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Resum

•

CER

•

Educació

•

Comunicació

•

Coordinació

•

Administració

Actuació CER

acció directa al carrer

•

Tasques relacionades amb la implantació de la CER (Capturadores: Montse, Heverton, Punki, Encarna, Manel)

•

Planificació i aplicació de la CER (Coordinació entre Ajuntament i Progat Catalunya (Sam), Administració entre
Veterinaris i Ajuntament (Gloria)

•

Monotorització dels projectes (Coordinació: Sam , Administració: Gloria)

•

Avaluació de la gestió i formalització de la informació pels promotors i/o patrocinadors (Coordinació: Sam,
Comunicació: Araceli)

•

Seguiment i manteniment dels projectes (Coordinació: Sam, Administració: Gloria)

Barcelona

zones y promotors

Zones d’actuació

Promotors

•

Muntanya Montjuïc

•

Ajuntament Barcelona

•

Sants-Montjuïc

•

Diputació Barcelona

•

Eixample

•

Consorci d’Educació

•

Horta-Guinardó

•

Cementiris

•

Sant Martí

•

Hospitals

•

Nou Barris

•

Altres

Barcelona

(promotor: Ajuntament)

Districte Horta-Guinardó (Encarna, Punki)
2017 número de gats

esterilitzacions
clínica

esterilitzacions
viver

eutanasies

visites
veterinàries

1r trimestre

118

58

23

6

31

2n trimestre

84

57

0

3

24

3r trimestre

104

35

29

6

34

4t trimestre

51

8

24

2

17

357

158

76

17

106

TOTAL

Total colònies intervingudes durant el 2017

71

Total gats assignats a Progat Catalunya per gestionar al Districte el 2017

90

Total gats gestionats per Progat Catalunya al Districte el 2017

357

Barcelona

(promotor: Ajuntament)

Espai Muntanya de Montjuïc (Montse, Punki, Heverton)
2017 número de gats esterilitzacions
clínica

esterilitzacions
viver

eutanasies

visites
veterinàries

1r trimestre

34

11

3

1

19

2n trimestre

31

20

6

2

3

3r trimestre

85

34

8

5

38

4t trimestre

5

2

2

0

1

155

67

19

8

61

TOTAL

Total colònies intervingudes durant el 2017

28

Total gats assignats a Progat Catalunya per gestionar a la Muntanya el 2017

120

Total gats gestionats per Progat Catalunya al Districte el 2017

155

Barcelona

(promotor: Ajuntament)

Districte de Sants-Montjuïc (Montse, Heverton, Manel)
2017 número de gats esterilitzacions
clínica

esterilitzacions
viver

eutanasies

visites
veterinàries

1r trimestre

58

8

32

2

16

2n trimestre

21

3

12

3

3

3r trimestre

22

2

15

0

5

4t trimestre

34

19

9

3

3

135

32

68

8

27

TOTAL

Total colònies intervingudes durant el 2017

26

Total gats assignats a Progat Catalunya per gestionar al Districte el 2017

120

Total gats gestionats per Progat Catalunya al Districte el 2017

135

Barcelona

(promotor: Ajuntament)

Districte de l’Eixample (Montse, Punki)
2017 número de gats esterilitzacions
clínica

esterilitzacions
viver

eutanasies

visites
veterinàries

1r trimestre

35

14

11

5

5

2n trimestre

33

15

0

2

16

3r trimestre

36

7

0

6

23

4t trimestre

12

6

0

1

5

116

42

11

14

49

TOTAL

Total colònies intervingudes durant el 2017

24

Total gats assignats a Progat Catalunya per gestionar al Districte el 2017

100

Total gats gestionats per Progat Catalunya al Districte el 2017

116

Barcelona

(promotor: Ajuntament)

Districte de Sant Martí (Punki)
2017 número de gats esterilitzacions
clínica

esterilitzacions
viver

eutanasies

visites
veterinàries

1r trimestre

101

41

0

2

58

2n trimestre

111

46

2

6

57

3r trimestre

111

34

26

5

46

4t trimestre

12

1

10

0

1

335

122

38

13

162

TOTAL

Total colònies intervingudes durant el 2017

53

Total gats assignats a Progat Catalunya per gestionar al Districte el 2017

120

Total gats gestionats per Progat Catalunya al Districte el 2017

335

Barcelona

(promotor: Ajuntament)

