTAT
ABANDONATS
PELS SEUS
PROPIETARIS
I ESPEREN
UNA NOVA
OPORTUNITAT

Moltes persones que
voldrien tenir un animal de
companyia no coneixen la
possibilitat d’adoptar un dels
animals allotjats als centres
d’acollida.
Aquests centres
són espais d’acollida
temporal on conviuen
animals abandonats
o perduts. El seu
objectiu és recollir
aquests animals,
garantir-ne el benestar
durant el temps
d’estada al centre i
impulsar les adopcions
responsables d’aquells
animals no recuperats
pels propietaris.

PER QUÈ ADOPTAR
ÉS LA MILLOR OPCIÓ?
Adoptar és millor que comprar,
ja que evites o disminueixes el
comerç d’animals i dónes una
oportunitat a un animal abandonat.
Adoptar és millor que criar.
No oblideu que les camades dels
gossos i gats són mútliples i us
trobareu amb la dificultat d’haver
de trobar una llar per a tants
animals. Molts d’aquests animals
són adoptats per compromís
i acaben sent abandonats.

PER QUÈ
ADOPTAR AL CAAD?
Perquè és el centre que acull els
animals abandonats als municipis
de l’Alt Penedès i el Garraf.
Perquè hi ha molts animals i pots
escollir. Generalment els animals
abandonats no són de cap raça i
això fa que no n’hi hagi cap d’igual.

Aquest fullet és una iniciativa
destinada a afavorir l’adopció
dels animals abandonats a les
comarques de l’Alt Penedès
i el Garraf que es troben
acollits al CAAD Penedès.

CAAD PENEDÈS
Centre d’Acollida
d’Animals Domèstics
Camí de la Pedrera, s/n
08720 Vilafranca del Pdès.
T. 93 817 33 50
caad@mancomunitat.cat

EL COMPROMÍS
DE L’ADOPCIÓ

Perquè l’equip del CAAD vetlla per
la salut dels animals i per això us
emportareu un animal sa del qual,
a més, tindreu informació referent
al seu caràcter.
Perquè adoptant un gos o un gat
deixeu espai lliure i el centre pot
acollir altres animals abandonats.

L’adopció
ha de ser
una decisió
planificada
i no la
conseqüencia
d’un impuls
momentani

SI US DECIDIU A ADOPTAR
AL CAAD, HEU DE TENIR EN
COMPTE QUE:
Els animals són lliurats amb
microxip, desparasitats,
vacunats i esterilitzats. A
més, els animals majors de 6
mesos se’ls realitzen les proves de
leishmaniosi, en el cas dels gossos,
i d’immunodeficiència i leucèmia
felina, en el cas dels gats.

Adoptar un gos o un gat és
un compromís a llarg termini que
durarà entre set i deu anys. Els
animals de companyia necessiten
afecte, exercici, temps, espai
i certs recursos econòmics, no
només ganes de tenir ne un.
És per això que l’adopció ha de ser
una decisió planificada i acordada
amb la família i no la conseqüència
d’un impuls momentani. Si en algun
moment teniu dubtes o no ho
veieu clar, potser no és el moment
d’adoptar.
Des del CAAD desitgem que
tots els gossos i gats del
centre tinguin una llar
afectuosa amb propietaris
que els estimin, i no volem
donar-los en adopció de manera
irresponsable. Volem que tot el
procés garanteixi el benestar
dels animals i la satisfacció de les
famílies adoptants, per això ens
agrada conèixer personalment
les persones que conviuran
amb l’animal i desaconsellem
rotundament utilitzar-los com a
“sorpreses” o regals. Tenir un
animal és una gran responsabilitat.

Com a propietaris teniu l’obligació de censar
l’animal al vostre municipi de residència. La
llei també obliga que l’animal porti una xapa
identificativa al collar amb alguna dada de
contacte del propietari.

Tindreu un
animal únic!
Podeu conèixer els gossos i els gats acollits al centre
visitant el web www.caadpenedes.org o venint
personalment a les instal·lacions del centre.

Cal ser major de divuit anys
i presentar el DNI. En el cas de
persones majors de setanta anys,
la documentació de l’animal ha
d’anar a nom d’un familiar que no
arribi a aquesta edat.

Deixeu-vos
aconsellar!

Personal qualificat assessora sobre
quin és l’animal més adequat a les
motivacions i la situació de vida de
l’adoptant. Deixeu-vos aconsellar!
Respectant sempre els vostres
criteris, us indicaran els animals
que s’adaptaran millor a vosaltres.
Un cop decidiu quin animal
adopteu, hi ha un període d’espera
en què se li realitza la revisió
mèdica i, si és major de sis mesos,
l’esterilització. El període mínim
d’espera és de 48 hores.
Un cop us l’emporteu, disposeu
d’un període d’acollida temporal
de quinze dies per valorar si
l’animal s’adapta al nou entorn.
Finalitzat aquest temps, es signa el
contracte d’adopció i es lliura tota
la documentació. L’adopció ja és
definitiva.

Els interessats en l’adopció de gossos que
pertanyen a races considerades potencialment
perilloses o dels creuaments d’aquestes
hauran de presentar la corresponent llicència
municipal que els acredita com a capacitats
per a la seva tinença i no disposaran de període
d’acollida temporal.

