PROJECTE DE L’ASSOCIACIÓ GATS LA ROCA
INTERVENCIÓ INTEGRAL DE GATS URBANS DE L’AJUNTAMENT DE LA
ROCA DEL VALLÈS AMB LA COL·LABORACIÓ DEL CENTRE
PENITENCIARI QUATRE CAMINS
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Descripció del projecte

Gats la Roca és una associació sense ànim de lucre i d’acció comunitària creada a l’estiu del
2014 per persones voluntàries que lluiten pel benestar de les colònies de gats de carrer i per la
cura dels gats abandonats del poble de La Roca del Vallès. El nostre projecte també integra el
treball amb persones que es troben privades de llibertat, treballant en col·laboració amb el centre
penitenciari Quatre Camins. L’associació Gats la Roca no disposa de refugi físic i només treballem
amb cases d’acollida.
La nostra associació neix d’un projecte impulsat per l’Ajuntament de la Roca del Vallès junt amb
les associacions el Jardinet dels Gats, KanChispis i Gats 4 Camins on es va començar a posar en
marxa la creació oficial de dues colònies dins el municipi. Arrel de l’èxit del projecte és quan es va
més enllà i amb el recolzament de l’Ajuntament i l’acompanyament de Gats 4 camins es considera
la creació de Gats la Roca per agafar el relleu de les anteriors entitats i seguir gestionant el
projecte.
La tasca desenvolupada per l’associació és una oportunitat per dur a terme el control de colònies
de gats sent un exemple de bones pràctiques i de col·laboració entre els diferents agents
implicats; administració pública, voluntaris i el centre penitenciari Quatre Camins, amb l’afany que
aquest fet es pugui convertir en un model a seguir on tots hi surtin beneficiats.
L’exemple de bones practiques i de viabilitat ja es té en la gestió que s’ha portat a terme en la
colònia de Quatre Camins que es pot generalitzar a qualsevol zona on hi hagi aquesta
problemàtica, i convertir el problema en una activitat educativa, respectuosa amb els animals
urbans i molt enriquidora.
L’associació Gats la Roca s’encarrega de tot el tema de la gestió i de portar a terme el projecte
comptant amb un grup de treball de 5 interns voluntaris en règim de vida de 100.2 educatiu o
tercer grau, que es troben en tot moment supervisats per l’equip de tractament del centre i que
realitzen sortides un cop a la setmana per fer la gestió i control de les colònies. S’encarreguen de
la neteja de l’espai, la cura i control dels gats i la seva alimentació. A través d’aquesta intervenció
treballem les actituds i aptituds dels interns, la responsabilitat, la sensibilitat, el vincle positiu amb
l’animal (tots els gats tenen nom triat pels interns) i l’extensió d’aquest vincle al tracte amb
persones.
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A través d’una activitat voluntària i formativa els interns respondran a una necessitat social i a un
problema del municipi, i el més important,t que ells actuaran com a voluntaris i es convertiran en
agents de canvi, promovent una consciència crítica en els veïns.
El punt de partida és la necessitat de donar resposta a una situació problemàtica amb els gats de
carrer que es realitza mitjançant el protocol habitual en aquestes situacions, com és el cens dels
gats, la determinació de la ubicació de la colònia, l’esterilització i possible adopció dels gats de
carrer.
L’ajuntament va presentar un cens realitzat al 2011 os havien detectat 11 punts de colònies de
gats de carrer, mitjançant el reconeixement del territori i amb la informació proporcionada de
veïns.
Informen que aquesta xifra està desfasada i ens trobem amb un gran nombre de colònies. S’ha de
destacar que la Roca del Vallès, és un municipi amb un gran territori la qual cosa fa que algunes
colònies de gats es trobin en zones més rurals situades a prop de cases particulars.

Què és una colònia de gats de carrer?
És un grup de gats (la majoria no sociables) que viu al carrer. En molts casos víctimes de
l’abandonament, perduts o nascuts al carrer.

“Els gats de carrer estan protegits per la llei de protecció dels animals DOG
5113, 17/04/2008, codi penal, article 337.”

