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1

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 i perduts del municipi 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.
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 el projecte educatiu del CPQC, 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.
L’objectiu principal, i

tasca de l’associació, és el control i gestió de colònies de gats de

carrer, però degut a les deficiències del servei de recollida dels animals, l’Associació es fa
càrrec dels gats dòcils abandonats i perduts així com de les ventrades de cadelles.
Com que per fer aquesta tasca no disposem de refugi físic, estem treballant amb cases
d’acollida. Una casa d’acollida és una persona o família que acull l’animal a casa seva fins a
la seva adopció, fent-se càrrec de les despeses d’alimentació. Les despeses veterinàries
durant aquesta estada van a càrrec de l’associació.
El fet de que els gats es trobin en cases d’acollida en lloc d’un refugi o gàbia és molt
beneficiós, per exempleen el cas dels cadells,el trobar-se en una llarels ajuda a socialitzarse per poder ser adoptats posteriorment.
La tasca desenvolupada per l’Associació és un exemple de bones pràctiques icol·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.
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Per les persones que no coneguin el projecte educatiu de Gats Quatre Camins, recordem
que dins el centre penitenciari hi viu una colònia de gats d’uns 35 exemplars. Aquesta
colònia es va començar a controlar fa 3 anys comptant amb tot moment amb la participació
dels interns.
El control d’aquesta colònia ha estat tot un èxit deixant de ser un problema per convertir-se
en una activitat educativa dins de la presó.
L’Associació Gats la Roca s’encarrega de tot el tema de la gestió i control de les colònies i
de portar a terme el projecte comptant amb un grup de treball de 5 interns voluntaris que
pertanyen al projecte educatiu Gats Quatre Camins i que es troben en règim de vida de
100.2 en reparació social. En tot moment son supervisats per l’equip de tractament del
centre, realitzant sortides un cop a la setmana per fer la gestió i control de les colònies.
S’encarreguen de la neteja i acondicionament de l’espai, de la captura i trasllat dels gats al
veterinaris, de la difusió del projecte participant en les fires i de la mediació amb els veïns.
La tasca que desenvolupen els interns del CPQC dins de la Associació és la mateixa que
qualsevol voluntari/a. A través d’aquesta intervenció treballem les actituds i aptituds de les
persones privades de llibertat, la responsabilitat, la sensibilitat, el vincle positiu amb
l’animal i l’extensió d’aquest vincle al tracte amb persones.
A través d’una activitat voluntària i formativa els interns responen a una necessitat social i a
un problema del municipi, i el més important, ells actuen com a agents de canvi, promovent
una consciència crítica en els veïns.
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La nostra feina

En els últims anys són molts els municipis que opten per l’esterilització i control de les
colònies de gats de carrer, no tant sols per estar obligats per llei si no per un augment de la
sensibilitat social respecte a la protecció animal i 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.
“Els gats de carrer estan protegits per la llei de protecció dels animals DOG
5113, 17/04/2008, codi penal, article 337.”
"Article 16: Recollida d’animals. 1 Correspon als ajuntaments a recollir i
controlar els animals de companyia abandonats, perduts o assilvestrats i
controlar als animals salvatges urbans.¨

Al 2013 l’Ajuntament decideix intervenir amb un projecte pilot, a dues de les colònies de
gats de carrer, principalment degut a que la situació en el municipi era molt greu, existint
molts punts on convivien un gran nombre de gats fins aleshores pràcticament desemparats.
Arran d’aquest projecte i de la feina desenvolupada per l’Associació des de la seva creació,
la situació de desbordament de moltes de les colònies ha estat controlada esterilitzant un
gran nombre d’exemplars, millorant la seva qualitat de vida, alimentació i higiene dels
espais de les colònies. Gràcies a això i a treure del carrer les ventrades de cadells i els gats
adults dòcils, es pot comprovar que les colònies han disminuït en el seu nombre de
individus.
Aquesta feina també ha repercutit en una millora de

