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Memòria 2021 Activitats de l’any 

 

La memòria d’aquest any l’hem de començar amb la tristor dels comiats de les bones persones 

que ens han deixat. Portem els seus noms i la seva presència en l’ànima de tots els que hem 

tingut la fortuna de gaudir de la seva amistat i estima. Esteu amb nosaltres.  

 

Nombre de socis: Són 23. La quota anual 60 euros que es pot pagar en dues vegades. El 

número de compte ES16 2100 0543 7802 0024 2307.També fan tasques de voluntariat 

d’altres bones persones El nostre agraïment de tot cor per la seva col·laboració cuidant i 

alimentant colònies. Les persones que ho vulguin fer s’han de posar en contacte amb 

nosaltres. Els explicarem com ho han de fer (posar aigua i pinso, sempre a la mateixa hora, i 

esperar que s’ho mengin) i que NO han de fer (posar restes de menjar de casa). Cal disposar 

d’un carnet que els proporcionarem un cop acceptin les condicions. De l’activitat que portem 

a terme l’Ajuntament ha d’estar informat i cal fer les coses bé.  

Colònies: Es controlen 12. El nombre d’animals és aproximat donat que poden aparèixer de 

nous i d’altres deixar de venir, sigui temporalment o definitiva. També poden haver gats que 

van a més d’una colònia. Es calcula un nombre de 110 animals. 

 La colònia del Gary és la més nombrosa. Al gener varen néixer els de la Nala. A les 

cuidadores, Alícia i Marta, s’ha afegit, la Marta Grau. Benvinguda. També la colònia de Can 

Rossinyol ha augmentat molt, i enguany s’han esterilitzat 10 animals d’aquest lloc. 

Alimentació: Es fa amb pinso de qualitat i s’obté a preu especial per entitats. Els socis i 

voluntaris que alimenten disposen d’un carnet de l’Associació i que acredita el dret a fer-ho. 

Això és important en aquest temps tan difícil per si algú posa qualsevol impediment. 

 Fins el 2020 l’Ajuntament pagava el pinso però aquest any 2021 s’ha fet un conveni i 

la quantitat atorgada permet que a banda del pinso es pugui pagar una part d altres despeses, 

especialment veterinaris que és l’import més elevat. La durada és de quatre anys. 
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Esterilitzacions; Com que la Sandra, que ens feia les captures, ha estat mesos inactiva,  a 

través de SPAM varen contactat amb la Cristina de Mataró que ho està fent molt bé, Fins al 

12 de desembre s’han fet 23 esterilitzacions, 13 femelles i 10 mascles. Han participat en 

aquesta tasca Sandra, Eli, i des del juny la Cristina. Les zones han estat les Escoles, pati C/ del 

Remei (Neus), Taller del Gary, Àrea de la Quima, Muntanyà, darrera església (Nuria) i les 

clíniques han estat Pizarro, Tres Viles, Sant Pol, i SPAM. També els desparasiten.  

Adopcions: S’han donat 7 gats en adopció. Gats ros que es passejava per Ps. de Mar i que la 

Txell va fer esterilitzar i el va adoptar el seu germà. Dos gatets rescatats de dins d’un cotxe 

prop de Can Rossinyol el té l’Alícia fins que 

els varen adoptar dues veïnes conegudes. La 

Neus es queda la gata adulta de dalt de la 

Riera que 

menjava al 

seu pati. Un 

altre gatet 

trobat ho adopta una cosina de la Marta. La Mercè, amiga 

nostra, es queda l’Estel, la gata rescatada de l’espai del 

poliesportiu. I la sòcia Rosa i la seva família adopten 

l’Hero el gatet tret del contenidor on el varen llençar. Una 

història llarga resumida més endavant amb foto  i que també 

podeu mirar al web de l’Associació, 

https://caldespelsanimals.com/ i a https://www.facebook.com/caldespelsanimals.  