El treball de l’associació

pretén involucrar altres agents socials com son les persones

alimentadores d’aquests felins per tal que siguin el nexe en el procés per una millor actuació i qui
ens assegura un èxit en la continuïtat del projecte, difusió i implicació de la població autòctona del
municipi, així com la implicació dels agents mes propers als espais on es troben les colònies.
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JUSTIFICACIÓ

En els últims anys són molts els municipis que opten per l’esterilització i control de les colònies de
gats de carrer, això és degut a l’augment de la sensibilitat social respecte a la protecció animal i a
la millora de les condicions de vida dels gats urbans. L’Ajuntament de la Roca del Vallès, vol portar
a terme una política municipal que es basi en la convivència entre els animals dels carrer i els
veïns del municipi. La situació de superpoblació de gats de carrer és una conseqüència de la
tinença irresponsable i de l’abandonament.
Degut que no és fins al 2013 quant l’Ajuntament decideix intervenir en les colònies de gats de
carrer, portant a terme un projecte pilot entre les associacions el Jardinet del Gats, KanChispis i el
projecte educatiu Gats 4 Camins, la situació dels gats de carrer en el municipi és molt greu, estant
fins ara desemparats i existint un gran número de punts on conviuen un nombre alt de gats al
carrer.

Per què és necessari un control d’aquestes colònies?
El no control i esterilització d’aquests grups de gats fa que el seu nombre de membres vagi
creixent, per la qual cosa on tens una colònia amb tres femelles i dos mascles, als dos anys aquest
grup pot augmentar de 5 a 15 membres. Els gats no esterilitzats miolen, marquen el terreny, es
baralleni es desplacen molt, coses que poden fer que la convivència amb els veïns esdevingui un
problema. La no atenció veterinària d’aquests gats provoca molts cops que els gats emmalalteixin i
tinguin molt mal aspecte cosa que pot provocar un rebuig per part dels veïns.
Les colònies controlades es situen en espais delimitats que han estat recuperats i netejats per
adequar-los perquè els gats puguin viure-hi i ser supervisats i alimentats per persones
autoritzades. Al mateix temps, es redueix els problemes de superpoblació i es garanteix una
adequada convivència amb els veïns, controlant també la presència de ratolins i rates. Com que els
gats són sotmesos a controls veterinaris, s’elimina la presència de gats malats i amb mal aspecte
que poden generar la por de contagi de malalties.
L’associació treballa realitzant el mètode CER
5

Què és el mètode CER?
El mètode que utilitza l’associació per al control de les colònies és el mètode CER, CapturaEsterilització-Retorn.
_El gat és portat al veterinari, on l’esterilitzen i el desparasiten.
_Se li aplica un antibiòtic de llarga durada. Com que l’operació que se li realitza és amb uns punts
de sutura que cauen sols, no s’ha de tornar a agafar el gat per treure’n els punts.
_Se li realitza el test de la leucèmia i la immuno-deficiència.
_Els gats que presenten alguna ferida, són curats.
_Se’ls fa una marca a l’orella per identificar que ja han passat el control sanitari.
_ Per acabar, se’ls retorna ala seva zona.
Les dades de les demandes que han arribat a l’associació des del 1 d’agost del 2014 fins el 31 de
desembre del 2014, han estat un total de 36: (dades recollides de les demandes realitzades a
través de l’ajuntament, de la pàgina del facebook de l’associació i del correu electrònic).

Dades recollides a través de l’Ajuntament, pàgina de Facebook de l’Associació i
correu electrònic
Veïns que informen de gats que entren a casa seva (cases en les
urbanitzacions

Veïns que informen de gats al carrer

9

10

Gats d’aquest que s’han portat a acollida i buscat adopció degut a que eren
dòcils

Gats perduts

Persones que truquen per informar-se sobre campanyes d’esterilització

6

1 (trobat)

2

6

Dades recollides a través de l’Ajuntament, pàgina de Facebook de l’Associació i
correu electrònic
Persones interessades en fer-se voluntaris de l’associació

Persones interessades en adoptar

Persones interessades en fer de casa d’acollida

Persones interessades en col·laborar amb donacions
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3

2

2

S’ha de destacar que encara que és obligatori la identificació de l’animal mitjançant el chip o un
tatuatge i el cens a l’ajuntament, respecte als gats no és una pràctica gents habitual. També
destaquem que a la Roca viuen molts gats amb propietari en semi llibertat. Gats que viuen a casa
però que pasen molt de temps fora de casa, al jardí, al bosc, etc. La gran majoria d’aquests gats
no es troben esterilitzats, cosa que provoca l’embarassament de gates que viuen al carrer on
acaben tenint els cadells.
És indispensable un treball de conscienciació sobre la tinença responsable dels
animal.