Districte de Nou Barris (Encarna, Punki)
2017 número de gats esterilitzacions
clínica

esterilitzacions
viver

eutanasies

visites
veterinàries

1r trimestre

60

36

11

4

9

2n trimestre

38

19

0

2

17

3r trimestre

11

3

2

1

5

4t trimestre

3

3

0

0

0

112

61

13

7

31

TOTAL

Total colònies intervingudes durant el 2017

16

Total gats assignats a Progat Catalunya per gestionar al Districte el 2017

60

Total gats gestionats per Progat Catalunya al Districte el 2017

112

Barcelona

(promotor: Diputació de Barcelona)

CER i manteniment Diputació 2017 (Encarna, Montse)
Espai

Captures

Controls veterinaris

Esterilitzacions

Eutanasies

Maternitat

1

1

0

0

Escola Industrial

1

1

0

1

12

10

1

1

3

2

1

0

17

14

2

1

Llars Mundet
Torribera
TOTAL

Barcelona

(promotor: Cementiris de Barcelona)

CER i manteniment Cementiris 2017 (Punki)
Espai

Montjuïc

Captures

Controls veterinaris

Esterilitzacions

Eutanasies

18

13

3

2

Sant Andreu

5

4

0

1

Les Corts

2

2

0

0

Sants

1

1

0

0

26

20

3

3

TOTAL

Barcelona

(promotor: Hospitals, Privats i Consorci d’educació)

CER i manteniment Hospitals 2017 (Punki)
Espai

Captures

Barcelona

Controls veterinaris

47

Esterilitzacions

34

Eutanasies

11

2

CER empreses privades 2017 (Montse, Heverton, Manel)
Espai

Captures

Mercabarna i Nissan

Controls veterinaris

39

Esterilitzacions

10

Eutanasies

28

1

CER i manteniment Empreses vinculades al Consorci d’Educació 2017 (Montse, Punki)
Número escoles

Controls veterinaris
8

Esterilitzacions
56

Eutanàsies
30

16

l’Hospitalet

zones actuació

•

Centre

•

Les Planes

•

St. Josep

•

Can Serra

•

St. Feliu

•

Pubilla Cases

•

La Torrassa

•

El Gornal

•

Collblanc

•

Gran Via Sud-Pedrosa

•

Sta. Eulàlia

•

Bellvitge - La Marina

•

La Florida

l’Hospitalet

(promotor: Ajuntament)

CER i manteniment l’Hospitalet de Llobregat 2017 (Montse, Heverton, Manel)
zona
Centre

colònies

esterilitzacions

controls veterinaris

eutanasies

17

67

22

3

Sant Feliu

6

39

15

1

Santa Eulàlia

7

13

5

0

Sant Josep

3

0

1

2

Can Serra

7

13

10

3

10

29

6

3

La Torrassa

2

0

3

0

La Florida

2

3

0

0

Les Planes

2

0

2

1

Pubilla Cases

8

15

15

2

10

37

21

4

Collblanc

7

8

5

1

El Gornal

3

4

3

1

84

228

108

21

Gran Via Sud - Pedrosa

Bellvitge - La Marina

TOTAL

Escoles

(programes de sensibilització)

Tallers de tinença responsable
a 18 escoles, 59 tallers,
impacte aproximat 1.268
alumnes

Escoles

(programes de sensibilització)

Comunicació (Araceli): Simposi contra el bullying FCB,
Formació contra la violència especista RSCPA, Fund.l’Esplai…
Comunicació (Araceli): El·laboració projecte Tallers Aj. BCN Districtes i Subv.
Participació Ciutadana per Educació
Comunicació (Araceli): Presentació projecte intàncies Tallers Aj. BCN
Administració (Gloria): Presentació instàncies econòmiques Aj. BCN
Comunicació (Araceli): El·laboració entrevistes prèvies i posteriors al taller per la justificació d’objectius
Educació (Montse): Cerca i realització de tallers a 18 escoles
Coordinació (Sam): Control i buidatge de les entrevistes electròniques i en paper, control de la
recepció i el·laboració de gràfics per la justificació d’objectius
Comunicació (Sam, Araceli): El·laboració informes dels tallers per Districtes i escoles
Comunicació (Araceli): El·laboració justificació projecte amb acompliment d’objectius
Administració (Gloria): Facturació, control i presentació factures justificatives
Comunicació (Araceli): Inici nou projecte…