Sabeu que l’Associació centra la seva activitat en els gats, quan tenim però notícies 

d’alguna incidència amb d’altres animals avisem la policia local, que té la responsabilitat i a 

qui tota persona s’ha d’adreçar quan sàpiga o vegi casos que cal atendre. Hem pogut però 

ajudar en el cas de la gosseta Teckel que va néixer cega i sorda. Varen fer difusió per trobar-li 

una família i ja està adoptada; podeu veure en facebook com està de contenta i estimada. 

També la sòcia Mar informa d’un gos de 10 anys, el King, que es va morir el propietari, es fa 

difusió i també s’aconsegueix una família. 

Atenció veterinària per malalties /incidències:  Al juliol amb molta dificultat s’aconsegueix 

agafar un gat amb una gran ferida al coll de la zona Torrevella. El tracten a Pizarro i la Maria 

(filla de la Mariluz) el te una setmana i quan els veterinaris ho veuen millor se’l deixa anar 

perquè no vol estar en un pis. Se li va veient fent vida normal. Una veïna avisa d’un gat que 

va molt coix. Els veterinaris diuen que no te res trencat però ha d’estar en una casa fins que es 

https://caldespelsanimals.com/
https://www.facebook.com/caldespelsanimals
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recuperi. Es posa bé i torna al carrer. Un altre mascle es va trencar la cadera i va haver d’estar 

un mes engabiat. Per sort es va recuperar amb una família.   

D’altres notícies: Elsa, una gata de la sòcia Mariluz, desapareix tres dies. Es posa a facebook 

amb la foto, i una persona avisa on l’ha vist i se la troba. Utilitat de les arrels socials. 

Malauradament bastantes mesos després la gata va morir atropellada. Sempre insistirem en 

què no es respecten els límits de velocitat. Qui conduïa va poder evitar l’atropellament?  

A la colònia de Gary alguns gats tenen clapes que poden ser puces. Es comenta amb 

fotos amb els veterinaris i recomanen pastilles de Credelio que cal donar-lis un cop al mes. No 

és dolent si ho mengen els altres, pot ser preventiu. Un gat de Torrevella desapareix la nit de 

Sant Joan i no torna fins passades dues setmanes. Els petards fan molt de mal.  

L’Eva i la seva família informen d’un gat en un espai tocant el poliespostiu, hi ha uns 

3 metres d’alçada. Algú llençava menjar i aigua. L’Eva truca la policia, aquest espai dona a 

una porta del poliesportiu però diuen que no tenen la clau i es desentenen. Al final la filla de 

l’Eva baixa agafada a unes cordes d’escalada i un arnés i aconsegueix ficar el gat en una 

cistella. Es una femella dolça i carinyosa. Es pregunta arreu per si és d’algú sense èxit. La 

Isabel la té en acollida i molt cuidada per ella i 

per en Juli, el seu fill. Estel és el nom que li va 

posar la nena que la va rescatar. Se la porta a 

esterilitzar a la clínica Sant Pol i se li fa el text 

de leucèmia que surt negatiu. Tindrà uns 7 

anys. Finalment l’adopta la Mercè. Moltíssimes gràcies, la gateta s’ho mereix. 

 Baby està en casa d’acollida temporal. Té uns 4 anys i és positiu en leucèmia felina, 

sense símptomes, molt carinyós. Es busca una família, sense gats o que estiguin vacunats. 

A l’octubre el  Naranjito, de les escoles, va amb una 

ferida greu a la pota darrera. Li han d’amputar i ho fan 

a SPAM. La Imma de Barcelona se’l queda en acollida 

fins que acabi el tractament i es recuperi. però és 

problemàtic. Li bufa. Se li envia un etòleg que 

aconsella com tractar-ho però no s’adapta Finalment 

trobem un refugi santuari que es cuiden de casos com 

aquests. Ho porta en Joaquim; és lluny i difícil i això 

es bo com a protecció. Es va adaptant de mica en mica. 

