Ajudeu a la mare eriçona

La mare eriçona i els quatre eriçonets.
En el vídeo d'avui podreu veure la feina que es fa al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, el nostre hospital d'animals que atén els exemplars
silvestres accidentats de Menorca.
El GOB dur a terme aquesta feina perquè l'administració pública no té cap servei a Menorca d'aquest estil. Els costos d'aquest centre són
infinitament més baixos que els de Mallorca i d'Eivissa (que es gestionen amb un consorci públic). Però el Govern Balear no ha complert el seu
compromís d'aportar l'ajut acordat per 2011 i això ens ha generat un dèficit important.
Volem mantenir aquest servei i les instal·lacions que tenim, per fer possibles coses com la de la família d'eriçons que surten al vídeo, però
necessitam aconseguir el suport de les persones que creguin amb la necessitat d'ajudar la fauna silvestre.
És per aquest motiu que demanam que, si podeu, ens ajudeu amb un donatiu a partir de 10 euros, amb el sistema que trobeu més adient. A l'apartat
Col·labora del web, trobareu els diferents sistemes que podeu emprar. Moltes gràcies i bones festes.

Preciós
Moltes gràcies per aquest vídeo tan preciós. Us ajudarem a continuar.

Críant una família d'eriçons
Un bon regal per l'esperit!!!

Criant una familia d'eriçons
Marvallos¡¡ quin regal de Nadal mes guapo.

eriçons
mágrada´t i crec que es un regal precios.

M'ha encantat
M'ha encantat. Us ajudarem una mica més. És una pena que no li donin la importància que es mereix a tota la feina que feu.

criant una familia d'eriçons
mmmmmmmmmm'agraaaada!!!
Gracies,
molta salut i bons projectes com aquests

Els eriçonets
Una passada, seguiu aixi feis una feinada i moltes gràcies ,Menorca té sort de tenir gent com voltros.

¡y que no le den importancia a esto!
Sin vuestra labor, no habrían tenido ni la oportunidad de intentar suerte. Gracias.