Escoles

Total: 2 projectes
18 informes
4 justificacions

(projectes, informes i justificacions)

Escoles

(enquestes electròniques)

Escoles

(buidat enquestes, diagramació i justificacions)

RESULTATS OBTINGUTS

RESULTATS OBTINGUTS

RESULTATS OBTINGUTS

El taller t’ha semblat:

Districte

6

No deixar parlar o expressar
(del 1 al 10 on 1 és gens i 10 és moltíssim)

ACCIONS PER DISTRICTE

Districtes

Per Cursos

Total d’accions
107

Horta-Guinardó

15 %

4,5

31 %

38 %

31 %
15 %

0
23

Eixample

53

4

Sant Martí

172

5

Sants-Montjuïc

Nou Barris

3,75

3

15 %

31 %

Eixample
Sant Martí

1,5

2,5

Horta-Guinardó

8%

P3
P5
2n primària

15 %

4

56
167

Muntanya de Montjuïc

5

Total

58

0

613

36

Districte

2

3

4

5

6

7

8

9

4

Muntanya de Montjuïc

10

(del 1 al 10 on 1 és dolent i 10 és bo)

69 %

3,75

36

Total

Els humans també som animals
El conte del Mixu

No deixar menjar o beure
(del 1 al 10 on 1 és gens i 10 és moltíssim)

Campanyes
C6
CD / CR / CG

2,5

18

5

Sant Martí
Nou Barris

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Si la resta de les persones que hi ha en un grup et fessin això, com creus que t’afectaria
Si fessis això, o algú altre fes això a alguna altra persona, com creus que li afectaria a aquesta persona
Si fessis això, o algú altre fes això a algun animal, com creus que li afectaria a aquest animal

4

Eixample

31 %

El taller t’ha semblat:

0

23

Sants-Montjuïc

1,25

Els tallers se centren en un aspecte teòric i en una part
pràctica al voltant del propi barri i entorn familiar per fer
evident que la participació és essencial per a modificar
el seu propi entorn.

Campanya educacio

Horta-Guinardó
1

negligents, etc mitjançant diferents eïnes com l’ús de
l’empatia, el pensament crític, l’exposició de les
possibles conseqüències (individuals i socials) per a
tothom…

P4
1r primàra
4t ESO

Tallers

0

CAMPANYA ESCOLES

Accions de campanya educació

CD / CR / CG

Total
d’accions

Recursos
36 conta-contes, flyers, tríptics
4 butlletí, cartellería, flyers, encartaments
456 xarxes, electrònic, mòbil

Impacte estimat

La campanya per portar els tallers educatius a les escoles permet vincular la teoria de la tinença responsable
i la gestió ètica amb la pràctica que poden dur a terme
les criatures i els joves a les seves llars i al seu entorn
escolar i familiar.
Enguany la campanya ha impulsat la comprensió de les
tasques que realitza la ciutadania amb l’ajuda de les
administracions, realitzant alguna visita a les colònies i
col·laborant en les tasques informatives generals al
voltant de la gestió ètica d’una colònia en una zona
densament poblada de Barcelona.
Als tallers es transmet la informació bàsica per a
entendre la importància del control de la natalitat, la
necessària participació de tots i totes en el manteniment
de la biodiversitat de la ciutat, la necessitat de la
identificació i xipatge dels animals, les conductes
cíviques, tinença responsable, detecció de conductes

575
16.000
364.000

Campanya 6

30

1,25

13,5

22,5
15
0

1

2

9

3

4

5

6

7

8

9

10

7,5
0

(del 1 al 10 on 1 és Confús i 10 és Aclaridor)

Horta-Guinardó

Muntanya

Sants Montjuïc

Eixample

Sant Martí

Nou Barris

4,5

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Si la resta de les persones que hi ha en un grup et fessin això, com creus que t’afectaria
Si fessis això, o algú altre fes això a alguna altra persona, com creus que li afectaria a aquesta persona
Si fessis això, o algú altre fes això a algun animal, com creus que li afectaria a aquest animal

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

IMPACTE DIRECTE I INDIRECTE ESTIMAT

Campanyes

Respostes quantificables

C6

reunions amb 26 persones i millorament projecte Entorn social de projectes
de convivència humano-animal

CD / CR / CG

Total: 2 projectes
18 informes
4 justificacions

Què hem fet?

