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MUNICIPIS AMB REGIDORIA DE BENESTAR
ANIMAL
La demarcació de Barcelona compta amb 311 municipis
dels quals, 27 tenen una Regidoria de Benestar Animal (o
similar) relacionada amb la protecció, la cura i el benestar
dels animals. Això suposa un percentatge del 8,68 %. No és
molt, però si tenim en compte dades de legislatures
anteriors, creiem que són unes dades bastant
esperançadores! Tant de bo que a la pròxima legislatura es
puguin superar aquestes dades!



EDITORIAL

Els municipis són els que es detallen a continuació. Com
podreu observar, estan distribuïts per comarques,
especificant habitants i partit polític que ostenta la regidoria.



TREBALL AL CARRER

Comarca de l’Alt Penedès



EUROPA PIDE A
ESPAÑA QUE
PROTEJA LOS
PERROS DE CAZA








Olèrdola (3.768h) APO Alternativa per Olèrdola.
Sant Quintí de Mediona (2.317h) ERC

Comarca de l’ANOIA


Piera (16.134h) PSC

NOTÍCIES DEL MÓN
ANIMAL

Comarca del BAGES

AQUELLS QUE HAN
FET SORT

Comarca del BAIX LLOBREGAT

ELS SOCIS ENS
ESCRIUEN










Callús (2.129h)

ERC

Esplugues de Llobregat (47.150h) PSC
Gavà (47.057h) PSC
Sant Boi de Llobregat (84.500h) SBeC. Sant Boi en
Comú Podem
Sant Joan Despí (34.267) PSC
Santa Coloma de Cervelló (8.268h) PSC
Vallirana (15.312h) PSC

Comarca del BARCELONÈS




Barcelona (1.664.182h) integrat a l’Oficina de
Protecció dels Animals. En Comú Podem
Hospitalet de Llobregat (269.382h) integrat en el
Negociat de Protecció Animal. PSC
Sta. Coloma de Gramenet (120.443h) PSC
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Comarca del GARRAF


Sant Pere de Ribes (31.111h) PSC

Comarca del MARESME





Argentona (12.536h) Unitat Argentona per la
República
Cabrera de Mar (4.747h) ERC
Cabrils (7.432h)
ERC
Pineda de Mar (27.984h) PSC

Comarca del MOIANÈS


Monistrol de Calders (702h) CUP

Comarca del VALLÈS OCCIDENTAL





Polinyà (8.504h) PSC
Sant Cugat del Vallès (92.977h) ERC
Sentmenat (9.235h) CUP Amunt
Vacarisses (6.832h) ERC

Comarca del VALLÈS ORIENTAL





La Llagosta (13.587h) PSC
Parets del Vallès (19.071h) SEAP Sumem
Ezquerres En Comú Podem
Sant Fost de Campsentelles (8.853h) En Comú
Guanyem
Santa Maria de Palutordera (9.630h) Junts per
Palau
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TREBALL AL CARRER AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021
Durant el primer trimestre del 2021 l'associació ha pogut gestionar un total
de 462 animals. Molts dels gats han estat capturats per malaltia, i cada vegada en tenim més
degut a que molts d'ells sobrepassen els 12 anys de vida (una edat altíssima per viure lliures).
Hem dividit aquesta informació en dos quadres: districtes de Barcelona / altres indrets (gats
d'altres municipis o empreses privades). D'aquesta manera creiem que la informació és molt més
fàcil de llegir a primera vista.
GATS GESTIONATS PER DISTRICTES A BARCELONA

ALTRES INDRETS

HEM DONAT EN ADOPCIÓ 15 animals (3 adults i 12 cadells)
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EUROPA PIDE A ESPAÑA QUE PROTEJA LOS PERROS DE CAZA
El pasado 11 de marzo, una carta del Parlamento
Europeo, subrayando que el trato a los perros de
caza de España va en contra de los valores
europeos y no cumple con el artículo 13 del Tratado
de Lisboa, que obliga a los estados miembros de la
UE a adpatr su legislación para reconocer a los
animales como seres sintientes, se envió a las 17
comunidades autónomas y al gobierno. Esta carta
expresa la profunda preocupación que siente europa
por esta situación.
Si quieres leer la carta, puedes descargarla: carta
abierta-intergroup on the welfare and
Conservation of animals.