L’associació també a detectat un dèficit en el servei de recollida d’animals que
l’ajuntament actualment te contractat amb l’empresa ¨Can Clarens¨ ja que no s’encarreguen de la
recollida de gats de carrer, tal cosa fa que gats dòcils que la gent es troba no es vinguin a buscar
per portar a un refugi, com l’associació no compta amb refugi físic treballant només amb cases
d’acollida, no donem a l’abast per donar resposta a aquest tipus de demanda, tenint que deixar
gats dòcils al carrer ja que no tenim lloc on portar-los.
També hem pogut detectar, arrel de experiències dels veïns i de la nostra pròpia, que no totes les
vegades es segueix el protocol necessari per la retirada dels gats morts de la via pública. Aquest
servei es derivat a la brigada de neteja que agafa el cos i probablement el llença a les
escombraries.
Quant es troba un gat mort a la via pública aquest ha de ser portat a un veterinari o a la policia
local per veure si te chip, en cas de que ho tingui localitzar als propietaris perquè es facin càrrec
del cos, en cas de que no el tingui, s’ha de fer un tractament adequat d’aquestes restes sent
incinerades. L’ordenança municipal no especifica del protocol a seguir en el cas de retirada d’un
animal mort a la via pública.
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A començament del 2015, el dia 12 de gener l’associació Gats la Roca va fer un escrit de queixa a
l’ajuntament, ja que membres de l’associació havien trucat a la policia local el 9 de desembre per
que activessin el protocol de retirada d’animals de la via pública d’un gat mort que es trobava a la
carretera de Vilanova. La resposta de la policia va ser que prenien nota. El 19 de desembre el
cadàver seguia al mateix lloc, es va tornar a la trucar a la policia fins a cinc cops. El dia 12 de
gener el cos del gat seguia allà, va ser llavors quant van interposar la queixa. Si aquest gat fos
perdut i portes chip son molts dies d’agonia per la seva família. (Annexe 5)
Comprovem que el 23 de gener del 2015 el cos del gat segueix allà per tal cosa l’Associació deixa
constància d’una altra queixa a l’Ajuntament dilluns 2 de febrer del 2015.

Dades globals de les actuacions de l’Associació, agost de
2014 fins a 31 de desembre del 2014
Actuacions directa amb gats/es per la seva retirada del carrer

Adopcions

19

Gats que es troben en pre-adopció

Gats en acollida

7

11

Gats que han mort durant l’acollida per malaltia

Gats que s’han fet càrrec altres associacions i protectores

Retirades de gats morts

Gats que s’han tret del carrer

4

12

2

55

8

Actuacions mèdiques sobre els gats/es

Esterilitzacions de gates de carrer

Castracions gats de carrer

18

2

Tractament amb antibiótic

1

Total actuacions

Colònies on s’han esterilitzat gats/es

21

Núm.
esterilitzacions

La Roca

Santa Agnès

La Roca 2

CPQC

La Torreta

5

6

6

2

1
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Tots els gats que s’entreguen en adopció s’entreguen desparasitats, amb el test de la leucèmia i la
inmuno realitzat, amb chip, la primera vacuna i esterilitzats, en cas de que el cadell sigui massa
petit per l’esterilització i ha un compromís d’esterilització als cinc mesos.
La persona adoptant s’ha de comprometre a un seguiment del gat per part de l’associació.
Aquest mig any s’han acabat de controlar i es fa el control i manteniment de les colònies que es
varen treballar en el projecte pilot per l’associació el Jardinet dels Gats i KanChispis.

Fires en les que l’Associació ha tingut presencia
Degut a que les despeses del control de colònies son molt elevades ja que n’hi ha una alta despesa
veterinària, l’associació participa en diferents fires per recaptar diners, aquesta participació es fa
conjunta amb el projecte educatiu Gats 4 Camins.
Aquest moment és imprescindible per la difusió de la nostra tasca i la realització de la campanya
de

sensibilització

sobre

la

tinença

dels

animals

de

companyia

i

les

conseqüències

de

l’abandonament.
Relació de fires:
_13/09/14: Participació en la festa major de la Roca del Vallès
_20/09/14: Participació en la festa animal de la Mercè de Bcn.
_24/09/14: Participació a la Fira de la Mercè al CPQC
_04/10/14: Participació en la Fira de l’Adopció de Ciutat Vella, Bcn.
_12/10/14: Participació en la III Fira de l’adopció de Caldes d’Estrac.
_28/11/14: Participació en les festes de St. Sadurní de la Roca del Vallès.
_07/12/14: Participació en la Festa del Gos i del Gat de Sants, Bcn.
_16/12/14: Participació a la Fira de Santa Llúcia al CPQC
_19/12/14: Taller de risoteràpia+berenar en el centre cultural de la Roca.
_20/12/14: Participació en la fira de Nadal de la Roca del Vallès.