la convivència amb els veïns del

municipi que estàn més sensibilitzats amb la nostra tasca i amb el que suposa fer una bona
feina en la gestió d’una colònia.
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Què és una colònia de gats de carrer?
Una colònia de gats de carrer és un grup de gats que han nascut i crescut lliures tant en
zones urbanes com no urbanes.
Normalment, viuen en grups més o menys grans sobretot en solars, edificis buits, zones
obertes i carrerons. S’alimenten, en general, de restes que els hi donen els veïns o de les
brosses.
Podem dir que des del seu naixement no han estat en contacte amb les persones, cosa que
fa que tinguin molta por a deixar-se tocar i sent impossible agafar-los amb les mans, fet
que provoca que no siguin gats adoptables i que hagin de continuar vivinten llibertat.
Un fet molt positiu d’un espai amb una colònia de gats, és que la presència de rates i
rosegadors és mínima o inclús nul·la. No es tracta de que els gats se les mengin si no que
els rosegadors no s’apropen a aquestes zones.
Malauradament una colònia també és un punt d’abandonament de gats domèstics ja que les
persones pensen que aquests animals sabran buscar-se la vida, però l’abandonament d’un
gat domèstic al carrer és condemnar-lo a la mort: no saben buscar menjar,

no poden

integrar-se per que moltes vegades són rebutjats per els gats de la colònia i no disposen de
l’instint per sobreviure en un espai obert. Tot això provoca que molts cops morin de gana,
per l’àtac d’un gos, atropellats o per una malaltia degut a la baixada de defenses que
provoca l'estrès de l’abandonament.

Què és una colònia de gats controlada?
Una colònia de gats controlada és un grup de gats de carrer que viuen en el seu entorn (no
es treuen de l’espai que ocupen) però que han estat esterilitzats i són cuidats i controlats
per persones responsables que vigilen el seu estat de salut, els alimenten i mantenen la
zona neta.
Alimentar els gats ens zones diferents o voler traslladar una colònia no és una tasca gens
fàcil ni recomanable, només recomanada en casos extrems ja que els gats son molt
territorials i tendeixen a tornar al seu hàbitat.
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L’esterilització i cura de la colònia és l’únic mètode per evitar la superpoblació de gats en
una zona. Amb l’esterilització aturem, entre d’altres, el naixement de cadells i la transmissió
de malalties entre els gats, sobretot, les produïdes per les baralles en les èpoques de zel i
en el moment del part.
Tot això fa que els gats estiguin sans, alimentats i amb un bon aspecte facilitant una millor
acceptació per part del veïns ja que no els veuen com un focus de malalties ni brutícia.
Si la colònia no augmenta per nous naixements és ben clar que, amb el pas del temps, el
seu número s’anirà reduint per mort natural. Retirant els cadells nascuts i gats dòcils,
tindrem un grup de gats salvatges, controlats i supervisats que viuen en llibertat.

