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ACTIVITATS 2018 
 

 
Nombre de socis: Són 21, i també hi ha persones que 

col·laboren amb tasques de voluntariat, bones persones. Pel 

proper 2019 s’incorporen dues sòcies.  

Difusió: A la revista Portada de març surt una entrevista amb 

fotografies de l’Associació, amb explicació dels objectius i 

activitats. També al 3 Viles de desembre surt una entrevista. 

Colònies: Es controlen 12 colònies. El nombre d’animals és 

aproximat. Es calcula un nombre d’entre 70-80 gats. 

Alimentació: Es fa amb pinso. És l’aportació de l’Ajuntament 

de Caldes. les persones que alimenten se’ls proporciona un 

carnet, que acredita el dret a fer-ho. Recordem que segons la Llei 

de Protecció d’Animals el control i cura dels gats de carrer és 

tasca dels ajuntaments, que poden delegar en les associacions 

animalistes. Ja hi ha molts que ho fan però encara falten. 

Esterilitzacions. Fins a final de 2018  s’han dut a terme 22 

esterilitzacions, 14 mascles, 8 femelles. A banda de la Sandra 

que fa les captures els socis que poden també fan aquesta tasca.  

 Una de les gatetes va estar visitada pel l’oftalmòleg de 

SPAM, semblava cega però veia una miqueta i ha estat adoptada.   
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Adopcions: Han estat 16, i tenim els seus noms, Bruna, Pati, 

Peti (germanets), Tigri, Bejamín, Blanquet, Weasly (tenia una 

fractura al maluc, va estar a la clínica fins que va ser adoptat. 

Mati, Conti. (trobat en un contenidor amb altres dos de molt 

pocs dies). Es varen col·locar dos a Mataró i aquest s’ho va 

quedar una dona que es va fer sòcia). Strack. Cuca. Àsia.  

Atenció veterinària per malalties o incidències:   

Eutanàsies i morts naturals:  

Es va haver d’eutanasiar el gat taronja; anava pel Camí Ral, 

Callao, i d’altres llocs. Tot molt trist, tenia una ferida des de juny 

del 2017. Va costar molt d’ agafar-ho. Menjava i anava arreu 

però tenia mitja cara destrossada. Amb l’ajut d’una voluntària es 

va agafar a principis de març. Era un càncer molt avançat i que li 

provocava patiment. Ha estat estimat, alimentat i se li ha fet el 

més convenient. Li deien Garfield, pel seu color.  

 Al juliol ens van avisar d’un gat atropellat davant 

l’estació del tren. També va morir de manera natural la gata 

blanca i negra d’eucaliptus que es ficava a casa de la nostra 

sòcia. Era molt gran, uns 18 anys i mare i avia de molts fins que 

la varen poder esterilitzar. Ha viscut feliç, lliure i cuidada. A una 

altra sòcia se li ha mort el Valentino. Un gat molt afectuós i que 

ha gaudit d’una vida plena, llibertat a l’exterior i casa on viure. I 

la Nata, la conilleta blanca de la nostra sòcia. I a una altra li ha 

desaparegut el Quevedo, que cada dia menjava al seu jardí. 
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D’altres. Es van salvar uns cadellets de gossos que havien 

llençat en contenidors i tot difonent la informació varen ser 

adoptats. També s’ha col·laborat en l’adopció de dos cadells, 

maquíssims que haurien hagut d’anar a gossera. Al desembre es 

varen localitzar dos gossos adults a dalt de la Riera. Es varen 

trobar els amos i tornaren a casa. Aquesta informació es posa al 

nostre facebook per tal de fer difusió, trobar amos d’animals 

perduts, cercar adoptants i atreure nous socis. Tot i que 

l’Associació es dedica als gats. 

Fires i activitats públiques: Es participa en la Fira d’entitats de 

St. Jordi, el 22 d’abril. Oferiren informació sobre l’Associació, 

objectes per vendre i dibuixos pels nens..   

Pedalada. És costum que cada any els alumnes de les escoles 

fan una pedalada pel poble al mes de maig, i recullen diners que 

entreguen a una ONG. Enguany la nostra Associació ha estat 

l’escollida. Es va anar prèviament a les escoles a explicar què la 

nostra tasca i agrair la seva deferència. En una visita posterior els 

informaren a què es destinaven els diners recollits, prop de 115 

euros, i es preveu implicar-los en activitats properes (parlant 

primer amb la directora i mestres). 

Col·laboracions: El nostre reconeixement a la col·laboració de 

l’Ajuntament i a l’ajut  de parades del mercat i de persones que 

contribueixen a dur a terme la nostra feina encara que no siguin 

socis. Gràcies per estimar i respectar els animals.  
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D’altres accions: S’han fet calendaris. Enguany les fotografies 

són de diferents animals de Caldes. S’han encarregat, igual que 

l’any passat, dos dels nostres socis.  

 Un soci ha participat en un taller online molt interessant 

sobre colònies de gats. Disposa de vídeos que estaria bé 

projectar en una sessió pels socis i el públic general. Es podria 

organitzar una trobada informativa.  

 

Clíniques amb les que treballem:  

- Clínica Veterinària Tres Viles. Avda. Catalunya, 12. Sant 

Andreu de Llavaneres.  

- SPAM. Fundació per a la defensa del animals i la natura. 

C/ Sant Cugat, 102-104, Mataró. 

- Serveis Veterinaris de Mataró, C/ Pizarro, 111, Mataró. 

  

 


