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SENSE ÀNIM DE LUCRE
Fa poc hem rebut un mail d’una sòcia que tenía
dubtes sobre el nostre funcionament, i molt
especialment pel que fa a la part econòmica.
Agraïm molt a l’Elisabet que hagi estat tan sincera i
que ens hagi demanat explicacions.
Això ens ha fet adonar de que hem d’explicar i
demostrar encara molt més el que fem.
Per això , en aquesta revista hem recollit tota la
feina feta al carrer durant el 2019: 1.844 gats i
gates als que hem pogut ajudar i també tota la
feina educativa: 2.225 alumnes d’escoles i
instituts als que hem pogut treballar amb
l’objectiu d’ajudar-los a ser sensibles i respectuosos
amb els animals no humans.
Entenem que potser és difícil entendre que estar al
davant d’una associació animalista sigui tan sols pel
desitg d’ajudar els animals. Ens sap molt de greu
que algú dubti de l’honradesa d’aquesta junta. Per
això convidem a tots els socis a presentar-se a les
properes eleccions que hi haurà aquest any, ja que
els càrrecs s’han de renovar.
Aquesta junta de Progat està formada per 5 dones:
l’Aurora , la Dolors, la Pepi, l’Angels i la Montse. A
més, tenim amics molt propers com en Robert
(marit de la Dolors) que cada dilluns ens dedica el
seu temps, la Mª Antonia que porta instagram,
l’Aranza que porta el voluntariat i moltes altres
persones del nostre cercle íntim que amb molt de
carinyno ens ajuden.
Estem encantades de treballar per tirar endavant i
ajudar molts animals, però que ningú dubti de la
nostra honradesa.
Esperem poder renovar els nostres càrrecs , amb
noves propostes i que altres socis o sòcies ocupin
el nostre lloc , que us l’oferirem encantades!!!
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QUÈ HEM FET DURANT EL 2019?
Hem ajudat a 1.844 gats i gates!!!!
A continuació detallem els llocs on hem actuat i hem separat els motius de les
captures segons hagin estat per esterilitzar, curar o si el veterinari ho ha cregut
convenient , eutanasiar. Recordem que cada vegada els gats són més vellets i com es
pot comprovar, el número de visites per malaltia s’iguala, o a vegades supera, les
esterilitzacions.
CUITAT DE BARCELONA
MUNTANYA DE MONTJUÏC
Hem agafat 122 gats, dels quals 54 esterilitzats, 65 visites per malaltia i 3
eutanàsies.
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Hem agafat 212 gats: 121 esterilitzats, 88 visites al veterinari per malaltia i 3
eutanàsies.
DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Hem agafat 153 gats: 72 esterilitzats, 75 visites per malaltia i 6 eutanàsies.
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Hem agafat 50 gats: 4 esterilitzats , 40 visites per malaltia i 6 eutanàsies.
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
Hem agafat 438 gats: 298 esterilitzats, 118 visites per malaltia i 22 eutanàsies.
NOU BARRIS
Hem agafat 153 gats: 72 esterilitzacions, 75 visites al veterinari per malaltia i 6
eutanàsies.
CEMENTIRIS DE BARCELONA
Hem agafat 41 gats: 18 esterilitzacions, 21 visites per malaltia i 2 eutanàsies.
HOSPITAL DE SANT PAU
Hem agafat 13 gats: 2 esterilitzacions, 15 visitats per malaltia i 4 eutanàsies.
CEMENTIRIS DE BARCELONA
Hem agafat 41 gats: 18 esterilitzacions, 21 visitats per malaltia i 2 eutanàsies.
RECINTE DE MERCABARNA
Hem agafat 22 gats: 17 esterilitzacions, 4 visites per malaltia i 1 eutanàsia.
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RECINTE NISSAN
Hem agafat 6 gats per malaltia, 3 d’ells han pogut curar-se i retornar i 3 han estat
eutanasiats per recomanació del veterinari.
