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Activitats de l’any 2020 

 

Nombre de sòcies/socis: Som 22. El preu anual és manté en 60 euros i es pot pagar en dues 

vegades. Número de compte ES16 2100 0543 7802 0024 2307. Igualment fan tasques de 

voluntariat diverses persones cuidant i alimentant gats.  Tenen el nostre agraïment.  

Colònies: Es controlen 12 colònies. El nombre és aproximat donat que poden aparèixer de 

nous i d’altres deixar de venir i tornar més endavant. També poden haver gats que van a més 

d’una colònia. Es calcula que en les colònies gestionades seran uns 70-80 animals.    

Alimentació: Es fa amb pinso de qualitat i s’obté a preu especial per entitats  A les persones 

que alimenten se’ls proporciona un carnet des de l’Associació que acredita el dret a fer-ho. 

Això és més important per si algú posa qualsevol impediment. 

Esterilitzacions. Fins a final de 2020  s’han dut a terme les següents: 

Gener:   1 femella (Tres Viles) 1 mascle (SPAM)   

Febrer:   1 mascle, 2 femelles (Tres Viles)     

Maig:   1 femella, la Musa (SPAM)    

Juny:   1 mascle (Llavaneres)   

Juliol    1 femella i 2 petits seus, 1 mascle, tots del pati de la Nieves (SPAM) 

Agost juliol-octubre  1 mascle, amb un ull malament, pati Alícia. (SPAM) 

Octubre    3 gatets joves del taller. (SPAM) 

    1 gateta  

Novembre:   1 mascle de la musclera (Pizarro) 

   2 mascles prop poliesportiu (Llavaneres) 

Desembre:  1 mascle atropellat.  El curen però caldrà que estigui temps en un lloc 

vigilat perquè no pot tornar immediatament al carrer. La Sandra s’ho porta a casa seva i a les   

tres setmanes està molt millor i s’esterilitza. Despré d’una setmana més torna a la colònia.. 

Han estat 19 esterilitzacions, 11 mascles i 8 femelles. La nostra capturadora i amiga és 

la Sandra tot i que els socis que poden també ho fan  

Adopcions 

Gatet mascle que apareix en un pati, adoptat per la Rocío.  

Gata adulta d’adalt la Riera, adoptada per la Nieves,   

Roni, molt mimós que apareix al carrer Major. L’acull una veïna que no s’ho pot quedar. 

Esperem dies per si apareixen amos però ningú el reclama. A SPAM. Li troben família.   

Gat d’uns tres anys que l’amo ens comunica que no el pot tenir. Es fa difusió al facebook i se 

li troba una família. 
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Dos gatets adoptats per la sòcia Meritxell directament d’una amiga. Ens envia foto i es veuen 

jugant sense parar. Si es pot, és millor tenir més d’un perquè es distreuen i es fan companyia.  

Mimós, gat aparegut prop del mercat i sembla perdut d’alguna casa. La Marta accedeix a 

tenir-ho amb ella fins que surti algun adoptant. Finalment s’ho queda ella mateixa tot i que té 

d’altres. I sabem que l’ajuda a estendre la roba.  

Gateta trobada que es queda una veïna del poble segons ens informa la sòcia Mariluz. 

Petits, 3. Maria José és de Sant Sebastià i estiueja a Caldes amb familiars. Al seu pati va una 

gata amb tres gatets i els alimenten. S’aconsegueix donar els tres petits en adopció a gent de 

confiança. La mare d’aquests gatets és la que es va fer càrrec dels de la Mia, la del tret de balí,  

quan la varen agafar per dur-la al veterinari.   

Gateta que apareix al Romaní i l’alimenten fins que se la porta a esterilitzar i després de 

parlar amb els responsables va a una in institució de Mataró.  

Bowie. Ha entrat o caigut a un pati del carrer Major. Costa un parell de dies agafar-lo i al final 

ho aconsegueixen la Rosa i l’Edu, que s’ho queden. És un preciós gat ros. 