Aquestes fires serveixen per donar a conèixer la nostra tasca i els nostres gats en adopció. Els
productes que pots trobar a les nostres fires, son des de coses de segona mà fins a manualitats i
artesania tant realitzada pels voluntaris com pels interns de Quatre Camins.
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És per això que tenim la necessitat d’un magatzem on a part de poder guardar tot
el que necessitem per la nostra tasca: transportins, pinso, gàbies, bosses, etc.
així com per guardar totes el material per les fires: taules, carpa, coses per
vendre.

Creixement de l’Associació
Des de la seva creació l’Associació a anat creixent i donant-se a conèixer tant dintre com fora del
Municipi.

Dades del creixement de l’Associació
Voluntaris

12

Cases d’acollida (gairebé totes de voluntaris)

Persones alimentadores

11

10

Establiments col.laboradors

_Consultori Eudog de Cardedeu
_S&A Veterinaris, Barcelona
_Piensos Cano de la Roca del Vallès
_Clínica Manescal de la Roca del Vallès

Difusió del projecte en xarxes socials

https://www.facebook.com/GatslaRoca?fref=ts
https://www.teaming.net/gatslaroca

Creació d’una pàgina web

Amb el suport de:

www.gatslaroca.com
_Ajuntament de la Roca del Vallès
_Centre Penitenciari Quatre Camins

Les persones que col·laboren amb l’associació s’identifiquen mitjançant un carnet
de gestors de colònies que es entregat per l’Ajuntament
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Destinataris

El nostre públic objectiu és el següent:

_Els gats del municipi
_Els veïns

de la Roca del Vallès (El municipi engloba els territoris de la Roca del Vallès, Santa

Agnès de Malanyanes, La Torreta i Valldoriolf)
_Interns del centre penitenciari Quatre Camins ubicats al MSOB (Medi Semi Obert)

en règim de

vida de 100.2 en reparació social. Es valorarà participar en el projecte Gats 4 Camins,

tenir

interès pels animals de companyia, tenir voluntat d’aprendre i ganes de col·laborar en un projecte
de benefici pel municipi.

En el 2014 van colaborar 8 interns amb l'associació. Aquesta feïna és un treball
molt important per la seva reinserció social i és una tasca valorada molt
positivament per l'equip de tractament dintre del pla de treball de l'intern.
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OBJECTIUS

Objectiu general
Control i gestió ètica de les colònies de gats de carrer del municipi de la Roca del Vallès.

Objectius específics
_Controlar les colònies de gats de carrer del municipi mitjançant el mètode CER (capturaesterilització-retorn).
_Promoure el respecte pels animals, conscienciar per la tinença responsable d’un animal de
companyia i lluitar en contra del maltractament i l’abandonament.
_Adequar els espais de les colònies de carrer perquè tinguin unes bones condicions sanitàries i els
gats tinguin un refugi més segur.
_Promoure les adopcions dels gats sociables de carrer i dels cadells, mitjançant cases d’acollida.
_Lluitar per una bona convivència entre els veïns i els gats de carrer.
_Treballar per la reinserció de persones en risc d’exclusió social que es troben privades de llibertat
en el centre penitenciari Quatre Camins de la Roca del Vallès. En aquest centre existeix un
projecte

educatiu

nascut

el

2012

anomenat

Gats

Quatre

Camins,

(https://www.facebook.com/gats.quatrecamins) que és com s’anomena la colònia de gats que
existeix dins el recinte penitenciari i de la qual s’encarreguen els interns. El manteniment i cura de
la colònia esdevé una activitat educativa més dins dels programes de tractament. Els interns que
participen en aquest projecte col·laboren activament amb Gats la Roca fent sortides setmanals
amb l’educadora per fer el control de les colònies del municipi on realitzen la mateixa tasca que
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un voluntari més, treballant així les seves habilitats socials, actituds i aptituds per afavorir la seva
reinserció. Altres interns de la presó també col·laboren fabricant i arreglant el materialper adequar
les zones de les colònies i fent manualitats que després es venen a les fires.
_Participar en fires i esdeveniments per difondre la nostra tasca i donar a conèixer el nostre
projecte. A les fires es ven diferent material per recaptar diners.
_Realitzar xerrades i tallers sobre la gestió de colònies de gats de carrer i sobre la tinença
responsable dels animals de companyia.