RECINTES DE LA DIPUTACIÓ
Hem agafat 64 gats: 13 esterilitzacions, 44 visitats per malaltia i 7 eutanàsies.
CONSORCI EDUCATIU
Hem agafat 153 gats: 63 esterilitzacions, 78 visites per malaltia i 12 eutanàsies.
ALTRES MUNICIPIS
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Hem agafat 184 gats: 117 esterilitzacions, 56 visites per malaltia i 11 eutanàsies.
BANYERES DEL PENEDÈS
En aquest municipi les mateixes cuidadores dels gats els porten al veterinari. El total
d’animals agafats ha estat de 50, ja sigui per malaltia o esterilització. També
tenim constància d’una eutanàsia, Ja que malauradament hi ha hagut enverinaments,
sense que s’hagi pogut descobrir el culpable.
STA. COLOMA DE GRAMENET
En aquest municipi Progat tan sols fa les captures i l’ajuntament paga les despeses
veterinàries directament als veterinaris. El total d’animals agafats han estat 100.
Per aquest motiu no podem donar més dades.
ADOPCIONS
S’han donat en adopció 38 cadells que
hem recollit del carrer (la majoria en un estat
lamentable) i 4 adults mansos que hem
trobat abandonats. Els adults mansos
normalment els derivem al Centre d’Acollida
d’Animals de Companyia de Barcelona en cas
de que l’abandonament sigui a la ciutat, o al
refugi de Granollers si l’animal és recollit a
L’Hospitalet de Llobregat, amb qui
l’ajuntament té conveni.
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ÀMBIT D’EDUCACIÓ:
Hem arribat a 2.225 alumnes amb 89 tallers!!!
BARCELONA
A la ciutat de Barcelona hem treballat a les escoles Poble Sec i Bosc de Montjuïc del
barri del Poble Sec, a les escoles Pau Vila, Enric Granados, Bàrkeno i Seat del barri
de la Marina del Port Vermell, i als instituts Poeta Maragall del barri de l’Eixample i
Menéndez Pidal del barri de Sarrià. En total hem realitzat 41 tallers. Això vol dir que
hem pogut arribar a 1.025 alumnes, amb els que hem compatit moltes hores de
debat i reflexió sobre el respecte envers els animals.

CALDES D’ESTRAC
L’associació “Caldes pels animals” ens va demanar fer un parell de tallers a l’escola
del municipi. Vam poder treballar amb 50 alumnes. Va ser un plaer , perquè es nota
que al municipi tothom està molt sensibilitzat en el respecte envers els animals.
L’alcaldessa és la primera impulsora de treballar per la convivència positiva entre els
animals i el veïnat.
EL VENDRELL
A petició de l’ajuntament hem treballat a les escoles Àngel Guimerà i Àngels Garriga,
fent un total de 14 tallers i arribant a uns 350 alumnes. La televisió del Vendrell va
venir a gravar els tallers per difondre la notícia.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Hem treballat a l’escola Sant Josep i l’institut
Milà i Fontanals, amb un total de 6 tallers i
arribant a 150 alumnes.
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Hem treballat a les escoles Sta. Marta, Lola
Anglada i Bernat Metge. Hem realitzat 26
tallers, o sigui que hem pogut arribar a 650
alumnes. A l’escola Sta. Marta fins i tot hem
pogut treballar amb els adolescents de la ESO
i ha estat una experiència molt positiva,
perquè els alumnes han estat molt “canyeros”
i fins i tot rebels a l’hora de debatre sobre les festes que es fan amb els braus i altres
animals.
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PANERA DE NADAL
Aquesta foto és del moment en que l’Aurora
(secretària de Progat) fa entrega de la panera a
l’Oscar Ramos, un noi que treballa de repartidor i
que va comprar el número a la sabateria Aurora
Mateo, que està al costat del mercat municipal de
la Travessera de Les Corts. Els diners recollits han
estat destinats a pagar les despeses d’una gata
malaltona que ha estat molts dies ingressada i
que ja està recuperada , i també per pagar
l’operació d’un gat atropellat amb la pota
trencada.
