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Progat Catalunya és una associació
protectora d’animals especialitzada en el
gat urbà inscrita al Registre de la
Generalitat de Catalunya amb el número

Acció i Educació

Progat Catalunya treballa de forma perseverant
aplicant la CER i ampliant el seu treball educatiu
que ha seguit i s’ha incrementat any rera any en
quantitat de nois i noies als que s’ha pogut fer
arribar. El programa va iniciar-se dedicant especial
atenció a totes les línies de primària i, actualment,
s’incideix també en el treball educatiu amb els més
grans, per transmetre una formació basada en
l’empatia, el pensament crític i amb l’aprehensió de
les eines de resolució de conflictes basant-nos en la
cultura de la no violència i els valors del respecte i
la negociació.

20.860 i membre del Consell Municipal de
Convivència, Defensa i Protecció dels
Animals de l’Ajuntament de Barcelona.

Chiot’s Run

Progat Catalunya

Treball educatiu: tallers i conta-contes
El conta-contes ens és una eina que permet arribar
als més petits i transmetre’ls els valors de la
solidaritat, l’empatia, la col·laboració, la
responsabilitat… a les escoles on hi ha colònies
controlades per Progat Catalunya els docents, els
pares i mares i els alumnes coneixen l’existència i
la gestió de les colònies controlades a la ciutat de
Barcelona a través de la informació dels tallers i
dels els tríptics sobre gestió de colònies i tinença
responsable de l’Ajuntament i de l’acció de Progat.
Els objectius de la campanya de Treball Educatiu
son fomentar la tinença responsable i el respecte
per la resta dels animals, entenent que nosaltres
mateixos formem part del món animal, utilitzant el
coneixement científic i la biofilia, treballant els
valors del respecte, la solidaritat i la resolució de
conflictes mitjançant la negociació, fomentant la
responsabilitat, el treball comunitari, l’empatia, el
pacte, fixant i focalitzant la mirada de les noves
generacions en el respecte a la (bio)diversitat i la
multiculturalitat en la seva màxima amplitud,
incloent la resta d’espècies al cercle del respecte i
l’empatia.
Apartat de correus 19.003 - 08080 Bcn
www.progat.cat / progat@progat.cat /
934461092 (matins de 10 a 13h)
Disseny gràfic i maquetació:
www.dilogicsl.com
Dipòsit legal: 14.521 -2002
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BUTLLETÍ

EDITORIAL

REVISTA DE PROGAT CATALUNYA

Els animals no són cromos

Nº78 Juliol-Setembre 2018

Els zoos són un vestigi anacrònic d’una societat
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imperialista, racista i especista que al llarg de
la seva història ha utilitzat als animals i les
persones exposades com a mercaderies,
rebent aquestes un millor o pitjor tracte segons

‣ 4

Notícies

la sensibilitat general de l’època.
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cromos. I un dels darrers intercanvis ha estat
especialment cruel. l’Storma, l’orangutan que
va arribar el febrer a Barcelona des d’un zoo
suec, segueix sense adaptar-se després de
veure i viure un episodi de violència extrema i
és que, quan la van deixar amb el mascle
dominant aquest la va immobilitzar i quan una

‣ 11 Campanyes
• Tinença responsable

altra femella, la Jawi, va acudir a ajudar-la, el
mascle també la va immobilitzar a ella,
maltractant-la durant 6 hores, colpejant-la i
penetrant-la violentament mentre els cuidadors
intentaven sedar-lo per acabar amb les
agressions. Des de llavors el grup es manté
separat i l’Storma ha de ser medicada amb
antipsicòtics a més d’haver-li de guarir de les
profundes ferides que es va fer a les mans
quan es va tallar amb els filferros de protecció
d’una claraboia intentant fugir… fugir vés a
saber si a l’anterior presó sueca o al somniat
paradís lliure i perdut pel monocultiu de palma.
Si ja entenem majoritàriament que els animals
no són cromos, el canvi de model del zoo és
terriblement urgent, tant com evitar les ferides
físiques i psicològiques que els causem.
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NOTÍCIES

Tallers a El Vendrell
La Regidoria de Protecció Animal, amb la
col·laboració de la Montserrat Casulleras de Progat
Catalunya, va organitzar al juny una xerrada pels
alumnes de 3r de primària de l’escola Àngel
Guimerà amb l’objectiu de fomentar el respecte

pels animals familiars i urbans entre els nens i
nenes. El regidor de Protecció animal, Rafel
Gosálvez, va explicar que les xerrades serviran com
a prova pilot per fer-se extensives, de cara al curs
2018-2019, a totes les escoles de primària del
Vendrell i fins i tot de secundària. Des de la
Regidoria també s’està treballant per al control de
les colònies de gats de la població.
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En Bernat, el gat afamat