Ens hem posat en contacte amb els col·legis i institut del municipi oferint
aquestes xerrades, tant via e-mail com per carta escrita entregada en mà sense
resposta fins el moment.

Els objectius els podem dividir d’una manera més específica en tres grups segons l’àrea
d’intervenció.

Amb les colònies de gats

_Localitzar les colònies de gats del municipi
_Rescatar als animals per portar-los al veterinari
_Esterilitzar els exemplars de les colònies
_Evitar la superpoblació de gats.
_Buscar adoptants pels cadells o exemplars més dòcils
_Adequar l’espai on es troben les colònies
_Eliminar les baralles entre gats.
_Regular l’entrada de nous gats.
_Aconseguir persones voluntàries que s’encarreguin de la colònia que hagin estat formades.
_Construir zones d’alimentació netes, ocultes i que no molestin.

Amb els veïns i el municipi

_Promoure la responsabilitat de la tinença responsable d’animals de companyia.
_Comprendre les conseqüències de l’abandonament d’un animal.
_Afavorir les relacions dels veïns amb el centre penitenciari.
_Realitzar una tasca beneficiosa per la comunitat, portada a terme per un treball en equip
entre interns, associacions, ajuntament i veïns.
_Potenciar la cuida i manteniment dels espais verds i urbans i respecte per la natura.
14

_Potenciar el reciclatge
_Actuar com un agent de canvi
_Aconseguir una formació sobre el control de les colònies de gats i la cuida del gat.
_Realitzar un projecte on participen tots els agents dels municipi: botigues del voltants,
veterinaris, empreses col·laboradores, ajuntament, veïns, institut,etc.
_Aconseguir un grup de voluntariats que s’encarregaran del control i manteniment de la
colònia.
_Conèixer el projecte Gats 4 Camins i les possibilitats educatives que te una colònia de gats de
carrer.
_Generar emocions positives
_Difondre el projecte en medis de comunicació

Amb els interns del centre penitenciari

_Disminuir la reincidència
_Millorar la responsabilitat i l’autogestió
_Participar activament en l’organització i elaboració del projecte.
_Potenciar el benestar individual i social
_Potenciar la comunicació
_Treballar la tolerància a la frustració
_Augmentar l’autoestima
_Potenciar la capacitat d’adquirir compromisos i portar-los a terme
_Generar emocions positives
_Millorar la relació amb els companys i el treball en equip
_Sensibilitzar amb el món animal
_Promoure la responsabilitat de la tinença responsables d’animals de companyia.
_Comprendre les conseqüències de l’abandonament d’un animal.
_Realitzar una tasca beneficiosa per la comunitat.
_Potenciar la cuida i manteniment dels espais verds i urbans, i respecte per la natura.
_Potenciar el reciclatge
_Actuar com un agent de canvi
_Afavorir les relacions amb els ciutadans dels municipi: veïns, ajuntament, institut, policia,etc.
_Donar a conèixer el projecte Gats 4 Camins.
_Treballar hàbits laborals
_Realitzar treballs manuals.
_Continuar amb la formació respecte a la cuida de les colònies i el gat.
_Ser valorats i reconeguts per la labor social del seu treball
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METODOLOGIA

Aquesta és una associació que treballa amb el mètode ¨guanyar-guanyar¨ en el que usuaris i
beneficiaris guanyen. La metodologia emprada en la realització d’aquest projecte es basa en el
treball participatiu en equip i en el treball comunitari. És tot un treball pràctic on es prioritza les
relacions entre els diferents agents participants en el projecte és per això que l’intern ha de
desenvolupar un ampli ventall d’actituds i valors socials. L’objectiu d’aquest treball voluntari és
una millora pel municipi.