Impacte indirecte estimat

456 col·laboracions amb altres entitats i
administració

Recuperació animals perduts,
adopcions responsables,
identificació i xipatge

MATERIAL

els tallers i les escoles

ÀMBIT TERRITORIAL

L’any 2016 Progat Catalunya ha treballat als Districtes de Sant Martí, Nou Barris, Eixample,
Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Muntanya de Montjuïc
Taller El conte del Mixo

El territori a la ciutat és divers i determina la tipologia de relacions humanes que cal establir per treballar
correctament i desenvolupar les activitats que realitza de forma participativa amb les persones que tenen
cura de les colònies de gats lliures així com amb el seu entorn humà, cada vegada més sensibilitzat i
favorable al tracte ètic amb tots els animals, inclosos els que formen part de la biodiversitat dels nostres
paisatges urbans.
Als diferents Districtes s’estableixen models de participació per a que els projectes siguin sempre
exitosos i per a que les persones que hi treballen o hi viuen formin part de les solucions que l’associació
pugui implementar.
La informació i la formació de totes les persones que giren a l’entorn de les colònies és essencial per a
assolir un major número d’èxits.

Taller Els humans també som animals
Taller La Tinença Responsable

TALLERS

P3 - P4 - P5 - 1r - 2n - 3r - 4t - 5è - 6è

19

1r - 2n - 3r - 4t - 5è - 6è -3rESO

TALLERS

3r - 4t

2 Tallers

2016

2017

18 Tallers
3 Tallers

Grups
6

C6

4,5

3

1,5

0

40
•
•
•
•
•
•

C1- Esterilització
C2- Tinença Responsable
C3- Voluntariat
C4- Adopció Responsable
C5- Solidaritat
C6- Educació

80

120

160

0

1r

2n

3r

4t

5è

16

6è

1rESO

2nESO 3rESO

Adopcions

(gestió dels gats colònia Progat)

Adopcions Progat Catalunya 2017 projectes Barcelona
adults

6

cadells

22

Número total adopcions

28

Coordinació (Sam): Comunicació possible adoptant a les persones
capturadores
Capturadores (Montse, Punki, Encarna, Heverton): cerca i
comunicació de gats susceptibles de ser adoptats en centres
veterinaris col·laboradors i/o cases d’acollida (Aurora)
Comunicació (Araceli): Edició de material per facilitar l’adopció
• Material de difusió
• Introducció d’un nou gat amb un gat familiar
• Introducció d’un nou gat amb un gos familiar
• Introducció d’un primer gat
Administració (Gloria): Control de l’adopció als centres veterinaris,
tramesa de documentació informativa i val adopció als adoptants.

Adopcions

(gestió responsable casos externs)

Comunicació (Araceli): Tramitació de la informació a la família
que vol posar el seu gat en adopció, control dels requisits, disseny i
edició de material per difusió, difusió a les xarxes socials i
comunicació amb la família donadora.
Any 2017: 57 casos

Comunicació (Araceli): Cerca de la informació a les pàgines
de difusió del CAACB, disseny i edició de material per difusió,
difusió a les xarxes socials.
Any 2017: 123 casos

Adopcions

(pàgina web)

Coordinació (Sam): Creació i gestió pàgina web d’adopcions
actualització diària de noves entrades de gats, sortides, gats recollits…

Voluntariat
Comunicació (Araceli): Realització del qüestionari per facilitar la
informació relativa als interessos del voluntariat
Coordinació (Sam): Realització dels formularis web per a que les
persones interessades puguin registrar-se, control dels fulls de resposta i
tramesa a la persona encarregada de la formació del voluntariat.
Formació voluntariat (Arantza): Formació de les persones
voluntàries i adscripció de tasques.