Original
https://www.animalwelfareintergroup.eu/news/wel
fare-galgos-and-greyhounds-time-take-urgentactions

Traducción al castellano
https://www.moonleaks.org/galgos/
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NOTÍCIES DEL MÓN ANIMAL

En Turquía construyen estas casas para
que los gatos callejeros no sientan frío
en las noches.

UNA OFICINA JAPONESA ADOPTA GATS PER REDUIR L’ESTRÉS DELS
SEUS TREBALLADORS
Ferray Corporation , una empresa japonesa orientada a la consultaría informática y al desarrollo
de páginas web y aplicaciones, decidió recurrir a los animales de compañía para mejorar el
ambiente de trabajo de sus empleados. El comercio adoptó a nueve gatos abandonados para que
hicieran más amena la jornada laboral de sus trabajadores y parece que está funcionado a la
perfección su brillante idea.
Los gatos adoptados viven en las oficinas de la empresa rodeados de escritorios, ordenadores y
de compañía humana durante prácticamente todo el día. Observando las fotos parece ser que los
felinos están muy felices en su nuevo hogar.
(font i texte complet a “La Vanguardia”)

UNA BANDA DE HEAVY METAL CONTRACTA UN GAT COM A VOCALISTA
La directora de Fearless Records, l'Anna
Mrzyglocki, que treballa amb grups de punk,
rock i metal a California -EU- ha integrat al
seu gat Roope-Shakir a la banda, degut a
que es va adonar que l'animal tenia talent per
cantar. La banda es diu Cattera, i el gat és
capaç de cantar sons aguts quan ho requereix
la cançó. Segons l'Anna en Roope-Shakir és
el millor vocalista que han tingut al grup.
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AQUELLS QUE HAN FET SORT
ARES
¡Hola! Mi nombre es Ares.
No sé el motivo, pero alguien decidió abandonarme en la montaña de Montjuic
cuando sólo tenía unos 2 meses.
No entendía nada, tenía frío y mucha hambre. Pude refugiarme en un pequeño
escondite en la montaña, pero había muchos peligros ahí afuera para un bebé como
yo.
Pero llegó un día, exactamente el 23 de Enero, en el que apareció mi ángel de la
guarda, mi padrino Kit, una gran persona que cada día dedica parte de su tiempo
libre a alimentar a las colonias de gatos de Montjuic, y me encontró.
Me dió de comer y se ganó poco a poco mi confianza, pues yo tenía mucho miedo.
Después de darme de comer, me recogió y me llevó a su tienda de mascotas habitual
(Waku Waku Mascotas) con la esperanza de encontrar a alguien que quisiera cuidar
de mí.
Yo no lo sabía, pero justo en ese momento encontré a mi familia, mis papás, ellos son
trabajadores de la tienda de mascotas y en cuanto me vieron se enamoraron de mí y
no dudaron en llevarme con ellos a casa y darme un hogar y una familia para
siempre.
Ya han pasado 2 meses desde aquel día, he crecido mucho y soy muy feliz. Puedo
estar tranquilo jugando todo el día sabiendo que nunca más voy a pasar hambre o
frío, ya no estoy en peligro y tengo todo el amor que me merezco.