Accions formatives
Les persones que col.laboren amb l’associació reben el següent curs formatiu:

Curs pràctic de rescat pels interns i persones voluntaries
Aquest curs es dona per tal de formar-los en el rescat de gats urbans amb les diferents eines i
tècniques convenients i veure els diferents pasos a seguir durant el rescat.
S’ensenya a com fer l’evaluació de la zona de rescat: és important valorar els diferents aspectes
de la zona per decidir com procedirem al rescat i quins mecanismes utilitzarem,
Cal reconèixer la zona i la seva accesibilitat, tenir clar el nombre d’exemplars de la colònia,
valorar el material a emprar (gàbia o xarxa) i els horaris en els que es pot realitzar el rescat.
A continuació detallem brement el contingut d’aquest curs:
Material a dur per un rescat
Per a tots els tipus d’intervenció en rescats tant amb xarxa com amb gàbia trampa necessitarem
_Transportins (cal comprovar sempre que les portes encaixin i que estiguin en bon estat)
_Bolses Ikea (tantes com transportins portem)
_Tovalloles grans per cubrir les gàbies o el gat quan l’agafem amb xarxa.
_Motxilla de rescats
_Guants
_Brides o similars per si un trasporti li manca una tanca.
_Enganxes dels transportins
_Llum de cap
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_Llaunetes de gat
_Diaris i bosses de plàstic per llençar la brossa
_Mini Botiqui, amb iode, gassa...
_Valeriana per mirar d’agafar els gats que no els crida l’atenció la llauna, així com premis de
gat.

Kit bàsic

Material que ha d’anar dins de la motxilla de rescats

Gàbia o xarxa
Si és possible es portaran les dues coses.
_Xarxa : accesos més complicats, com carrers amb cotxes estacionats, espais molt oberts i sense
risc, poca circulació de gent i tràfic. Gats que es urgent que es retirin o indrets on la gàbia no ha
funcionat
_Gàbia: gats més espantadissos, que no s’acosten amb presència humana, malalts, espais on hi
ha diversos gats i estan acostumats que allo es un punt d’alimentació i amb el menjar tou son
facils d’embaucar. Es important si es una zona on hi ha diversos exemplars a rescatar, disposar del
major nombre de gàbies actives alhora per poder agafar els gats més rapidament.

Funcionament d’una gàbia trampa
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Breu explicació del mecanisme de funcionament del material emprat en els rescats,
diferents gàbies trampa.
I prova practica a partir de la interacció amb l’ambient urbà.
La gàbia porta un mecanisme que s’activa quan el gat es a dins i menja d ‘una plataforma que
acciona el tancament de la gàbia amb el gat a dins i sense risc per a ell..

Un cop es dins s’ha de cobrir la gàbia per minimitzar l’estress de l’animal recent capturat i evitar
que es doni cops.
Hem d ‘esperar uns minuts per tal que es calmi el gat, i fer el traspas al trasporti.

Com utilitzar la xarxa

Per emprar la xarxa hi ha diferents punts a tenir en compte, com hem
dit anteriorment l’espai on s’utilitza, si hi ha o no risc pels felins si
surten corrents, i sobretot la destressa i rapidessa en els moviments,
donat que es un interval de temps molt petit en el que hem de ser molt
ràpids.
Tambè cal triar bé el tamany de la xarxa que utilitzarem, depenent del
tipus de gat que haguem de rescatar, tamany dels felins, edat...espai.
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A més en el rescat amb xarxa es treballa molt la compenetració i el treball en equip que es vital
per l’èxit del rescat, és a dir els agents implicats han de coordinar-se molt bè i saber interactuar de
manera conjunta perquè d’aquestes aptituds depèn l’èxit del rescat.
Cal explicar molt be la tècnica per agafar un gat amb una xarxa, principalment perque hi ha un
gran estress pel feli i s’ha d’actuar amb cura i delicadesa i a la vegada amb decisió i força, buscant
un equilibri, i com hem dit son diverses les persones que intervenen i han d’aprendre a
complementar-se.

Tècnica de traspas del gat al trasportin

Es un moment clau, donat que si en el traspas, l’animal troba el mes mínim punt de fuga,
intentara sortir, es un altre moment de intervenció conjunta, entre qui agafa la gàbia, qui retira la
tovallola i qui esta fent el traspàs al transporti, els moviments han d’anar coordinats i treballar
amb calma, en els rescats es molt important gestionar el moment d’estress, tant del gat com dels
rescatadors que necessiten aprendre a fer les coses amb paciència i prenent el temps necessari
per assegurar l’exit aixi com la compenetració entre els diferents membres de l’equip.
S’explica i es mostra tot el procès fent entendre la importancia de treballar en equip i amb bona
predisposició i calma.
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L'estat de nerviosisme del gat
Cal ser molt conscient de la realitat que esta visquent el gat en aquell momentm que es una
situació d’estress màxima i requereix molta atenció, doncs el gat l’estress el perjudica directament
en la salut i es vital entendre aquest procès per tal de minimitzar els efectes negatius, ser ràpids
pero alhora pacients, uan combinació que asegura l’exit en el rescat.