captació i formació

Comunicació

(comunicació exterior: xerrades)

Comunicació (Araceli): Cerca i realització de material per realitzar plafons informatius
finançats per l’Ajuntament i xerrada AmaGATS a L’Hospitalet de Llobregat i a la I Jornada
Felina de Tarragona
Coordinació (Sam): Cerca de material i filmació i realització i edició de vídeos per il·lustrar
les xerrades AmaGATS a L’Hospitalet de Llobregat i a la I Jornada Felina de Tarragona

Comunicació
Pla de comunicació 17
•

(pla de comunicació i pla d’igualtat)

Programes Gestió

Estratègia online (Araceli): Diagnosi de l’estat
actual, definició d’objectius i rutes per aconseguirlos, identificació dels diferents públics diana,
definició, disseny, edició i producció de continguts
propis, tria de canals i estratègies, mesurament de
resultats, correcció i modificació de les accions.

Anàlisi i avaluació

Pla de millora

Participació a les comissions de treball:

•
•

Aus urbanes (Araceli)

•

Gats (Montse)

•

Senglars (Araceli)

•

Coordinació recursos (Sam): Cerca de productes i
recursos gratuits per dur a terme la comunicació
estratègica.

•

Accions conjuntes amb Coordinació (Sam,
Araceli) Cartes informatives, requeriments,
demandes, cartells informatius…

•

Elaboració d’un pla de comunicació estratègica
(Araceli): Anàlisi de les necessitats comunicatives de
l’ONG en el marc actual

•

Accions conjuntes amb Capturadores i
Associades o Altres entitats (Montse, Punki,
Encarna, Araceli) Cartells informatius, gats perduts,
gats trobats en colònia, petició d’informació…

•

Coordinació mitjans (Sam): Definició d’objectius
per triar els mitjans a utilitzar (programes de gestió
de comunicacions)

•

Quatre noves edicions revista Progat Catalunya
(disseny, redacció i edició Araceli. Web Sam)

Elaboració d’un pla d’igualtat de gènere
(Araceli): Cerca de documentació i redacció d’un pla
d’igualtat per l’obligatorietat per la llei de
transparència i subvencions.

•

Ampliació BBDD amics electrònics (Sam, Araceli)

•

Revisió Butlletins Oficials BOPB/ DOC (Araceli)

Elaboració d’informes per OPAB i comissions de
treball (Araceli)

•

Campanyes foment DDAA (613 campanyes: flyers,
cartells, xarxes 364.000 impactes Araceli)

•

•

Comunicació

(pla de comunicació estratègica)

Comunicació
total: 6.813
publicacions
online
total impactes:
680.878
persones

(online)

Comunicació

(materials de campanyes)

Comunicació

(formació rebuda: 268 hores)

Torre Jussana

Fundació l’Esplai

Plataforma Gatera

Coord. Felina TGN

Jardinet dels Gats

RSPCA

PRODA

Affinity

Avaluar l’impacte de l’entitat i projectes Torre
Jussana (Araceli).

•

Les responsabilitats de la Junta Directiva Torre
Jussana (Araceli).

Detectar i conèixer el bullying Fundació l’Esplai
(Araceli).

•

Jornades Felines de Barcelona (Araceli).

•

Captació de fons Torre Jussana (Araceli).

•

Jornada Felina Tarragona (Sam i Araceli).

•

Comptabilitat per associacions Torre Jussana
(Araceli).

•

Jornada Felina El Jardinet dels Gats (Araceli).

•

Breaking the chain RSPCA (Araceli).

•

Developing an intervention programme RSPCA
(Araceli).

•

Dossier de contenidos de modificación del
currículo escolar PRODA (Araceli).

•

Curs de gestió de les adopcions Affinity (Sam)

•

•

•
•

•

•

Fiscalitat per associacions Torre Jussana (Araceli).
Foment de la participació en associacions Torre
Jussana (Sam i Araceli).
Reescriure el conflicte en associacions Torre
Jussana (Araceli).
Comptabilitat associativa Torre Jussana (Araceli).