Dos gatets de prop de l’Esportiu se’ls queda una veïna i els porta a esterilitzar a Llavaneres. 

Els hi posa xip. Té d’altres animals i quan els visitem estan molt bé i amb molt d’espai. 

Gatina. El nostre veí Manuel té una gateta i vol una altra per tal que es facin companyia. Ens 

aquelles setmanes no sabem de cap que li pugui anar bé però ens posem en contacte amb una 

altra associació i li procurem la Gatina.  

Trio. Tres gatets petits trobats al costat de la mare morta, possiblement atropellada, no ho 

sabem. Es posa en facebook i es troben adoptats per tots tres.  

Mareta. La Sandra agafa la gata de la Musclera, de la que s’havien donat tres petits. A banda 

d’esterilitzar-la li tallen un tros de cua que te necrosada. És tant dolça que una treballadora de 

Pizarro se la queda per buscar-li una llar. Finalment se la queda una senyora coneguda.   

Veieu fotos al final del text. 

Atenció veterinària per malalties o incidències:   

Avisos que hem rebut: Un gat atropellat prop de les escoles. Van dues persones per intentar 

localitzar-lo perquè es va amagat però no se’l pot localitzar ni en els dies següents. 

Hi ha veïns que tot cuideant els seus animals els deixen molt de temps als balcons. Si  

són gossos borden contínuament i a banda de molestar als veïns, és una molestia pels animals. 

Si els amos no hi són els deurien deixar la porta oberta per tal que puguin entrar a casa. 

Eutànasies i morts naturals:  

Es decideix practicar l’eutanàsia a la Blanquine, la gata blanca i negra de Camí Ral. Se la veia 

malament  i se la va  portar a les veterinàries tot pensant que se la podria mantenir en bon 
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estat amb medicines.  Era però un carcinoma avançat i estès segons es va veure en una 

radiografia. Se li havia estat donant antibiòtic amb el menjar fins que se la va poder agafar. 

Apareix mort el gat de La Isla a la que la sòcia Margarida alimentava. No semblava  

atropellat. Estava estirat sobre la gespa propera. Havia dos però ja feia molt de temps que 

solament venia un. No s’estaven allà, venien de nit, menjaven i marxaven. Què ha pogut ser?   

Al juliol la policia informa la Mar d’un gat atropellat en el pont del parking 

fotovoltaic. S’esperen fins que van dos socis però apareix l’ama. Era un gat de casa que va 

sortir, ella el porta al veterinari. Se’ns informa que no s’ha pogut fer res perquè estava molt 

malferit. Ha estat acompanyat per la seva ama tot el temps fins que l’han dormit.   

Cas extrem 

21 juliol. D’un edifici prop de la musclera ens avisen d’una gata ferida. Li han disparat un tret 

i te un balí incrustat a la medul·la. Estava alletant tres petits quan li varen fer. Va ser un drama 

separar-la d’ells. Una altra gata els acull. Hi ha veïns comprensius que ens ajuden. Se la porta 

a diferents clíniques, es fan proves però queda paraplègica. A banda de la dificultat de 

moure’s caldrà ajudar-la a orinar. Se la queda la Mar junt amb els petits. Es poden donar dos 

en adopció i se li deixa l’altre petita, la Patu. La gata, li diem Mia, tira endavant i pot anar 

d’un lloc a l’altre arrossegant les potes del darrere. La Mar te d’altres gats i el gos Roc. 

Pèrdues, desaparicions, trobades 

Al mes de maig de la zona de Torrevella desapareix una gateta blanca. És d’una casa i té xip. 

S’ha posat en facebook i s’ha informat a moltes persones per si se la pot trobar. La sòcia 

Mariluz diu que per aquella zona acostumen a desaparèixer de tant en tant. A ella mateix un 

que li deia Quevedo. És el risc que estiguin en llibertat en llocs on tenen molt d’espai exterior 

per gaudir, o tenir-los tancats a casa.  