ARES AL CARRER

ARES I LA SEVA MAMA
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KYRA Y REX
ELS

MEUS

GATETS

—Rex, no em mosseguis més, que em molestes! —exclama la Kyra tot sovint; mentalment, que
és com es comuniquen els gats entre ells (jo els entenc bé perquè parlo idiomes)—. Ara vull dormir —
sol afegir.
La Kyra és una gateta tigrada de pèl molt suau d’un gris visó, amb part de la cara, la panxeta i els
peus blancs com la neu.
—Però si només jugava! I tu ja has dormit prou. —Fa en Rex, negre com la nit, fort i cepat
perquè fa molt d’exercici i és immune al cansament.
—És que no pares, i jo ara vull descansar. —La Kyra, més equilibrada, ara juga, ara reposa, ara
juga, ara reposa. Ella és fineta, no pesa gens. Ara bé, quan juga, és tan bèstia com ell, si no més i tot.
Gràcies a les Flors de Bach, en Rex, que al començament era impacient i ansiós, ha après a restar
tranquil, i quan la Kyra s’esmuny sota l’edredó del meu llit juga tot sol amb allò que troba, o ve a
buscar-hi carícies, o pren el sol… fins que la seva companya felina reapareix plena de vigor i
d’entremeliadura, per empaitar-lo i deixar-se empaitar una bona estona i després tornar a
desaparèixer.
Ja li ve de lluny, a la Kyra, això de desaparèixer.
Quan l’Aurora em va acompanyar a adoptar tots dos
gatets a ca’ls veterinaris del carrer de Nicaragua, ens
vam trobar amb la sorpresa que només n’hi havia un,
el mascle. La femella havia desaparegut! Els
treballadors de la clínica ja l’havien buscada per tot
arreu. Els veterinaris, l’assistenta tècnica, les
auxiliars…, tots s’hi havien escarrassat i no l’havien
trobada. Era impossible que hagués sortit del local,
havia de ser-hi…! Però no hi era, no la veien per enlloc.
L’Aurora i jo ens vam afegir a la recerca i tots plegats
vam tornar a mirar per tot: a la botiga, a les consultes,
KYRA i REX
al quiròfan, al magatzem, al lavabo, a la sala de
recuperació on hi ha les gàbies i el gatet s’hi esperava
tot solet… Doncs no la vam trobar. No hi era! I el pobre Rex va haver d’iniciar la seva nova vida en un
ambient desconegut sense la seva companya.
La qual, resulta que s’havia amagat allà mateix, just al costat d’on ell era! Fora de la gàbia, però, i ben
invisivilitzada. Aquella nit va reaparèixer sens dubte moguda per la fam, i l’endemà l’Aurora,
amablement, me la va dur a casa.
Unes paraules sobre l’Aurora, la meva benvolguda veïna i amiga. Ella és ara, si no m’erro, la
vicepresidenta de l’Associació PROGAT. La seva vida, ja des d’abans de jubilar-se, gira entorn dels gats
necessitats. Ella i els seus companys i companyes, dos cops per setmana, nevi o faci sol, visiten les
diferents colònies de Montjuïc i d’altres llocs del barri. Els hi netegen els hàbitats, els hi posen aigua
fresca, els hi duen menjar; els capturen temporalment perquè els castrin, vacunin i desparasitin; els
busquen llars que els puguin adoptar… L’Aurora va començar la seva altruista tasca fa prop de vint
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anys, i jo calculo que a hores d’ara deu haver salvat del malviure o de la mort a l’entorn de dos-cents
gats. Gent com ella mereixen el reconeixement públic.
Tornem als meus gatets.