La Neus Rovira, sòcia de progat, és qui va tenir
la idea del sorteig i qui va comprar tot el que hi
havia a la panera. Moltes gràcies Neus per la teva
immensa generositat!!!!
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EL SOPAR SOLIDARI DE NADAL
Com cada any la junta de Progat va organitzar el sopar solidari de Nadal on van
asistir més de 60 persones. Va ser una vetllada molt càlida on tots i totes vàrem
brindar pel benestar dels nostres estimats gatets. El benefici del sopar ha anat per
ajudar-nos a pagar moltes despeses d’animals que degut a la seva edat han d’anar
sovint al veterinari i que els diners que rebem de les subvencions no cobreixen com
per exemple, les infeccions de la boca (patología molt freqüent en gats adults), les
biòpsies per tumors, o operacions per atropellament.
La junta de Progat volem donar les gràcies a tots els que vàreu compartir aquest
sopar amb nosaltres, perquè la vostra compayia i generositat ens dóna energia per
tirar endavant.
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TALLER DE GESTIÓ DE COLÒNIES DE GATS A
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
El passat dia 13, a la biblioteca Tecla Sala, Progat va organitzar un taller de gestió de
colònies per tal d’informar a les cuidadores dels gats de carrer de L’Hospitalet sobre la
manera correcta de gestionar una colònia, seguint les pautes que hi ha publicades a
les ordenances municipals.
L’objectiu del taller va ser reconèixer la seva feina i la seva constància, ja que gràcies
a elles les colònies de gats del municipi estan controlades i ben gestionades.
Hi van asistir 30 persones, que van ser convocades a través del cens de les 96
colònies de gats que l’associació té registrades.
El contingut del taller es va basar en donar la màxima informació sobre els gats ferals
i les diferents solucions per evitar les molèsties que poden provocar si no els
controlem.
La solució més viable i acceptada socialment és la CER (Captura-EsterilitzacióRetorn) que s’aplica des de fa anys al municipi. També vam insistir en la necessitat de
treballar en equip perquè la col·laboració de les alimentadores és imprescindible per
detectar els animals que de tant en tant apareixen a les colònies, degut a algun
abandonament.
Vam donar a conèixer les ordenances municipals a fi de que ens assegurem de que
tothom les compleixi i que la convivència entre el veïnat pel que fa a la tolerància i el
respecte de les colònies de gats sigui possible.
Cada assistent va signar un document on es compromet a seguir les pautes indicades
en les ordenances municipals, i en breu Progat els farà entrega del carnet
acreditatiu.
Al final de la presentació la junta de Progat va convidar a tothom a brindar per aquest
esdeveniment que portàvem anys desitjant.
La Junta de Progat Catalunya vol agrair al Negociat de Protecció Animal de
L’Hospitalet el seu recolzament en aquesta iniciativa.
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Gràcies Kiwoko

La Junta volem donar les gràcies
novament a l’empresa Kiwoko per
deixar-nos posar una paradeta cada
mes al davant de les seves botigues per
recollir pinso.
Aquest menjar està destinat a ajudar a
totes aquelles alimentadores sense
recursos que cada dia, plogui o nevi
surten al carrer a cuidar els nostres
estimats gatets.
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RECORDANT LA ISABEL
La nostra estimada sòcia, la Isabel Facerías,
ens va deixar el dia 17 de juny.
En Josep ha volgut que parlem d’ella en
aquesta revista, perquè desitja que tots els
que estimem els gats participem d’aquesta
història.
En Josep i la Isabel es van conèixer al barri del
Poble Nou on treballaven els dos. Ell la veia
cada dia i va decidir que faria tot el possible
per enamorar-la. I així va ser.
Es van enamorar i han viscut plegats durant
més de trenta anys.
