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Activitats de l’any 2019 

 
Nombre de socis: Som 21. Es manté preu anual en 60 euros. S’incorporen dues noves sòcies. 

Diverses persones fan voluntariat i per elles el nostre agraïment.  

Difusió: El 13 de febrer el periodista Jaume Portell de Ràdio Llavaneres ens va fer una 

entrevista radiofònica i varen poder informar de la tasca de l’Associació.  

Colònies: Es controlen 12 colònies. Es calcula un nombre de 60-70 animals. 

Alimentació: Es fa amb pinso que ens subministren a preu d’associacions. És la contribució de 

l’Ajuntament que agraïm i és el que molts municipis haurien de fer. A les persones que 

alimenten se’ls proporciona un carnet que acredita el dret a fer-ho. Cal demanar-ho. 

Esterilitzacions. Fins a final de 2019 s’han fet 18, més femelles que mascles. Un parell d’elles 

estaven prenyades. La Sandra ha agafat la majoria però també d’altres sòcies. Les operacions 

s’han fet a SPAM i a clínica Tres Viles. Estem molt satisfets d’aquestes entitats. L’esterilització 

es pot fer a partir dels cinc mesos.  

Adopcions: S’han fet directament i també hem ajudat a fer-ne. Facebook és una eina de gran 

ajut. Veiem alguns exemples. La Leo, gata gran i molt malalta amb, problemes de fetge i ronyó. 

Amb medicació i menjar especial va reaccionar bé i la Mar Vidal, la va acollir a casa seva on te 

una bona vida. La Sandra va col·locar quatre gatets que es va trobar en un solar. A casa de la 

Isabel va aparèixer una gateta, la va tenir fins que la varen esterilitzar i després va estar 

adoptada per una amiga. La Txell també va tenir una gateta fins que se li va aconseguir una llar. 

En total, directa o indirectament hauran estat 15 adopcions.  

 Cal insistir que cal esterilitzar també els gats propis. A banda dels abandonaments, els 

gats de cases o jardins es poden escapar o sortir i finalment contribueixen a la proliferació. 

Atenció veterinària per malalties o incidències: El més complicat va ser el cas de la Leo. 

Una gata del taller que va agafar la Sandra amb sang i bonys a cap i l’orella, era carcinoma, 

però quan està a l’orella es pot extirpar i així ho varen fer. Al Ral el gat blanc i negre té aquesta 

malaltia al nas i la cara  i això és més greu. Uns socis enviant foto als veterinaris que ha prescrit 

un antibiòtic. Se li posa al menjar i s’ho pren. De moment s’estira al sol i no sembla patir. Es 

recomana continuar així i intentar agafar-la quan se la vegi patint. Mentre farà la seva vida. 

Eutanàsies i morts naturals: No ha calgut fer cap eutanàsia enguany però si han hagut morts 

per atropellaments. A l’abril una gata tricolor i al maig un de ros, també al maig un de blanc i 

negre de l’esplanada, i al juliol un de negre davant del Vellard. 

Pèrdues: S’ha resolt dos casos de pèrdues. En un d’ells ens va avisar una senyora perquè a la 

seva terrassa hi havia un gat i ella no se’l podia quedar. Va tenir una actuació exemplar portant 

el gat al veterinari per veure si tenia xip però en no sortir de la gàbia no ho van poder mirar i va 
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tornar a casa amb ell, tot preguntant els veïns. Finalment van apareixen els amos, i també en un 

altre cas. Insistim en la necessitat de posar xip i placa als gats propis. No es gens car i facilita 

molt les coses. Una altra pèrdua ha estat el Cling de la nostra sòcia Meritxell i, en aquest cas, 

no es va trobar. Confiem en què hagi tingut sort; també hi ha gent bona pel món. 

D’altres. De vegades hi ha gent que pregunta per què ens cuidem solament de gats. Hem de 

respondre que no tenim recursos ni, refugi ni disponibilitat personal. Tothom que es cuida de 

les colònies que controlem tenen la seva feina, família i més obligacions. El que sí aconsellem 

és quan hagi un cas de pèrdua, trobada o maltractament de qualsevol animal s’avisi a la policia 

i ells s’encarregaran de fer el que calgui. En cas de pèrdues també ho posem al facebook. 

 Les sòcies responsables ens informen que a la colònia del taller diferents vegades li han 

llençat el menjar i també li han ficat caques de gos, en el pinso. Es mira d’ubicar el menjar en 

un lloc més difícil per la gent aliena i que els gats s’acostumin.. Han parat aquestes accions 

però resulta molt desagradable. 

 Tres socis cuiden alternativament dos gats, ja esterilitzats, en una finca entre Caldes i 

Llavaneres, però els gats no entenen de límits geogràfic. La finca és molt gran i el problema va 

ser a l’estiu en què va estar llogada i havia dos gossos grans. No va passar res afortunadament.   

Fires i activitats públiques: S’ha participat en la Fira d’entitats de St. Jordi, a l’esplanada el 21 

s’abril. S’oferí informació sobre l’Associació, diferents objectes per vendre i es varen rifar tres 

premis. Els nens de les escoles varen treure els números premiats. La participació va ser 

nombrosa i estem contents.  

 Entre novembre i desembre hem posat una paradeta cada dissabte per vendre els 

calendaris i d’altres objectes. Estar tot un matí a l’hivern suposa un esforç i agraïm l’ajut rebut.. 

Col·laboracions:  Gràcies per la comprensió i ajut de parades del mercat i de persones que 

contribueixen a dur a terme la tasca en què s’ha compromès l’Associació Caldes pels Animals 

encara que no siguin socis. Gràcies per estimar i respectar els animals. 

D’altres accions: S’han fet 200 calendaris. S’havia demanat als alumnes de l’escola que 

enviessin fotos i es posarien als calendaris. La resposta va ser molt bona, i es va fer un collage 

amb d’altres fetes pel Jordi que, amb en Pere, es varen encarregar de l’edició.  

 La presidenta de Progat, Montse Casulleras, va fer un taller a dos classes de les escoles 

que van rebre molta atenció i va obsequiar amb quaderns per dibuixar. Progat és una entitat 

amb molta experiència a Barcelona i pobles d’arreu. Coincidim en què l’educació amb el 

respecte vers els animals és bàsic per fomentar el civisme d’una societat.  

 FAADA va publicar un escrit molt elogiós de l’Associació. Remarquem la importància 
de destacar el paper de l’Ajuntament per tal que serveixi com a model per altres municipis.   

http://faada.org/actualitat-1145-aplaudimos-el-ayuntamiento-de-caldes-destrac-por-su-gestion-de-
las-colonias-de-gatos 