Al començament, la Kyra era extremadament tímida i poruga, només estava bé al costat d’en Rex. Els
primers dies toooot ho feien plegats, fins i tot anar al WC! Les Flors de Bach li han tret la timidesa,
però encara té por de sortir al món.
D’entrada, els gatets vivien reclosos a la meva habitació i aquí ho tenien tot: el menjar, l’aigua, el
cistellet amb la manteta i el WC. Un dia va desaparèixer el coixí que ocultava la gatera i van descobrir
que hi havia un distribuïdor i, més enllà, una altra gatera que abocava a la sala d’estar/menjador, i
durant un temps aquest va ser el seu món engrandit. Quan ja s’hi havien adaptat, es va obrir el pas al
passadís i el rebedor i, un temps més tard, resultava que per una altra gatera podien entrar a la cuina
i, des d’allí, sortir al pati frondós.
La gateta poruga seguia el valent gatet, el qual descobria i colonitzava els nous ambients amb prou
seguretat. Però a la Kyra la cuina li costava. Hi feia petites incursions però de seguida sortia esperitada
de tornada a la sala. Està clar, a més de ser més valent, en Rex disposa de molt més temps per a fer
d’explorador, mentre ella dorm, de manera que quan ell ja s’havia fet l’amo del pati, ella només treia
el nas a la cuina i se’n tornava a la seguretat de l’espai conegut.
Al pati se senten sorolls que el celobert multiplica i que l’espanten, i encara no s’hi sent segura. Tot
arribarà.
Mentrestant, el menjar i el WC s’han anat allunyant progressivament del “campament-base”. Ara per
ara, el menjar ja és on havia de ser, a la cuina; però el WC encara no pot anar fora, al pati. Ja ho vam
provar i la pobra Kyra es va fer les necessitats allà on va poder. La por és la por, ja l’acabarà vencent
quan estarà preparada. De moment, paciència!
L’últim que us vull explicar de la Kyra i en Rex, és que fa un parell de setmanes, durant uns quants
dies van protagonitzar un desplegament procreatiu d’allò més actiu i deshinibit! No semblava pas que
la Kyra estigués en zel, però en Rex l’assetjava amb vigorós frenesí i al final ella hi consentia. A ningú
no ens fa gràcia haver de castrar els gats, però com que els estimem i no volem que pateixin en no
poder satisfer les seves necessitats però tampoc no volem omplir-nos de gatets cada tres mesos, el
més aconsellable és la castració; ells viuen tranquils i no hem de sacrificar, abandonar o desesperarnos per la superpoblació felina.
Doncs, jo ja la tenia clara, la castració, però eren —són, encara!— massa petits perquè els hi
practiquin, i esperàvem poder-ho fer al cap de dos o tres mesos. Ara ja en deuen tenir sis, i en Rex té
hora concertada per al mes que ve. Però aquell primerenc desplegament amorós no hi va haver qui el
controlés. En Rex, proactivíssim i la Kyra, al capdavall, francament receptiva… Què hi farem!
Jo cada dia em miro la panxeta de la Kyra i espero, pel seu propi bé, que fos massa jove i que no
quedés prenyada. Però així són les coses! Estic preparada per allò que ens depari el futur immediat.
Mentrestant, en Rex i la Kyra, la Kyra i en Rex, són feliços a casa, i jo també. La vida és bonica i
amable i és un bé de Déu que s’inventessin els gats.
M.Lluïsa Pérez Olmos
Barcelona, abril de 2021