Comunicació

(formació rebuda: 268 hores)

Torre Jussana

Fundació l’Esplai

Plataforma Gatera

Coord. Felina TGN

Jardinet dels Gats

RSPCA

PRODA

Affinity

Projectes

(Educació, Participació, Privats)

Projectes
CAMPANYA ESTERILITZA’L

(Comunicació i Participació)

CAMPANYA TINENÇA RESPONSABLE

CAMPANYA ASSOCIA’T AL VOLUNTARIAT

CAMPANYA SOLIDÀRIA

situació de la millor manera possible per a totes les
parts implicades: adreçant-los a participar en
campanyes d’esterilització d’altres entitats, facilitant la
informació necessària per a controlar la natalitat de
forma química, contactant amb centres col·laboradors…

En alguns barris de Barcelona, els gats i les gates surten
a rondar per finestres, balcons i terrasses i, si no estan
esterilitzats fan que s’incrementi el número de gats al
carrer o que, en una mala adopció acabin al carrer o bé
acabin al CAACB portats per una ciutadania preocupada
pel seu benestar al carrer.

L’edició de material informatiu inclou la participació de
les coordinadores dels Districtes així com de les
gestores de colònies que són les que, amb el seu dia a
dia al carrer, fan possible el desenvolupament dels
projectes i el millorament de les relacions que s’estableix
en el seu entorn veïnal i amb la resolució de conflictes
que sorgeixen tant al carrer com a l’interior de les cases
si no es fa una tinença responsable en el tema del
control del zel i de la natalitat per desconeixement o per
impossibilitat.

Les campanyes de sensibilització cap a l’esterilització
de gats domesticats també ajuden a evitar abandonaments de gats adult, a baixar els abandonaments de
cadellades a les colònies i a disminuir el número
d’ingressos de gats cadells i adults al CAACB i la
problemàtica de gestió al carrer.

Al voltant dels punts on actua Progat Catalunya, l’entitat
s’ocupa de fomentar la tinença responsable per
assegurar tant com sigui possible l’èxit dels projectes
que hi du a terme. Així es fan accions informatives per
facilitar la comprensió de la necessitat de tenir xipats i
identificats els animals amb els que conviu la ciutadania
i, alhora, s’informa de les accions que du a terme amb
l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona.

En alguns projectes de Barcelona cal un relleu en la
gestió de les colònies per motius diversos: problemàtiques econòmiques o de salut de les persones
cuidadores habituals, males pràxis, conflictes veïnals…
en aquests casos, Progat Catalunya treballa per trobarne de noves o per incrementar el número de persones
que tinguin cura del dia a dia dels projectes per a que
l’entitat pugui seguir implementant amb èxit els
projectes de gestió ètica i la ciutadania segueixi gaudint
d’una gestió correcta dels gats lliures.

Algunes d’aquestes accions inclouen bustiades,
cartelleria en finques i comerços, reunions amb veïns i
veïnes, entrevistes personals i en molts casos l’ajuda per
trobar animals perduts o extraviats que han anat a parar
al CAACB o que han estat recollits pel voluntariat de
l’entitat i que no anaven identificats ni xipats.

Allà on treballa Progat Catalunya, es contacta amb els
veterinaris per a explicar algunes de les problemàtiques
que exposen els particulars que tenen gats sense
esterilitzar (cost econòmic, mala informació, creences
infundades…) i es treballa per resoldre, en cada cas, la

Per evitar que algunes d’elles tornin a preparar menjar
casolà amb restes d’aliments que poden obtenir de
franc en mercats, o per evitar que dediquin part dels
diners que haurien de destinar a la seva pròpia
alimentació i cura a comprar pinso pels gats, Progat
Catalunya fa campanyes trimestrals per aconseguir el
finançament del pinso d’aquestes persones.

Les bustiades informatives, reunions amb les persones
implicades i la formació i el repartiment de tasques a
noves voluntaries formen part de les dinàmiques de
resolució dels conflictes en aquests projectes, així com
la formació i/o informació de l’entorn humà de la colònia
per a que pugui participar en el bon funcionament del
seu manteniment.

En altres casos, s’explica el valor de la tinença
responsable per evitar que els animals domesticats
puguin ser vectors de delme d’altres animals que formen
part de la biodiversitat urbana sense una tinença òptima.

