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“Arriba el Nadal, temps de compartir, i amb ell també arriba el fred i per desgràcia, encara són 

molts els animals que es troben sense una llar, és per això que des de la Comissió de Drets del 

Animals volem fer una crida per a poder ajudar-los,  i ja que no els podem donar una llar, volem 

poder ajudar-los a què ho passin de la millor manera possible, a la nostra província tenim petites 

associacions què fan aquesta labor d’ajudar-los i procurar donar-los una vida digna. Una 

d’aquestes associacions és l’Associació Pont a la Vida, on en l’actualitat té cura de 22 gossos 

i 10 gats, molts d’ells amb problemes de salut i vells, que requereixen de cures específiques i 

menjar específic; és per això què us volem demanar la vostra col·laboració per tal de si podeu 

portar: 

- Menjar de pinso per a gossos i gats, si en podeu portar específic seria Digestive i/d 

lkow fat  per a gossos, Joint Care j/d  també per a gossos. Per a gats als establiments 

del DIA/Clarel podeu trobar llaunes de la marca AS. 

- Si disposeu de pa sec, també els hi serà útil. 

- Medicació de persones que pot ser utilitzat en animals com: Aumentine.  

- Medicació específica per a la leishmània;  Alopurinol 300,  medicació per a les defenses 

Sandimun 50 

- Mantes i tovalloles. 

- Menjadors per a menjar metàl·lics ja què els de plàstic els trenquen. 

- Xuxes de gos i de gat. 

- Arena de gat. 

- Pastilles de desparasitació tant per a gossos com per a gats.   

Tot aquest material anirà destinat a l’Associació Pont a la Vida, que es troba situada al terme 

municipal de Vilallonga del Camp i on hi viuen tant gossos com gats amb necessitats especials.  

Us passem l’enllaç de facebook, per si voleu conèixer una mica més l’Associació i saber on 

anirà l’ajuda: https://www.facebook.com/PontalaVida/ 

Per si us voleu fer teamings, per només 1€ al mes: 

https://www.teaming.net/pontalavida?lang=es_ES 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, poc a poc anem canviant un món, i com deia Alfred 

Tennyson, poeta anglès: “Mai serà tard per a buscar un món millor i més nou, si en el camí hi 

posem coratge i esperança amb obstinació”.  
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