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Fa molts mesos que voldríem arreglar un petit pati exterior que actualment està molt desaprofitat
pel seu mal estat, que forma part d’una zona nova formada per 8 tancats individuals que utilitzem
per les noves entrades.

És un espai d’adaptació on els primers dies dels
nouvinguts/des poden estar una mica més
tranquils mentre s’adapten a l’espai, a la rutina i
a nosaltres.
Aquest pati té unes dimensions de 64 metres
quadrats i caldria un aplanament del terreny,
desaigüe fins al desaigüe general, una separació
més ferma entre tancats i formigonat de terreny
deixant un espai lliure al mig per poder-hi
plantar un arbre per fer-hi ombra.

És un pati en mal estat on l’aigua queda
estancada quan plou, no tenim un òptim
ombrejat a l’estiu i no ens ofereix totes les
possibilitats d’utilització.

Es tractaria d’un pati polivalent, on hi podrien
viure bé 3/4 gossos i també utilitzaríem d’espai
exterior d’esbarjo pels nouvinguts quan aquests
3/4 gossos estan passejant o al pati gran.

Milloraria substancialment la vida de les noves entrades, ja que durant aquesta fase d’adaptació
tan difícil per a ells podrien gaudir d’una mica més d’espai i estones de tranquil·litat. La idea seria
no haver d’utilitzar aquest pati per cap grup de gossos que ja viuen a la Prote, però per això
hauríem de reduir en nombre el número de gossos que tenim en aquests moments. Estamos en
ello ;)

Tenim comprovat que quan es fa una fase
d’adaptació individual i a part, una mica
més tranquil·la i respectant ritmes les
ubicacions als grups funcionen molt millor
i el gos nou ja ha fet una petita prèvia
adaptació que el permet conèixer els
companys/es amb un grau d’estrès molt
més baix.

Adjuntem fotografies i vídeo del pati en qüestió i pressupost aproximat de l’obra. Tenim una
donació particular de 350€ destinada a aquest projecte i seria realment meravellós poder-ho fer
possible amb la vostra ajuda.

Enllaç al vídeo: https://drive.google.com/open?id=1O73EfU_4y2HW5TcfiBts_Xz2A8C_2BgX

Tenim un paleta professional voluntari que col·labora amb nosaltres puntualment que de ben
segur ens ajudarà a gestionar l’obra. És un projecte de moltes hores de mà d’obra més que de cost
de material i és per això que la vostra ajuda faria possible el que per nosaltres és un plantejament
complicat de dur a terme.
GRÀCIES!
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