9

LILIBETH
Conocí a Lilibeth de camino al trabajo. Me enteré de
que por esa zona había una colonia de gatos y
empecé a llevarles comida. Con el paso del tiempo
fue cuando empezó a dejarse ver, con su pequeño
maullido ronco y cojeando de las patitas. Su
alimentadora de toda la vida solía mimarla con
latas, y fue así como me gané su confianza. Cada
noche me esperaba siempre en la misma esquina y
me acompañaba en mi tour de darles pienso a sus
demás compis. Por último comía ella su latita y
como dándome las gracias se dejaba acariciar antes
de que me fuera. No sé la vida que ha tenido, cómo
llegó a la colonia, ni porqué cojeaba. Un atropello,
una patada, alguna caída... Las opciones eran
infinitas. Ni siquiera estaba segura de si al día
siguiente volvería a verla. Son tantos los gatos que
un día desaparecen y siempre queda la
preocupación... ¿dónde estará? ¿tendrá frío? ¿le
habrá pasado algo? ¿estará sufriendo?... Pero cada
vez que miraba atrás al irme y verla volver a su
esquina sentía que de cierto modo la estaba
abandonando. Que en casa habría sitio para uno
más...
LILIBETH A LA COLÒNIA

La idea nunca se me iba de la cabeza, y también me
preguntaba si le gustaría vivir así, si estaría cómoda después
de 11 años de vida callejera a cuestas. Después de un tiempo
enfermó, la llevamos al veterinario y se quedó conmigo hasta
recuperarse. Todas las preguntas que tenía me las fue
respondiendo a su manera... Me enseñó que merecía tener su
propio plato, su cama, su fuente de agua... En serio, nunca
he visto un animalito al que le gustara tanto la fuente de
agua que compré para mis otros gatos y que ellos nunca
usaron... Me enseñó que lo único que yo tenía que darle era
tiempo para que se acostumbrara, que el miedo de soportar
inviernos a la intemperie no es algo que se olvida fácil. Pero
la primera vez que me la encontré acostada en mi cama
después de llegar de trabajar, esta vez esperándome sobre la
almohada, supe que su lugar estaba con nosotros. Que por
fin había encontrado a su familia.

LILIBETH A CASA
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LA PULGUI
Som el Miquel i la Eva. La Pulgui va arribar a les nostres vides quan
feia pocs mesos que havíem perdut la nostra gateta Ñufli, i un temps
abans la seva mare Gordi i el seu germanet Dixie....
Els que heu conviscut amb aquests petits essers adorables, sabeu com
es pateix quan un d’ells marxa, i com es troben a faltar. Per això no
pensàvem tornar a adoptar-ne durant un temps….però és molt difícil
pels amants dels gats no veure per casa un peludet i sentir els seus
miols!!!!
Ens vàrem adonar realment de com trobàvem a faltar companyia
felina quan en anar a comprar al supermercat les nostres passes ens
varen portar sense pensar-hi a la zona de sorra i menjar per
gats....ens vàrem mirar i sense parlar-ne sabíem que haviem pensat el mateix.....
Dies després, pel barri vàrem veure un cartell on es buscava casa per un gat; vàrem trucar però ja
estava reservat…..I com que de vegades el destí ajuda als finals feliços, aquella setmana Progat
Catalunya publicava el cas urgent de la Pulgui, de 9 anyets, que necessitava una llar perquè la seva
mestressa ja era gran i marxava a una residencia, i portava dos mesos sola al pis que havien
compartit…
Des de fa un mes, la Pulgui està ben instal·lada a casa nostra, al nostra sofà i als nostres cors!! És una
gateta boníssima i molt carinyosa, sempre ens busca, compartim llargues migdiades al sofà i juga molt
amb la nostra filla, Emma, que l’adora. Els primers dies ens va fer patir una mica perquè semblava que
menjava poquet, però pensem que va ser per tants canvis en poc temps i ara ja s’acaba el seu pinso
cada dia (hem descobert que no l’hi agraden les llaunes!) i no podem estimar-la més!!.
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LA SAFO, UNA GATETA VALENTA
No coneixem quin dia va néixer la Safo.
Sembla que va ser el novembre passat.
Però sí sabem el dia que va venir a viure
a casa: el 8 de febrer d’aquest any. El
mateix dia vam decidir que es diria
“Safo”, el nom del la poetessa grega.
Segons ens va explicar l’Aurora, la seva
acollidora de Progat, van ser quatre
germans: un mascle i tres femelles.
Nosaltres vam arribar a veure només a
elles tres i la Safo era la més menuda.
No va ser fàcil escollir quina triàvem,
també ens dolia separar-la de les seves
germanes. No paraven de jugar. Te
n’adonaves que s’estimaven. Però
finalment vam escollir a ella i n’estem
molt contents. Des del primer dia ha
volgut seure amb nosaltres al sofà, s’ha
enfilat escales amunt cap el terrat i ha
investigat tots els racons que podia. És
una gateta valenta.