Campanya 2

Campanya 1

Per algunes persones gestores de colònies, el manteniment de la seva feina com a cuidadores suposen una
despesa econòmica que difícilment poden seguir
assumint sense ajuda.

En els dos anys de funcionament de la campanya
solidària, s’ha aconseguit evitar que els projectes
patíssin la degradació que suposa la mala gestió
alimentària (pels veïns, pels gats i per l’atenció
veterinària que se’n deriva) i ha ajudat a que aquestes
persones segueixin vinculades als projectes i no
abandonin tampoc la seva cura personal i benestar físic.

Campanya 3

Campanya 5
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CAMPANYA RESCATS
Total d’accions

Horta-Guinardó

Les campanyes es fan en paper i/o en format electrònic
depenent de si es tracta d’una pèrdua, adopció,
recollida, necessitat econòmica, etc.

En moltes ocasions les campanyes es fan abans i
després del rescat, per explicar a un públic objectiu molt
acostumat a la difusió de males notícies, que la
col·laboració i ajuda mútua fan que els projectes puguin
seguir endavant i també crear vincles de solidaritat i
respecte entre les persones que conviuen a l’entorn dels
conflictes solucionats per iniciativa pròpia i amb
aportació personal.

impacte

Anual

59 C1-C2-C3-C4-C5-C6

53

24 C1-C2-C3-C4-C5-C6

Sant Martí

172

61 C1-C2-C3-C4-C5-C6

Nou Barris

58

Districte

29 C1-C2-C3-C4-C5

613

C1

Horta-Guinardó
Muntanya de
Montjuïc

255

C2

C3

C4

C5

C6

15

16

1

15

10

5

4

5

2

5

4

10

5

1

10

10

23

Eixample

5

1

8

5

1

4

Sant Martí

16

8

14

8

10

5

Nou Barris

7

5

5

7

5

58

39

34

47

41

Sants-Montjuïc

Total

36

Les campanyes generalistes són un recull d’informació
que es fa arribar en paper, quatre cops l’any, tant al soci
de Progat Catalunya com a diferents persones que són
susceptibles de ser informades de les actuacions de
l’entitat i les administracions públiques.
Igualment, les quatre tirades en paper es distribueixen
en format electrònic per a que un públic objectiu que no
ha de pertànyer necessàriament al cos de voluntariat o
associat de l’entitat, estigui assabentat de les accions
que es realitzen a la ciutat per al bon funcionament de
les colònies i informatives de l’Ajuntament.
Enguany s’ha arribat a un públic estimat de 16.000
persones en paper i 40.000 en format electrònic en 200
publicacions.

Total
d’accions

Recursos

Impacte estimat

C1

58 flyers

19.000

C2

39 tríptics, cartells, flyers

16.000

C3

34 flyers

15.000

C4

47 cartells

impacte

40000

C5

41 trítptics, catells, electrònic

300000

30000

C6

36 conta-contes, flyers, tríptics

200000

20000

100000

10000

0

0

8.000
15.000
Anual

CD / CR / CG
CD / CR / CG

electrònic

4 butlletí, cartellería, flyers, encartaments
456 xarxes, electrònic, mòbil

impacte

575
16.000

40000

364.000

30000
20000

paper

electrònic

Eixample

21 C1-C2-C3-C4-C5

400000

paper

Sants Montjuïc

Sant Martí

Nou Barris

CAMPANYES GENERALISTES

Eixample

Campanyes

Anual

Muntanya

Campanyes

167

Total

Aquestes campanyes ajuden a retrobar gats, a adoptar
gats, a contactar persones que han de donar el seu gat
amb altres que en volen adoptar, a aconseguir recursos
per operar o tractar gats, a trobar famílies d’acollida, a
retornar gats a la seva colònia… tot això repercuteix en
el benestar de les persones i els animals i en realitzar
menys ingressos d’animals perduts al CAACB.

Horta-Guinardó

61 C1-C2-C3-C4-C5-C6

56

Sants-Montjuïc

Explicar les històries que fan d’aquests rescats la
solució d’un conflicte que ha suposat un gran trasbals
per aquestes, ajuda a que els projectes es mantinguin
en condicions òptimes i valoritza la tasca de control i
manteniment que en fan.