Eutanàsies i morts naturals: Al llarg de l’any 

s’han produït atropellaments que han acabat amb 
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la mort dels animals. Sí que els gats de les colònies travessen els carrers però és ben cert 

que una gran majoria de vehicles no respecten el límit de velocitat, i això és greu per 

animals i per persones. Els conductors ho haurien pogut evitar o van tirar endavant 

sense preocupar-se del mal que feien? Al maig va ser a la carretera que passa per les 

escoles.  La noia que ve veure el gat ferit s’ofereix a portar-lo a veterinaris. Està però 

molt malament i no hi ha cap més remei que dormir-lo. Al juliol va ser a la Riera un 

gatet blanc i gris que també va morir. Igualment al pàrquing de Can Muntanya, en 

l’entrada i sortida de vehicles han mort gats atropellats. I també l’Elsa, la gata de la 

Mariluz a Torrevella.  

Diumenge, 30 de maig una veïna informa la polícia d’un gat al seu pati “moribund”i 

tremolant. Cal que algú el dugui al veterinari. Després de diversos contactes la Rosa el 

porta als Serveis Veterinaris de Mataró on diuen que està molt malament. Te ferides 

segurament de gossos. Te xip i és el Col·legi de Veterinaris qui localitza la propietària, 

Elena, que estava molt preocupada perquè no el trobava. El gat, Slinky, de 19  anys 

havia sortit de casa. Tenia ferides greus provocades per gossos i alteracions pròpies de 

l’edat. La seva ama deixa que es quedi tot el dia i l’endemà per tal que estigui ben atès i 

després portar-s’ho  a casa amb la família el temps que li resti de vida. Slinky però, no 

va tirar endavant. Ha tingut atenció i estima fins al final i ha estat acompanyat.  

Ha estat una situació extrema, molt complicada involucrant moltes persones i 

angoixa. De tot això, des de l’Associació s’arriba a les següents conclusions:   

- Els gossos han d’anar lligats i si en espais lliures se’ls deixa anar no es pot permetre que 

ataquin d’altres animals. Això és responsabilitat dels amos. 

- La policia local te lector de xip i en casos d’animals trobats o ferits l’han de fer servir i 

quan algú els avisa d’un animal trobat cal demanar que ho facin.  

- Fem una crida a persones animalistes per si podem col·laborar en casos com aquest o 

similars. Anar a buscar els animals, portar-los als veterinaris i així. Els socis ja ho fem, 

però cal ajut i sempre, sempre, la disponibilitat de la policia. 

- Caldria conscienciar el públic en general i especialment la gent més jove, sobre temes 

de medi ambient i animals. Es proposa fer sortides per diferents llocs del poble, urbans i 

del camp, amb experts en aquests temes que expliquin la problemàtica existent i la 

contribució de la ciutadania.  
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Casos i coses: Al gener, abans de renunciar a l’alcaldia, un fet molt trist, la nostra estimada 

sòcia Rosa ha deixat enllestit el conveni entre l’Ajuntament i l’Associació. Això és el que 

deurien fer tots els consistoris. 

Prop de l’església apareix una gata amb tres gatets que alimenta la Núria. Apareix un 

problema amb una invasió de puces tan gran que cal avisar una empresa de fumigació. A la 

tardor els gatets i la mare són esterilitzats.  

Al setembre treballadors de la neteja de Caldes trobaren una bossa amb tres gatets dins 

un contenidor a la zona de la Fornaca. És un fet denunciable. Dos ja eren morts. El petitó que 

ha resistit se l’ingressa. És diminut i li hem posat Hero. Després de més de 20 dies a la clínica 

de Pizarro s’ho porta la Rosa fins que es trobi un adoptant. Feina feixuga, se li ha d’ajudar a 

fer caca i pipi i donar el menjar amb xeringa. Es 

consulta també a la veterinària Sílvia de Sant 

Pol. Diu que és qüestió de temps, molta atenció 

i paciència, però va bé. La Rosa i família fan 

una tasca admirable. Es fa difusió del fet i 

s’aconsegueix ajut econòmic de bones persones 

i molt d’interès per saber com evoluciona. Es 

queda definitivament amb la Rosa i família. 

 

Fires i activitats públiques: Diumenge 9 de maig es participa en una recollida de residus a la 

platja organitzada per varies institucions dins la Setmana Europea de prevenció de residus. 

Els dissabtes 7 i 14 d’agost muntem una paradeta al parc Maragall. S’arrepleguen uns 

80 euros més per donacions que per vendes. 

 

  