Una amiga d’una sòcia, ens diu que ha trobat a Vilassar de Mar tres gatets petits al 

carrer al costat de la mare morta (atropellament). Es posa al facebook i es busquen adoptants. 

Són petits però mengen sols i són molt bons. I són adoptats.  

La Marta informa que una companya de feina ha trobat uns gatets abandonats en mol 

mal estat. Els està alimentant amb biberó. Els tindrà temporalment perquè te més animals i no 

es pot quedar amb ells. Al juliol ’Alícia informa d’un ocell, un falset ferit. És una espècie 

protegida i el portem a l’hospital veterinari de Mataró. Sembla que els recullen i quan estan bé 

els guàrdies forestals es fan càrrec. 

D’altres.   

Tot i la pandèmia totes les colònies han estat ateses pels socis/es de Caldes pels Animals i de 

les persones voluntàries.  
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Davant la quantitat de despeses i comissions que ens carregava la Caixa, es va canviar 

a una altra oficina, i parlant amb el director va accedir a eliminar-les si no totes, una bona 

part. I ens han tornat algunes d’aquestes comissions  

La policia informa d’una gosseta trobada, sembla que de raça i està tan espantada que 

no es poden apropar. La Rosa es posa en contacte amb una persona de la protectora de Canet 

amb molta experiència amb gossos que s’encarrega d’anar a buscar-ho i portar-ho al refugi on  

cuidaran d’ella. Després d’uns dies sabem que ha estat adoptada per una família. 

Al juny l’Eduard i la Rosa troben un ànec ferit, bastant malament. Ho porten a Tossa a 

un centre on es poden fer càrrec. Passats uns dies sabem que ha perdut un ull però de la resta 

sembla que es recupera. Podria ser del parc dels Gabrielistes, de Sant Vicenç de Montalt.  

La colònia del taller és la més nombrosa. Està a càrrec de dues sòcies però 

contínuament venen gats nous i de tant en tant apareix alguna gata amb petitons. Anem 

agafant, els que podem i s’esterilitzen. Segurament venen de zona muntanyosa d’amunt que 

no està controlada. L’Associació però té possibilitats limitades per arribar a tots els llocs. Per 

això és tan important la col·laboració ciutadana i especialment evitar els abandonaments. 

Fires i activitats públiques: Hem patit i encara ho estem fent un any força difícil, més del 

que ens podien imaginar. Per aquesta raó no es van poder fer fires ni posar paradetes. 

Solament a l’estiu varen tenir una al parc Maragall, amb totes les mesures de precaució. Van 

vendre algunes joies molt maques fetes per la Mar. No va ser molt però tot ajuda.   

Col·laboracions: El nostre reconeixement a la col·laboració de l’Ajuntament que suposa una 

important aportació pel pinso. En tot cas la feina que fem i fan d’altres associacions arreu 

correspon als consistoris els quals ho poden delegar en associacions animalistes. Com sempre 

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.. 

Enguany i degut a la situació pandèmica solament s’ha fet una reunió de l’Associació. 

Es comenta, entre d’altres coses, que a la zona de la musclera hi ha tres mares amb gatets. 

S’acorda fer un escrit informant als veïns, que ens ocupem. En els següents mesos s‘han fet 

les esterilitzacions, s’han donat petits en adopció i s’ha canviat el punt de menjar.   

Sabeu que a Facebook hi ha informació de gats perduts que han trobat les seves 

famílies per aquest mitjà, i d’adopcions i temes relacionats. Hi ha fotografies molt boniques. 
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Podeu veure com el gat que s’ha quedat la Marta l’ajuda a estendre la roba 

                                  

Cartell que varem distribuir pel poble després del trist episodi de la Mia. 
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La Mia, paraplègica, maquíssima, amb la seva filleta Patu, a casa de la Mar 

 

                                   

                         Li falta l’ull però esta bé i esterilitzat. Pati de l’Alícia   
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Feliços prenent el sol 

               

La Nani, amagada           El Bowie descansa, això de ser rei fatiga molt 

 

 


