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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

La Susi a l’habitació del zoo
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Fa pocs dies s’ha iniciat una campanya de

CONTINGUTS

crowfunding per a realitzar el documental
“Susi, an elephant in the room” i explicar la
història de l’elefanta Susi, una de les

‣ 4

Notícies
• Taula de Benestar Animal de
L’Hospitalet de Llobregat

inspiradores de la campanya Zoo XXI.
El seu sofriment i solitud va despertar la
indignació de l'ONG Libera! que va dur a
terme una campanya per traslladar-la a un

• Progat Catalunya a la Taula

santuari perquè pogués gaudir d'una vida en

• Els Tallers del primer trimestre

estat de semillibertat.

del curs 2018-2019
• Taller del Conte del Mixo a les
Festes de la Mercè 2018

La campanya va comptar amb el suport, entre
d'altres personalitats, de José Saramago, que
va dedicar-li una emotiva carta:
"Tenir cura de la Susi, donar-li un final de vida
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Felicitació de Nadal

més digne que viure tancada en un espai
reduïdíssim i havent de trepitjar aquest sòl de
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• Inscripció d’animals en el
Registre censal d’animals de
companyia
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Solidaritat
• Ajuda’ns a ajudar-les

l'infern que per a ella és el ciment. A qui he
d’apel·lar? A la direcció del zoològic? ¿A
l'ajuntament? A la Generalitat?"
Malgrat l'impacte, les autoritats del zoo no
van deixar que aquest trasllat fos possible.
“No ens vam poder endur la Susi, però
tornarem a per tots” va ser el lema que va
inspirar el Zoo XXI, una plataforma recolzada
per milers de seguidors que pretén canviar el
paradigma del zoo a nivell global. L'objectiu
de "Susi. Una elefanta a l'habitació" és
convidar-te a formar part activa del canvi de
paradigma dels zoològics i generar el debat
necessari perquè el 2019 les autoritats del
Zoo de Barcelona permetin per fi el trasllat de
la Susi al santuari i refugi d'elefants que s'està
construint al sud de França per la fundació
Elephant Heaven.
Si en vols saber més clica: https://
www.verkami.com/projects/22111-freesusi
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NOTÍCIES

Taula de Benestar Animal
A L’Hospitalet de Llobregat les entitats i
l’Ajuntament estan duent a terme diferents trobades
sota el títol de TAULA DE BENESTAR ANIMAL.
En aquesta Taula participen: Gats de L’Hospitalet,
Els 4 Gats, Progat Catalunya, L’H Animal, Libertad
Animal, Asociación Voz Animal Hospitalet, APA
Pupect, Sos Cuatro Patas, la Regidoria de Salut de
L’Hospitalet de Llobregat i compten amb la
col·laboració de la María de La Lliga Protectora
d’Animals i Plantes de Barcelona.
La primera acció pública de la TAULA va ser una fira
de la que en podeu veure algunes fotos aquí,
organitzada pel conjunt d’entitats i moviments per
la defensa animal que hi ha a la ciutat. Els dies 27 i
28 d’octubre es va realitzar una recollida de pinso
per a gats de les colònies de L’Hospitalet, entre el
centre comercial i el recinte firal de La Farga mentre
es realitzava el VEGGIE WORLD.
El passat dia 10 de novembre es va dur a terme la
3a Taula, on es van treballar els projectes immediats
per Nadal i en els que podran comptar amb la
col·laboració d’altres
entitats locals.

La Regidora de Salut, Cristina Santón, i l’Alcaldesa de
L’Hospitalet, Nuria Marín, amb una companya a la
primera Taula de Benestar Animal de la ciutat
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Les entitats van mostrar-se molt contentes de
la gran acollida i de la quantitat de
donacions que les persones assistents van
aportar. Entre algunes d’elles es podien
comptar les de la mateixa alcaldesa de
L’Hospitalet, Nuria Marín, la regidora de
Salut, Cristina Santón i dels Regidors de
Districte i d’Igualtat i Benestar social, que van
fer tots i totes les seves donacions solidàries.
També Miguel Montaño, coordinador dels
premis L’Hospitalet Avança, va formar part de
la Primera Taula de Benestar Animal.
Moltes persones es van acostar per obtenir
informació sobre la gestió ètica dels animals
i totes les entitats agraeixen l’esforç i
dedicació del Negociat de Protecció dels
Animals, de la Regidoria de Salut Pública així
com de la seva feina i recolzament per ser una part
més en els projectes de la ciutat.

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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Progat Catalunya a la Taula
Per: Montse Casulleras
Per Progat Catalunya és un plaer treballar a
L'Hospitalet de Llobregat, on hi ha una gran moguda
de sensibilització animalista.
Diverses associacions animalistes estem reunint-nos
periòdicament per fer aportar idees que ajudin a
millorar la convivència a la ciutat entre els animals i
les persones.
En aquestes reunions hi assisteix la Cristina Santon,
regidora de Salut, de qui depén el Negociat de
Benestar Animal, amb qui Progat Catalunya treballa
per la gestió de les colònies.
Podeu veure la Dolors Cabrol, vicepresidenta de la
Junta de Progat Catalunya, la segona per l’esquerra,
al costat de Miguel Montañez.