Per què és necessari continuar controlant les colònies?
A l’inici del 2015, teníem la idea de treballar en 15 colònies algunes de les quals ja es
trobaven gairebé controlades. Durant d’aquest any i, gràcies a la col.laboració ciutadana i al
fet de que l’Associació s’ha anat donant a conèixer en el municipi, ens han arribat avisos de
14 noves colònies.
Degut a un tema de solvència financera, només s’ha pogut començar a treballar en 7 d’elles
i es per aquest motiu que el desenvolupament de la tasca de control i gestió de l’Associació
durant el 2016 és tant important.
Quan fem referència a colònies s’ha de tenir en compte que fem referència a punts de gats
al carrer, el seu número pot variar molt. Hem actuat en colònies que tenen més de 12
membres, com esterilitzant gates que es trobaven soles al carrer. Per nosaltres una cosa és
tan important com l'altre, ja que una gata sola que pareix al carrer de cop i volta el número
augmenta d'un a sis membres.
És important recalcar que una colònia mai està totalment controlada al 100% degut a que
es habitual l’entrada de nous membres, be per abandonament o be perquè són gats de
carrer que acaben vivint a la colònia. Això encara que sembli un trasbals és un fet positiu ja
que els gats que estarien dispersos pel municipi es centralitzen en un punt, facilitant així la
nostra feina.
Destaquem també que per prioritat pressupostaria, a mitjans d’any es va decidir esterilitzar
només a les femelles. Encara que això suposi que la colònia no estigui esterilitzada al 100%
(ja que els mascles no es troben castrats) per nosaltres es minimitzar dràsticamentel risc de
natalitat dintre de la colònia.
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Aspectes a millorar
Encara que s’està treballant molt des de l’Associació per la conscienciació en la identificació
de l'animal a través del xip, continuem detectant que en els gats no és una pràctica gens
habitual tot i ser obligatòria la seva identificació.
El mateix problema el tenim amb els animals no esterilitzats. Al municipi de la Roca viuen
molts gats domèstics (amb propietari) en semi llibertat. Gats que viuen a casa però que
passen molt de temps, al jardí, al bosc, etc. La gran majoria no es troben esterilitzats, cosa
que provoca que deixin embarassades a les de gates que viuen al carrer on acaben tenint
els cadells.
És indispensable un treball de conscienciació sobre la tinença responsable
dels animal.
Durant el 2015 hem continuat amb la problemàtica del servei de recollida d’animals.
L’empresa Can Clarens no s’encarrega de la recollida dels gats dòcils, abandonats o perduts
del municipi fet que provoca que ens haguem de fer càrrec nosaltres amb les conseqüents
despeses veterinàries, de gestió i de manteniment que comporta aquesta feina, generant
una situació crítica als comptes de l’Associació.
Aquest fet també repercuteix directament en una desviació del nostre objectiu de treball
que és el control i gestió de colònies de gats de carrer.
Per altra banda continuem tenim un punt negre en la recollida dels gats morts a la via
pública. No totes les vegades es segueix el protocol necessari per la seva retirada.
Aquest servei es derivat a la brigada de neteja que agafa el cos i el llença a les
escombraries. Recordem, com hem fet a través de diverses instàncies a l’Ajuntament, que
el llençar els cadàvers d’animals morts a les escombraries, és infringir la legislació vigent
pel que fa a les normes sanitàries que s’han d’aplicar als cadàvers d’animals.
També hem detectat que no sempre es verifica si l’animal mort està identificat. Creiem que
per una qüestió d’ètica i de respecte cap al propietari que ha pogut perdre un animal,
aquesta verificació és indispensable. En el cas de que aquest tingui xip, el propietari té dret
a saber que ha sigut de la seva mascota i decidir que vol fer amb el seu cadàver.
Per últim, volem deixar constància d’uns fets molt greus que ens hem trobat durant aquest
2015 i que ha estat l’aparició de tres gats amb perdigons dintre del seu cos, es a dir, gats
als que han disparat amb una pistola i/o escopeta.
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Davant aquests fets el dia 21 d’agost s’interposa denúncia davant dels mossos d’esquadra
de Granollers. Els gats afectats pels perdigons son gats recollits a dos punts de la Roca del
Vallès on hi ha colònies controlades: Carrer Tenor Vinyes i C. Pirineu. Un l’altre gat va ser
recollit a Santa Agnès on també hi ha una colònia controlada al camí de l'Ermita.
Tot ells van haver de ser intervinguts per treure els perdigons del seu cos. A un dels gats li
van disparar a la mandíbula i ara la te desviada ja que quant va ser recollit per nosaltres la
fractura de l'ós ja havia soldat malament.
Destaquem que els tres casos son gats adults i dòcils que un cop trets del carrer dos d’ells
han estat adoptats i del tercer s’ha fet càrrec la protectora de Caldes de Montbui.
Aquests fets ens han preocupat molt especialment. S’ha de tenir molt poca sensibilitat i
sang freda per disparar justament als gats més confiats, que s’apropen i surten quant
s’acosten les persones.
Hem demanat la col·laboració ciutadana i policial per poder trobar al responsable d’aquests
fets ja que constitueixen un delicte.

Les nostres propostes per continuar millorant
Davant d’aquests problemes, l’Ajuntament i l’Associació es trobem treballant en accions
comunes:
Identificació mitjançant un xip
Degut a l’alt cost que suposa el xipatge de l’animal en l’AIAC (Col·legi Oficial de Veterinaris)
s’està treballant per que l’Associació passi a xipar els seus gats en el registre oficial de la
Generalitat, ANICOM que a part, és el registre oficial que utilitza l’ajuntament.
El cost d’aquests xips és considerablement més econòmic. Creiem que amb un preu més
reduït es podria treballar, conjuntament amb els veterinaris, per fer una campanya de
sensibilització per que els veïns del Municipi identifiquin els seus animals.
Esterilitzacions
S’hauria de treballar per fer més difusió a nivell municipal de les diferents campanyes
d’esterilització i identificació que van sortint, per exemple, la campanya anual de FAADA
(Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals) que compta amb un gran
número de veterinaris col.laboradors.
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Recollida de gats dòcils
Segons reunió amb l’ajuntament, en breu finalitza el conveni amb l’empresa de Can
Clarens. Ens consta que en els nous plecs s’està tenint en compte les deficiències que
arrossega aquesta empresa i per tal motiu, s’especificarà en el nou concurs, que tal i com
indica la llei, s’ha de realitzar la recollida, de gossos, gats domèstics i fures de la zona.
Com Associació amb una marcada sensibilitat pels animals voldríem fer
constar que per una millor col·laboració i treball conjunt ens agradaria que
la nova concessió tingués també aquesta sensibilitat.