Fredy

El llibre En Bernat, el gat afamat ja va per la segona
edició. Com recordareu, el seu il·lustrador, en Carles
Arbat, i la seva autora, la Cinta Arasa, cedeixen una
part dels seus drets a Progat Catalunya, així que si
voleu fer un regal doble, per a petits, grans i gats,
demaneu el llibre a qualsevol llibreria. Moltes

En Fredy és un gat que vivia al carrer i que, per
culpa d’un greu accident, Progat Catalunya va haver
de capturar, rescatar i ingressar en una clínica
veterinària per a que un traumatòleg especialitzat el
pugués operar de la seva greu lesió.
El recordareu perquè Progat Catalunya us va
demanar ajuda per a pagar la seva operació, cosa
que es va aconseguir gràcies a la col·laboració de
moltes persones que vau respondre a la crida.
Després de l’operació, i de fer repòs absolut a casa
de la coordinadora que el va capturar, va anar a la
seva nova llar, on viurà atès per sempre més.
Així que gràcies a totes les persones que vau fer
possible que un altre final feliç es fes realitat!

felicitats a l’autora, l’il·lustrador, i moltes gràcies a
tots els lectors i lectores, petits i grans!

Magda Oranich
L’advocada Magda Oranich ha acceptat ser sòcia
honorífica de Progat Catalunya agraïnt que la Junta
hagi pensat en ella per ser gran amant dels animals i
defensora dels seus drets. Gràcies!

C/Torn, 22 - 08904 L’Hospitalet de Llobregat
Tel: 931 189 337 - 647 101 208
centreveterinarisolvet@gmail.com
cal demanar cita prèvia
Presentant aquest val:
esterilització o castració
per 55€

Descomptes pels socis
de Progat Catalunya
C/Juan de Garay, 46 - 08027 Bcn
tel: 933 522 654
dilluns a divendres de 10 a 14h i 16 a 20.30h
dissabtes de 10 a 14h.
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La Dolça
La Dolça és una gata que ha tingut un final feliç
gràcies a la implicació i a la bona feina de molta
gent. L’Eliana ho explica en el text que us proposem
llegir a continuació i també ho podeu veure a les
fotos, on veureu la Montse (veïna de la Dolors i la
Pepi de la Junta de Progat Catalunya, que ha
adoptat la Dolça) i a la protagonista, també
quan s’estava recuperant de l’operació,
pacientment tancada dins d’una gàbia
d’hospitalització.

Dolça
Per Elisa
Un dia cualquiera se cruzó en mi camino, no podía
mirar a otro lado, Dolça, como le puso mi hijo. Su
nombre describe en su totalidad lo fantástica que
es. Estaba sola, hambrienta y con una pata trasera
totalmente colgando pero, aún con todo el dolor
que podia padecer, sólo le importaba desmontarse
en caricias y mimos, sobre todo con mi hijo. Decidí
poner mi granito de arena para ayudar a esta gatita.
Gracias a gente cercana a mi y que me asesoraron
para iniciar un camino que habría sido imposible sin
la implicación de muchas personas, la casa de
acogida que tanto la ayudó en su rehabilitación y
adaptación a un hogar, la asociación que nos ayudó
cubriendo sus gastos veterinarios y posteriormente
su adopción, el rescatar y ayudar a un ser indefenso
como Dolça conlleva un engranaje de personas que
ayudan de una forma u otra haciendo posible que
fuera atendida, operada con éxito y felizmente
adoptada.
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Banyeres del Penedès, un
municipi compromés amb els
animals
Per Montse Casulleras
Tot va començar ara fa un parell d'anys, quan la
Carmen (alimentadora d'una colònia del barri
d'Horta de Barcelona) em va trucar desesperada
perquè al poble on vivia la seva filla els gats naixíen
i moríen i no hi havia manera de que l'ajuntament hi
posés fil a l'agulla. En aquell moment li vaig dir a la
Carmen que Progat no podia fer-se càrrec de
treballar en un municipi tan allunyat de Barcelona,
on gestionem la major part de les colònies. Però
evidentment, no em vaig quedar tranquil·la i un dia
vaig decidir posar-me en contacte amb el regidor
de Medi Ambient, en Lluís Inglada, per veure en
què podíem ajudar.
Quan vaig conèixer en Lluís em vaig adonar que
podia ser una feina fàcil si ell mateix ho liderava. I
així va ser. Ell veia molt necessari intervenir en les
esterilitzacions, però tenia desconeixement sobre
com actuar. Un dia, fins i tot va venir a casa meva
per parlar-ne. El vaig aconsellar que calia moure el
grup d'alimentadores per tal de que col·laboressin
en les captures i també el vaig recomanar uns
veterinaris solidaris. Per fi, a finals del 2017 es va fer
la primera esterilització dels gats de Banyeres amb
un èxit rotund. Jo mateixa em vaig oferir
altruïstament a fer les captures, ajudada per la
MªCarmen, la Pili, la Raquel, la Joana de
l'associació Passos i altres veïnes. Va ser un bon
començament.
Però evidentment la feina no acabava aquí.
Banyeres és un municipi molt dispers, amb tres
urbanitzacions als afores del nucli: El Priorat, les
Masies de Sant Miquel i Els Boscos. Per tal de que
tot l'esforç hagués valgut la pena, calia continuar.
Va ser quan llavors Progat va proposar signar un
conveni amb l'ajuntament: d'una banda s'acabaríen
de capturar els gats que faltaven i d'altra banda
calia educar i conscienciar. Vam acordar fer tallers
de sensibilització a l'escola del municipi, la Mare de
Déu del Priorat, on els alumnes van respondre molt
positivament. D'aquesta manera els conscienciàvem
directament en el respecte i la sensibilització, però
d'altra banda feiem arribar a les seves famílies el
programa impulsat per l'ajuntament sobre les
colònies de gats lliures.