Protecció personal per realitzar els rescats
Formar l’equip de rescats en tot allò que es necessari tenir en compte per a realitzar un rescat,
explicar les diferents situacions en les que et pots trobar i el material necessari per evitar
situacions complicades.
Si el transporti esta ‘modificat’ com els que han realitzat els interns, la tasca es molt mes
facilitadora per a l’equip i molt menys estressant pels gats.

Aquests transportins han estat modificats pels interns, facilitan i millorant qualitativament la tasca
del rescat. Donat que les mans no estan en risc, i el gat esta molt mes tranquil, la guillotina baixa
alhora que baixa la de la gabia trampa en el traspas i despres amb tranquilitat es posa la porta del
transposrtí, moment que generava mes estrés al gat i que comportava mes complicació, i
necessitat de guants i mes destresa.

Trasport del gat en el transportin i el cotxe
El següent pas es transportar el gat amb el transportí i aqui també hi ha indicacions bàsiques, com
es no agafar mai el transportí de la nansa, sino posar-lo sempre que sigui possible dins una bossa
d’ikea, per evitar problemes i que el gat vagi mes tranquil i nosaltres també més comodes i
compensats alhora que segurs.
Dins el cotxe també cal prendre mesures alhora de dur els gats i sempre hem d’estar pendents
dels gats que hem rescatat, que no hiperventilin o tinguin alguna reaccio extranya durant el
trajecte, ventilació adequada i disposició al vehicle.
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Retorn del gat a la colònia.
Un cop els gats han passat pel veterinari i han estat esterillitzats, marcats, desparasitats i
vacunats de trivalen son retornats a la colònia d’on provenen, es important i s’ha de fer en el
menor temps possible per tal que el felí no es senti desubicat, també s’explica als inters tot el
proces pel que passen els gats i ells son els primers que han pogut valorar els canvis positius
sobre els animals un cop han estat esterilitzats.
Pel retorn de la colònia cal tenir en compte si l’espai s’ha de adequar, els materials ha posar-hi
etc... que es farà a mans dels interns amb material recollit per l’Ajuntament.

Xerrades de sensibilització
L’associació realitza xerrades gratuïtes per totes aquelles persones o entitats que estiguin
interessades.
El temari d’aquestes xerrades-tallers són:
_El món del gat
_Alergies i toxoplasmosis
_Fals mites
_La importància de les colònies controlades
_Cura d'una colònia salvatge
_La responsabilitat de tenir un animal de companyia
_Conseqüencies de l'abandonament
_Responsabilitats del propietari (cens, chip i esterilització)
_Importancia del tipus de menjar
_Llei de protecció animal
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ACTUACIONS 2015

La previsió del pla de treball de l’associació pel 2015 és el següent:

Finalització colònies que es trobem al 80% controlades

La Torreta

Nº Gats que
falten
3

La Roca 2

4

La Roca

2

Santa Agnes (colònia gran)

4

Grups de gats i colònies que es trobem en zones residencials
(s’adjunten fotografies)

La Roca

2

Santa Agnès

8

Valldoriolf

13

Previsió altres actuacions
Previsió d’adopcions

30

Previsió gats morts al carrer

6

Previsió gats morts per malaltia durant l’acollida

6
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PRESSUPOST 2015
CONCEPTE

COST TOTAL

Esterilitzacions i adopcions:
Esterilitzacions gats

1.200,00 €

Esterilitzacions gates

2.720,00 €

Desparasitacions interna i externa

390,00 €

Vacunacio Trivalent

750,00 €

Chip

1.050,00€

Test leucèmia i inmuno
Incineracions

750,00€
480,00 €

Total

7.340,00 €

Despeses Generals
Acondicionament colònies
Material fungible de publicitat
Llaunes/llet/pinso especial
Altres despeses veterinaries
Despeses generals

TOTAL

225,00 €
150,00€
200,00 €
450,00€
1025,00 €

8.365,00€
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