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.

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.

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.

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.