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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Els Tallers del Primer Trimestre
del Curs 2018-2019
Per: Montse Casulleras
Des que ha començat el curs escolar, Progat
Catalunya ha fet diversos tallers de sensibilització a
les escoles Eduard Marquina del barri de la Mina, a
l'escola Parc del Guinardó del barri d’Horta, a
l’escola Pau Vila, Institut Domènech i Montaner i a
l'institut Poeta Maragall de l’Eixample de Barcelona, i al Penedès, a l'escola Arrels, Samaranch i
Fina i Institut Foix dels Monjos.
La finalitat dels tallers és ajudar als alumnes a
créixer com a persones, treballant conceptes com
l'empatia, el respecte, la responsabilitat i donar-los
a conèixer que són Els Drets Humans i els Drets dels
Animals.
Les enquestes per avaluar la nostra feina acostumen
a ser molt positives, tant per part dels alumnes com
del professorat.
Citarem aquí el comentari de la Laura Pérez, tutora
de la classe de 4rt : "crec que aquests tallers ajuden
molt als infants de centres on la realitat que ells
viuen és molt diferent a la que estem acostumats.
Està molt bé que una persona externa a l'escola i
experta en el tema, els faci reflexionar sobre coses a
les que ells mai havíen pensat. Si nosaltres com a
mestres fem aquestes reflexions amb ells, no queda
tan impregnat com si ho fem nosaltres. M'han
agradat molt els tallers, i tot i que els infants
seguiran veient maltracte animal fora de l'escola,
perquè és la realitat en la que viuen i estan

acostumats, esperem que si més no, puguin
començar a ser crítics amb el que veuen, i poc a
poc, gràcies a ells i a altres nens i nens d'aquesta
edat ho puguin canviar”.

Escola Eduard Marquina

Escola Eduard Marquina

Progat Catalunya
també ha participat
a les Festes de La
Mercè de Barcelona
amb el Taller del
Conte del Mixu per
treballar els
conceptes de
Tinença
Responsable amb les
criatures i famílies
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Escola Arrels d’Els Monjos

Classes de tercer, quart i cinquè de l’Escola Eduard Marquina

Classe de primer de l’Escola Parc del Guinardó
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Bon Nadal i Millor 2019!
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CAMPANYES

Inscripció d'animals en el
Registre censal d'animals de
companyia
Les persones propietàries de gossos, gats, fures i
altres animals salvatges en captivitat, estan
obligades a fer la seva inscripció en el Registre
Censal d'animals de companyia i animals salvatges
en captivitat.
En el Registre també es pot inscriure qualsevol altre
tipus d'animal, encara que no és obligatori.
És important inscriure l'animal perquè:
• En cas de pèrdua o robatori s'agiliten els tràmits
de recuperació de l’animal.
• La devolució de l'animal perdut, la pot fer
directament la persona que l'ha trobat.

• El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia
podrà posar-se en contacte immediatament amb
els propietaris dels animals perduts i identificats.

En el cas dels gossos, gats i fures, abans de donarlos d'alta al cens cal identificar-los electrònicament
amb un microxip homologat i obtenir el document
sanitari que faciliten els veterinaris.
Els gossos considerats potencialment perillosos
també cal identificar-los electrònicament amb un
microxip homologat i obtenir la llicència per a la
tinença de gossos potencialment perillosos.

La identificació electrònica dels gossos, els gats i les
fures és obligatòria i es porta a terme mitjançant la
implantació d’un microxip que es realitza a les
clíniques o centres veterinaris (és un tràmit
desvinculat de l’Ajuntament de Barcelona).
Les dades d’identificació s’envien a l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia, gestionat
pel Consell de Veterinaris de Catalunya.
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Un cop implantat el microxip, que
porta un codi d’identificació, i
obtingut el document sanitari, a
Barcelona les persones propietàries
d’aquests animals de companyia
estan obligades a inscriure’ls en el
Registre Censal Municipal, dins el
termini de tres mesos des de la data
de naixement o de trenta dies des
de la data d’adquisició, canvi de
residència de l’animal o trasllat
temporal per un període superior a
tres mesos. Actualment, a Barcelona,
la inscripció al cens és gratuïta, ja
que està exempta del pagament de
la taxa fiscal.
D’acord amb el que estableix el
Decret legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de protecció dels animals,
les dades dels censos municipals es
traspassen a la Generalitat de
Catalunya, la qual gestiona el conjunt de dades
d’identificació dels censos municipals d’animals
de companyia mitjançant un registre únic, el
Registre General d’Animals de Companyia.
El Registre General d’Animals de
Companyia és públic i hi pot accedir
tothom que ho sol·liciti, sempre que es
respecti el que estableix la legislació sobre
el procediment administratiu i tenint en
compte el que disposa la normativa sobre
la protecció de dades.
D’altra banda, tot i que la llei no obliga a ferho amb la resta d’animals de companyia –és a
dir, tots els que no són gossos, gats i fures–, és
recomanable inscriure’ls per raons de seguretat
dels animals (com a mesura de protecció i davant
una possible pèrdua), ambientals i de control
sanitari.
Si alguna persona perd el seu animal de companyia,
pot trucar al CAACB
tel. 934 283 125 i 934 284 417

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
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SOLIDARITAT

Recapte Solidari: Omplim el
carrer d’alegria!
Gràcies a la vostra generositat podem fer
arribar pinso a les colònies amb més
problemes per ser abastides de forma
continuada, a la bona gent que en té cura i als
gats que més ho necessiten…

Si vols participar pots fer el teu donatiu fent
un ingrès al compte:
ES 67 2100 0617 7902 0019 2341
o enviant un xec al:
C/Oblit, 36 08041 de Barcelona

Moltes gràcies a totes les persones que durant el
2018 heu fet possible que això segueixi endavant!

Sigui com sigui: Gràcies per ajudar a repartir
alegria al carrer quan es fa imprescindible!

AJUDA’NS A AJUDAR-LOS
Pots fer tasques de voluntariat, d’acollida, pots associar-te, fer donacions puntuals, fer-te teamer https://www.teaming.net/
progatcatalunya-grupo , 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

Signatura:

____________________________
Envia aquesta butlleta a:

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

www.progat.cat

progat@progat.cat
Ap.Correus 19.003 08080 BCN
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