LA SAFO

A casa començava també una altra aventura: conviure amb una gata vella i molt feta al seu espai. La
relació amb ella no ha estat fàcil però la Safo mai ha defallit en intentar jugar o apropar-se a la Nina.
Què la bufa? Se n’aparta i prova d’anar-li pel darrere. Pensem que algun dia la Safo se’n sortirà i seran
amigues.
Gairebé tot li està bé encara que no li agraden les visites a les veterinàries. Però quan l’acaronen no es
resisteix i comença roncar. De les seves aficions destaca la jardineria. No sabem què en pensen d’ella
les plantes però no hi ha pedreta o fulla seca que es resisteixi a la seva neteja.
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ELS SOCIS ENS ESCRIUEN
Pensant en la Xini (2004-2021)
La veritat és que a mi no m’havien interessat mai els gats. Tampoc els hagués fet cap mal.
Senzillament em resultaven indiferents. Però tot canvià el juliol del 2004, quan a la casa de pagès dels
meus sogres aparegué ella, molt petita, amb dies de vida. Pel que sembla, la seva mare havia mort
atropellada. Aquell esquitx de vida em generà una barreja de compassió i d’interès. Al cap de poques
hores, ja anava a buscar menjar per a gats. I així ho he pogut fer durant setze anys, gairebé disset.
Amb la meva amiga Xini he passat els millors anys de la meva vida. M’he casat, ha nascut la meva
filla. I sempre estava ella. Com a gata jove, destrossà tots els sofàs. Però la Núria, la meva dona, ho
suportà estoicament. A poc a poc, amb les seves carreres pel passadís, els seus jocs i les seves petites
destrosses, la Xini va ser una més de la família. Quan marxàvem de vacances, venia amb nosaltres, i
cada viatge en cotxe era una petita gran odissea. Quan la meva dona quedà embarassada, alguns
insensats ens digueren que el millor era desfer-nos d’ella. Mai els vam fer cas, per sort. Quan va néixer
la Maria, la nostra filla, vaig portar la seva roba de nadó a la Xini, l’olorà i intuí que la família creixia.
Quan la nostra filla tenia les habituals otitis i conjuntivitis, la Xini es posava sota el bressol de la Maria,
i allà s’hi estava, fins que la Maria es posava bé. No només no li va fer mai mal, sinó que la “protegia”
com sabia, ronronejant i restant a la vora. Quan el meu pare morí, la Xini, amb sensatesa felina, jugà
menys, i estava al costat nostre.
Passaren els anys, i els jocs eren menys freqüents. Però la seva presència ho omplia tot. Quan arribà
la pandèmia, sempre teníem a la Xini a prop, reclamant una carícia, una mica de menjar o senzillament
la nostra companyia. Jo era ben conscient que algun dia havia d’arribar la seva fi. Però simplement
donava gràcies per la seva presència, constant i agraïda. Cada dia el mateix ritual, la mateixa
companyia. La llauna de salmó en llevar-se, sortir a la terrassa abans d’anar a dormir, etc. Una
beneïda quotidianitat. El dimarts dos de febrer d’aquest any la Xini no es trobà bé. El dimecres la
portàvem al centre veterinari Medivet, a L’Arboç. Ens van atendre amb tota la professionalitat, amb tot
l’afecte. Diagnòstic complicat: pancreatitis en una gata sènior. Tornà a casa. Encara sortia a passejar,
encara sortia a olorar la lavanda i el romaní. Però la malaltia l’havia deixat molt feble, i no podia
menjar. El vuit de febrer, ens aconsellaren posar fi al seu dolor. Sí, ja ho sé. Una mort previsible, una
edat avançada. Però com explicar la solitud en què ens hem
quedat? Com explicar la pena? Soc a casa, i la trobo a faltar.
Soc a casa, i encara penso que he de posar aigua a la Xini.
Però no és cert. A casa, estem de dol. Xini, allà on siguis, et
vull tornar a donar les gràcies per tot el que m’has
ensenyat, per tot el que hem compartit. Ara ja no et fa mal
la panxa, i de ben segur que estàs devorant les llaunes de
salmó. La vida sense tu no és el mateix, però dono gràcies a
la vida per haver-te conegut. Sinó fos per tu, no hauria
tingut la sort de descobrir com en sou de bons, els gats.
Gràcies, Xini!
Xavier

LA XINI
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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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