
 FUNDACIÓ ‘MONA’ 
Els alumnes de 1rA i 1rB, faran una sortida a la fundació Mona, Riudellots 

de la Selva, província de Girona.  

Aquesta sortida la faran el dia 26 de novembre , i serà per apadrinar un  

ximpanzé / macaco que necessiti ajuda alimentària o mèdica.  

Què és aquesta fundació? 

La fundació Mona és un centre de recuperació de primats, és a dir, un lloc 

on es porten ximpanzés i macacos maltractats de diferents maneres com: 

artistes de circ, de televisió, mascotes... Allà els recuperen del 

maltractament. 

Què fan allà? 

Els primats del centre han passat molts traumes i una vida molt cruel. La 

majoria han estat fets servir per l’espectacle. A l’estar sols, sense que els 

cuidessin bé els seus antics cuidadors, els pobres animals han patit molts 

problemes tan físics com psicològics, els quals la fundació ajuda que els 

oblidin i tinguin una vida millor.  

Rehabilitació 

Les rehabilitacions són molt llargues, costoses, i a vegades són 

impossibles. Després de retirar als macacos i ximpanzés d’on van viure 

anteriorment solen estar en un estat lamentable. 

FES UN DONATIU! 

Un donatiu que per alguns no és res, però canvia vides!!  

25 euros 

El cost de les 

peres d’un mes 

per a 1 ximpanzé. 

 40 euros 

El cost de les 

taronges d’un 

mes per a 4 

ximpanzés. 

60 euros 

Part dels costos 

veterinaris d’una 

revisió 

veterinària anual. 

TRIA 

Decideix la teva 

aportació. 

GRÀCIES! 



 

Que farem nosaltres amb l’institut? 

1r ESO el què farà és apadrinar un primat, i es farà càrrec de totes les 

necessitats. A part d’això, quan anem a la fundació tots els alumnes 

portaran una bossa amb fruita i / o verdura. 

 

Excursió 

Ha arribat el dia, avui hem anat al centre a ajudar i a participar en l’ajuda i 

l’apadrinament d’un primat. 

MÉS INFORMACIÓ 

Per a més informació sobre el centre, contacteu al +34 942 477 618 o a  

@fundaciomona.org o a la seva pàgina web. 

E 

+34+972 477 618 
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