Al mes de juliol li vaig demanar al Lluís que repartís
informació per les urbanitzacions a fi de detectar on
hi havíen la resta de
colònies.
Ell mateix va fer
uns fulletons amb
el seu telèfon i va
convocar una reunió. Així doncs jo
vaig poder conèixer els veïns, als
quals estic molt
agraïda per la seva bona disposició. Vam tornar a
esterilitzar, i els
mateixos veïns
ajudaven en el
trasllat dels gats
amb els seus cotxes.
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A partir d'aquest moment els llaços entre el veïnat i
l'ajuntament s'han estret i ara el manteniment de
les colònies està a càrrec dels mateixos veïns. Al
poble veí de l'Arboç - que és a 4 km- la veterinària
s'ha ofert en col·laborar per la resta d’esterilitzacions o visites per malaltia.

De debò que ha estat un treball molt gratificant.
He volgut fer saber a tots els socis i amics de Progat
aquesta gran notícia, que espero serveixi per que
molts altres municipis s'hi apuntin i ho copiïn.
Aprofito per adjuntar la carta que la Montse Sàbat una gran col·laboradora- ha escrit al consistori:
Bona nit,
Fa dies que volia escriure una carta d'agraïment a
aquest ajuntament per la campanya d'esterilizació
de gats que s'ha dut a terme a les Masies de Sant
Miquel. Encara que estem una mica apartats del
nucli de la població, en aquest cas ens hem sentit

recolzats i ajudats. La tasca
del regidor Lluís i Montse
de Progat ha estat
impecable i s'han pogut
esterilitzar un munt de
gats i gates de carrer,
ajudant així a controlar una
superpoblació no desitjada
pels veïns.
De nou moltes gràcies per
aquestes accions que fan
que els veïns vegem en
directe el treball d'aquest
ajuntament.
Una salutació
Montse Sàbat (masies de
Sant Miquel de Banyeres)
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PINSO
SOLIDARI

Seguim amb la campanya de PINSO SOLIDARI.
Gràcies a totes les persones que la feu possible!
Si vols col·laborar: https://www.paypal.me/Progat
Es 67 2100 0617 7902 0019 2341

FARMÀCIA SAUS
Avda. Diagonal, 237
Tel.93 246 08 05
cvdiagonal@hotmail.com
www.hospitalveterinariglories.com

ABIERTO 24h.