Retirada de gats morts
Segons conversació telefònica amb l’alcalde, tenim constància de que l’ajuntament es troba
treballant en la creació dels nous protocols per la recollida dels animals morts a la via
pública.
En conclusió podem dir que,tot i les deficiències detectades veiem que l’Ajuntament es troba
en la nostre mateixa línia de treball fet que ens dona molta confiança per poder continuar
millorant tots aquests aspectes durant el 2016.
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L’Associació en xifres

Dades globals de les actuacions de l’Associació

Actuacions directes amb gats/es per la seva retirada del carrer
Adopcions (*)
(*) Els nostres gats s’entreguen amb contracte d’adopció, xip, test de la immunodeficiència i leucèmia, primera
vacuna, desparasitació interna i externa i esterilització. En cas de que el gat sigui cadell hi ha un compromís

61

d’esterilització als 5/6 mesos.

Gats que es troben en pre-adopció

6

Gats retornats al propietari (si no ho estan, es retornen xipats i esterilitzats)

1

Gats en acollida

8

Gats que han mort durant l’acollida per malaltia

5

Gats que s’han fet càrrec altres associacions i protectores
Retirades de gats mortsamb cost per incineració

Total gats que s’han tret del carrer

23
3

107

IMPORTANT: tenim la certesa que 16 d’aquests gats son animals domèstics
perduts o abandonats.
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Actuacions mèdiques en colònies de gats de carrer
Esterilitzacions de gates de carrer

41

Castracions gats de carrer

15

Tractaments amb antibiòtics

4

Tractaments per desparasitació interna

32

Altres actuacions
Avisos de propietaris que han perdut el gat i no es troba identificat

3

Avisos de propietaris que han perdut el gat i es troba identificat

1

D'aquests 4 gats només ha aparegut el gat que es trobava identificat, que
va tornar a casa als pocs dies. Dels altres tres gats encara no se sap res.

Aliment entregat als alimentadors per part de l’Associació
Pinso sec (Quilos)

260

Menjar humit (llaunes)

238

La gran majoria d’aquest aliment prové de donacions o de la participació en
campanyes de recollida de pinso. Degut a les despeses veterinàries del
control de colònies a l’Associació no li és possible el fer-se càrrec de la
compra de pinso per les colònies, sent aquesta una despesa que
assumeixen les persones alimentadores.
Associació Gats la Roca │MEMÒRIA 2015
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Dades de les colònies

Localització Colònies on s’està treballant

Esterilitzacions

Santa Agnès

realitzades

Gats
pendents
pel 2016

16

23

4

2

25

31

La Torreta

2

2

Valldoriolf

9

6

56

64

La Roca 2

La Roca del Vallès

Total

IMPORTANT: Al mes d’abril vàrem rebre una subvenció per part de
l’Ajuntament de la Roca per un import de 2.000 euros per cobrir una part
de les esterilitzacions realitzades durant el 2015.
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Número

Localització de les Colònies detectades però sense actuar

aproximat de
gats

La Roca del Vallès

45

La Torreta

17

La Roca 2

5

Santa Agnès

3

Total

70

Volem deixar constància de que algunes de les colònies es troben en
terrenys privats. La col·laboració del propietari en aquests casos es vital ja
que sense el seu permís no podrem actuar.

Activitats per recaptar fons
Les despeses que genera la nostra feina son molt elevades, sobretot les que fan referència a
tot el tema veterinari. Per aquest motiu l’Associació durant aquest anyha realitzat diferents
accions per poder recaptar fons.
Una de les activitats es la participació en diferents fires. Aquesta participació es fa
conjuntament amb el projecte educatiu Gats 4 Camins.
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Les Fires serveixen tant per recaptar fons com per donar a conèixer la nostra tasca i els
nostres gats en adopció. Els productes que portem son des de coses de segona mà fins a
manualitats i artesania realitzada tant pels voluntaris com pels interns de Quatre Camins.
Relació de fires
_18/01/2015

Fira del Euro d'Arenys de Mar

_11/04/2015

Mercat de segona mà de Mataró SerieBmarket

_23/04/2015

Parada per Sant Jordi a la Roca del Vallès i davant del CPQC

_25/04/2105

Fira de la Terra (Barcelona)

26/04/2015

Fira de la Terra (Barcelona)

_07/05/2015

Setmana de la solidaritat de la Roca

_09/05/2015

Participació en el SerieBMarket de Mataró (mercat de segona mà)

_10/05/2015

Parada en col·legi de la Roca per festa de la solidaritat

_17/05/2015

Feria ADEAV (Vilassar de Dalt)

