
Bars i Restaurants
EL RACO DE CAN FELIU
Àngel Guimerà, 41
VILASSAR DE DALT

EL TERRAL
Sant Joan, 46 

VILASSAR DE MAR

EL CAFÈ DE L’ACADÈMIA
Doctor Martí Soler, 13
VILASSAR DE DALT 

RESTAURANT EL TELER
Riera de Targa, 27 
VILASSAR DE DALT 

Cellers
CELLER DEL MAR
C/ Àngel Guimerà, 12
EL MASNOU

Esports
CLUB DE TENNIS LA CISA
Carrer Cadí, 8
Vilassar de Dalt

Fusteria

Establiments i Serveis PX
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Mascotes

El Nadal i les indigestions

em de ser conscients que,
lluny de fer-li un bé, posem
en seriós risc la seva salut. 

Recordeu que la majoria dels
nostres companys mengen pinso
específicament formulat per pro-
porcionar-los tot allò que neces-
sita i el fet que cada dia mengi el
mateix crea una habituació al seu
sistema digestiu. Tots sabem
que, fins i tot, un canvi de marca 

de pinso els pot fer emmalaltir…
imagineu doncs el que pot pas-
sar amb xai, llagostins o torró de
xocolata… 

Tots sabem que la xocolata no és
bona pels gossos però... Per
què? Doncs perquè la xocolata
conté teobromina un element
que l'organisme del gos no pot
processar i resulta molt tòxica
per a ells.

El menjar de Nadal té un alt con-
tingut en greixos i condiments,
sal i sucre, si li donem d'aquest
menjar al nostre amic el seu pàn-
crees no és capaç de fer-li front i
podem provocar des d'una lleu
indigestió fins a una, sempre molt
greu, pancreatitis…

Compte també amb els ossos!,
Sobretot de xai o de pollastre
poden estellar-se i aquestes
estelles poden lesionar els intes-
tins o l'esòfag o, fins i tot, clavar-
s'hi!

Està bé voler que ell mengi quel-
com especial aquests dies però
afegint a la seva dieta una mica
de menjar humit  o una dosi extra
de les seves llaminadures el
farem igual de feliç i estarem
tenint cura de la salut del nostre
gran amic!

Dra. Carol Lagunas - Col.3878 - Nou Premià Veterinaris

Jardineria

I després de Nadal, què fem amb l'avet?
l final de les festes de Nadal
no tenen perquè significar el
final del teu arbre de Nadal, si

has comprat un avet natural per
guarnir-lo i desitges conservar-lo, el
pots preservar per festes posteriors
mantenint-lo como una planta d'ex-
terior fins l'arribada de la següent
temporada nadalenca. 

Una altra bona opció per reciclar l'ar-
bre és plantar-lo en el jardí i així, pas-
sats uns anys, veuràs en el teu jardí
un arbre molt bonic que resistirà per-
fectament les baixes temperatures
de l'hivern. Si no tens terrassa o jardí,
pots regalar l'avet a algun amic que
tingui espais verds a casa. 
Si vols tenir cura del medi ambient

també pots contactar amb
l'Ajuntament del teu municipi sobre
com sol·licitar un servei de recollida a
domicili que serveixi per replantar els
avets nadalencs a zones verdes,
encara que també et pots trobar que
se't demani que tu mateix el traslla-
dis a un Punt Verd municipal. 

E
Daniel Sánchez.  JardiNet

H

Arriba el Nadal i amb ell les indigestions i d'altres
accidents als centres veterinaris. Actualment
molts de nosaltres tenim al gos com si fos un més
de la família, arribant a vegades a "humanitzar-lo",
tot i sabent que amb alguna de les nostres bones
intencions podem arribar a perjudicar-lo. Aquest
és el cas dels àpats de Nadal.

Pànxing Maresme Pànxing Maresme
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