Ell explica que una de les coses que li va
contagiar va ser l’amor cap els animals i
especialment pels gats de carrer del Poble
Nou. Ell va compartir amb ella llargues hores
al carrer fins que agafaven algun gat malalt o
algun cadellet i el portaven a la veterinària del
C/Camí Antic de València, la Pilar Gurría, molt
estimada també per Progat.
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En Josep ens ha explicat moltes coses del barri: el bar Mar Bella on prenien el vermut
els diumenges (que encara hi és), el restaurant on anàven a dinar que ja ha tancat
per jubilació i que es deia Lugarin Do Pepe... i em parla de molts amics del Poble Nou
que fa anys que no ha vist.

En Josep diu que no ha
tornat al barri des de fa deu
anys, quan a la Isabel li va
donar el primer ictus i que la
va deixar impossibilitada per
treballar. Llavors van decidir
marxar a viure a
Comarruga, on tenien un
petit apartament, per tal de
viure tranquils a la vora del
mar amb els seus gats.
En Josep va decidir deixar la feina per cuidar-la nit i dia, i allà han viscut durant
aquests anys, acompanyats dels seus estimats gats.
En Josep enyora el Poble Nou, però té massa records.... de totes maneres ens diu que
si alguna persona que llegeixi aquest escrit i el coneix, que li agradaria parlar amb
ell... i per això ens ha dit que posem el seu telèfon , per si de cas: 688897306.
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Fundació Hope&Help
Hi ha moltes persones que es fan grans o que pateixen
alguna malaltia que els impedeix seguir tenint cura dels
seus animals de companyia, que representen un element
molt important de la seva vida. Moltes vegades és l'única
companyia que tenen, i això fa que sigui vital per a
aquestes persones tenir a prop les seves mascotes.
La fundació Hope&Help és una entitat creada per evitar la solitud i
l’abandonament de persones grans i animals que han gaudit d’una vida
junts.
Per poder cobrir aquestes necessitats la fundació ha crescut gràcies a l’esforç i la
feina de les fundadores, la col·laboració d’entitats solidàries i l’ajuda de voluntaris que
realitzen diferents accions.
La fundació té diferents camps d’actuació segons la necessitat de cada cas. En el cas
d’atencions a domicili, les persones voluntàries que s’apunten a la fundació es
desplacen a la vivenda de la persona gran per tenir cura de la seva mascota. Segons
necessitats, es treu a passejar, li donen de menjar, el renten o el porten al veterinari.
Hope&Help també s’encarrega de buscar una casa d’acollida als animals de
companyia quan la persona gran és hospitalitzada fins que torna a casa. En cas
que la persona sigui ingressada en una residència es busca una casa d’acollida
fins que se li troba una nova llar garantint el seu benestar.
Quan una persona gran està sola i vol acollir a una mascota també se’ls ofereix
una mascota en adopció, seleccionada amb cura per a que la relació i el vincle sigui
perfecte.
Tenen molts altres projectes per ajudar a la gent gran i als seus animals de
companyia. Si voleu conèixer més de la fundació:
web: https://fundaciohopeandhelp.com/
“Treballem per afavorir el benestar de
les persones i dels animals”
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TINENÇA RESPONSABLE
1.- És imprescindible identificar el gos, el gat o la fura amb un microxip i amb una
xapa penjada al coll amb les dades bàsiques perquè pugui ser retornat en cas de
pèrdua o robatori.
2.- Els animals han de ser alimentats i abeurats adequadament i cal proporcionar-los
exercici diari
3.- No se’ls pot maltractar ni abandonar
4.- L’esterilització és una forma efectiva d’evitar la superpoblació i l’abandonament
5.- Sempre que sigui possible, cal esbandir els orins de l’animal amb aigua i cal
recollir les femtes
6.- Tots els animals han d’estar censats
7.- No està permès usar collars de càstig, força i/o estrangulació
8.- Cal evitar que estiguin sols més de 5 ó 6 hores seguides a casa. Necessiten afecte
9.- Cal portar-los al veterinari com a mínim un cop a l’any i sempre que ho necessitin
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