_07/06/2015

4ª fira animalista de Calella

_13/06/2015

Feria Terrassa- XIII Trobada d'animals de companyia

_21/06/2015

V Festa dels animals de la festa major del casc antic de Barcelona

_27/06/2015

Feria anual Veu Animal (Santa Coloma de Gramenet)

_28/06/2015

4ª Festa de l'adopció d'Abrera

_06/08/2015

Fira del Euro d'Arenys de Mar

_15/08/2015

Fira de Gracia (Barcelona)

_24/08/2015

Feria de Sants (Barcelona)

_13/09/2015

Fira dos dies a la Roca per festa major

_03/10/2015

Feria Ciutat Vella (organitza Jardinet dels gats)

_28/11/2015

Fira de la Col a la Roca del Vallès

_29/11/2015

Fira de la Col a la Roca del Vallès

_29/11/2015

Fira de l'euro de Arenys de Mar

_12/12/2015

Fira a Barcelona organitzada per PACMA

_18/12/2015

I Festa dels animals de Nadal en el Clot (Barcelona)
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Altres activitats
_24/01/2015: Taller de risoteràpia a Barcelona.
_27/02/2015: Sorteig solidari d’un lot a favor del Hope
_06/03/2015: Encants solidaris a favor del Hope
_14/07/2015: Sorteig solidari, lona signada per Extremoduro
_14/08/2015: I Sopar benèfic de l’Associació a la Roca del Vallès
_20/09/2015: Sorteig solidari d’un lot i xec regal per Eudog (Cardedeu)
_07/11/2015: Campanya de recollida de pinso del Corte Inglés

Taller de risoteràpia celebrat a Barcelona
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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

10

Cases d’acollida

9

Persones alimentadores (*)
(*) Les persones que col·laboren amb l’Associació
14

s’identifiquen mitjançant un carnet de gestors de
colònies que es entregat per l’Ajuntament

Socis

12
_Consultori Eudog de Cardedeu
_ Botiga Eudog, Cardedeu

Establiments col.laboradors

_S&A Veterinaris, Barcelona
_Clínica Newvet, Dosrius
_Veterinaris Granollers
_ Animals City, Granollers

Teaming: https://www.teaming.net/gatslaroca

Teamers: 38

(microdonacions de 1€ mensual)

Activitat: ¨Gats, contes i titelles¨
Projecte

subvencionat

pel

Departament

d’Educació

de

l’Ajuntament de la Roca.

Accions educatives

Activitat educativa dirigida a nens/es de 3-5 anys. Consta
d’un conte per pintar, una xerrada de sensibilització i un joc
amb una duració total de 60 minuts. Va ser presentada al
Consell Municipal d’Educació el dilluns 14 de desembre del
2015.

Pàgina web
Amb el suport de:
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www.gatslaroca.com
_Ajuntament de la Roca del Vallès
_Centre Penitenciari Quatre Camins
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4

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 responsables.
_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.
_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.
Els objectius els podem dividir d’una manera més específica en tres grups segons l’àrea
d’intervenció.
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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.
_Fer comprendre als veïns de les conseqüències que té 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 cura i manteniment dels espais verds i urbans i respecte per la natura.
_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 voluntàris que s’encarregin del control i manteniment de la
colònia.
_Donar a 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
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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 cura 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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5

Pressupost pel 2.016
Previsió despeses
d
per esterilitzacions
sterilitzacions i adopcions
Concepte

Esterilitzacions gats de carrer
Esterilitzacions gates de carrer
Esterilitzacions gats adoptats
Esterilitzacions gates adoptades

Total

400,00 €
3.680,00 €
480,00€
1.440,00€

Desparasitacions interna i externa

390,00 €

Vacunació Trivalent

750,00 €

Chip
Test leucèmia i immunodeficiència
Incineracions
Total esterilitzacions i adopcions
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1.050,00€
750,00€
120,00 €
9.060,00 €
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Previsió despeses generals
Acondicionament colònies
Material fungible de publicitat (inclouen els
calendaris i manteniment de la web)
Llaunes/llet/pinso especial
Altres despeses veterinàries de gats de colònies

100,00 €

470,00€

500,00 €
1.000,00€

Despeses generals

2.070,00 €

Total despeses

11.130,00€

Aquest previsió de despeses està feta en base a la situació real que tenim en aquests
moments, podran variar en funció de si el nou servei de recollida es fa càrrec dels gats
dòcils i ventrades de cadells i si comencen a chipar amb l’ANICOM.
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Nuestras mascotas no
son un juguete, son
seres vivos y como
tales, deben ser
tratados con respeto y
cariño