(se recomienda concertar cita previa)

C/Sant Quintí, 128 08041 Bcn
Tel/Fax: 93 436 72 48
@: asaus001@cofb.cat
✦ Fórmules magistrals
✦ Fitoteràpia i homeopatia
✦ Seguiment farmacoterapèutic personalitzat
✦ Determinació de paràmetres biològics

15% de descuento en servicios veterinarios
presentando el carnet de Progat Catalunya

✦ Consell i productes dietètics
✦ Preparació de S.P.D (Sistema Personal Dosificació)
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OPINIÓ

Un suspiro de silencio

ponían comida. Una vez acabado el edificio, no

Per Jam Lui

tendría donde refugiarse, salvo estar debajo de un

Te has ido en el silencio de la entrada de primavera,

a un voluntario que tenía una red, y pudimos cap-

como si una flor naciera de nuevo envuelto en color.

turarla. Acabó en el Caacb, donde me dijeron que

Apenas dijiste nada en tu discreta partida, más que

seguramente ya no era adoptable por el tiempo que

una intensa mirada que dejó ver la profundidad de

llevaba en la calle. Así que tenian que reubicarla en

tu sentir, parecían palabras de consuelo que querías

una colonia. Necesitaba estar en una jaula de adap-

transmitir aquellas mujeres que te cuidaron desde

tación unas semanas, para acostumbrarse. Pero

hace tantos años y que hoy lloraran como una madre

dejarla en una colonia abierta, dentro de la jaula,

despide a su hijo, mientras la lluvia moja su rostro a

cuando puede pasar cualquiera, no era seguro, y

través de un suspiro de intenso amor. Mientras te

podrían llevarse la jaula. Por suerte, las chicas de

ibas, nos dijiste: "Hasta el cielo", lo hiciste tan

Progat, Montse y Encarna, conocían un lugar con

discreto que apenas estando a tu lado note que nos

sombra y zonas de refugio de la lluvia. La dueña de

dejabas, pero la luz de tus tristes y profundos ojos,

la tienda de motos, Joaquina, aceptó que lleváramos

me transmitieron a través

allí a la gata. Como se ve en las fotos, la gatita está

del pensamiento, un sinfín

en la jaula, refugiándose en el transportin, ahora

de palabras que revolo-

todo es nuevo para ella y está estresada. Pero nos

teaban en el aire, sin más

ganaremos su confianza y cariño, con paciencia y con

melodía que el intenso

latas sabrosas de paté. Es duro verla enjaulada y no

silbido del fuerte viento

poder abrazarla y decirle que no queremos hacerle

de la ya entrada y oscura

daño, pero este proceso es para darle una vida

noche, que discreta se

mejor, una vida que todos los animales deberían

disipaba en tu callado

tener. Por eso, muchos nos hacemos voluntarios, por

silencio, mientras esperas

eso se crean protectoras, para ayudarlos.

coche. El riesgo de atropello era alto. Le pedí ayuda

paciente la entrada victoriosa del glorioso Arcoiris.”SIAMÉSITO" ¡Siempre te llevaremos en nuestro
corazón, al igual que un suspiro de silencio!

La gata del CAACB
Per Cristina Pastor
Había una gata viviendo en la calle, se refugiaba
debajo de los coches y en un edificio en construcción, que no era seguro. Algunas personas le
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CAMPANYES

Tinença responsable
Seguim amb les campanyes per a totes les famílies
multiespècie com les de foment de la identificació,
xipatge, esterilització, solidaritat, tinença responsable, convivència a casa i al carrer…
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SOLIDARITAT

AJUDA’NS A AJUDAR-LOS
Pots fer tasques de voluntariat, d’acollida, pots associar-te, fer donacions puntuals per ajudar-nos a fer rescats o per
ingressar els gats que ho necessitin a una clínica fins que estiguin guarits, pots divulgar la tasca de Progat, ajudar a difondre
els gats i gates que necessiten acollida o adopció responsable… Clica aquí: http://www.progat.cat/progat-cat/collabora.html
Nom:_____________________________________________________________________________________________________________________
Data de naixement: ________________________ Adreça: ______________________________________________________________________
Ciutat: ____________________________________ CP: __________________________ Telèfon: ________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________ Professió: __________________________________________
Número IBAN: ____________________________________________________________________________________________________________
Amb la signatura d’aquesta butlleta accepto la gestió de les meves dades per l’entitat seguint la Llei de Protecció de Dades
Quotes
Soci: 75€ semestre
Simpatitzant: 27€ semestre
Simpatitzant: 15€ semestre
Simpatitzant: _____€ semestre (superior a 15€)
Nº compte Progat Catalunya: Es 67 2100 0617 7902 0019 2341

93 446 10 92
(Dill-Div de10 a 13h)

Signatura:

____________________________
Envia aquesta butlleta a:

www.progat.cat

progat@progat.cat
Ap.Correus 19.003 08080 BCN
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