Accions de
campanya
107

Muntanya de
Montjuïc

Les campanyes de rescats ajuden a posar en valor la
feina de les gestores de les colònies que s’ocupen del
dia a dia del manteniment dels gats lliures.

0

Nou Barris

ACCIONS PER DISTRICTE
Districte

Enguany Progat Catalunya ha dedicat gran part del seu
projecte comunicatiu a impulsar les campanyes comunicatives de difusions de la propia i d’altres entitats.

Sant Martí

10000
0

paper

electrònic

Estadístiques

(Comunicació i Coordinació)

Twitter

Mail

Rebuts
4.572

Enviats
3.120

Diariament
63 mails

Respostes en menys d’1 hora

30 %

Respostes entre 1hora i 12 hores

10 %

Respostes entre 12 hora i 24 hores

15 %

Respostes + de 24h.

45 %

Total Tweets

Impresions

Interaccions

1.099

137.913

6.950

Missatges interns

Rebuts

Enviats

107

62

45

WhatsApp

Facebook
Total Posts

Impresions

Interaccions

5.714

542.965

7.561

15.846

Missatges interns

Rebuts

Enviats

96

871

547

324

Sam

Araceli

Enviats

3.735

7.980

Rebuts

5.282

Diaris

47

Retweets M’agrades
1.513

1.059

Estadístiques

(Comunicació i Coordinació)

Web

Telèfon

Visites

Ubicació

5.110

Barcelona

57’84 %

Madrid

4’90 %

Girona

3’93 %

Badalona

2’94%

Altres

30’39%

Agenda

•

Coordinació (Sam): Creació d’una agenda
centralitzada amb 1.357 contactes entrats

Trucades

Minuts

Mitjana

Araceli

264

1.080

90 minuts al mes

Sam

206

1.264

252,8 minuts al mes

MailChimp

Campanya

Enviaments Soci

Enviament Amics

Total

Butlletí 72

289

77

366

Amagats

289

76

365

Fira de la Terra

288

76

364

Butlletí 73

289

79

368

Butlletí 74

286

85

371

Sopar solidari

285

86

371

Butlletí 75

284

84

368

Coordinació
Patrocinadors
• Administració (Gloria):
Fitxes veterinaries
• Coordinació (Sam) i
administració (Gloria):
Reunions de control
periòdiques amb
capturadores
• Coordinació (Sam):
Rebuda d’avisos
d’incidències
• Coordinació (Sam):
Informació actualitzada
sobre la situació de cada
incidència i informes
• Coordinació (Sam) i
capturadores (Montse,
Punki, Encarna,
Heverton): Visites a
colònies amb conflictes

• Coordinació (Sam):
Repartiment i seguiment
de les incidències
• Coordinació (Sam):
Relacions amb referents
de districtes i
departament de Fauna
Urbana
• Coordinació (Sam):
Gestió del carnet
d’alimentadora 2017
• Coordinació (Sam) i
capturadores (Montse,
Punki, Encarna,
Heverton): Comunicació
amb les persones que
avisen d’incidències o
posen instàncies
• Coordinació (Sam) i
capturadores (Montse,
Punki, Encarna,
Heverton): Gestió avisos
SVIPLA, Diputació, etc.
(Desratització, Poda,
Obres)

(tasques amb patrocinadors)

• Coordinació (Sam):
Preparació de l’associació
pel concurs públic de
l’any 2020 (Control
becàries, digitalització i
control de la informació)
BBDD de l’Aj. de
Barcelona
• Coordinació (Sam):
Gestió de claus,
permisos, etc.
• Coordinació (Sam) i
administració (Gloria):
Negociació de noves
condicions en la gestió
específica (Dtes. cessió
colònies, facturació,
altres entitats)
• Coordinació (Sam) i
comunicació (Araceli):
Assessorament gestió
gats i/o alimentadores
• Coordinació (Sam) i
comunicació (Araceli):
Coordinació amb altres
entitats

• Coordinació (Sam):
Visites bimensuals i
informes DiBa, St. Pau,
incidències…
• Coordinació (Sam):
Reunions periòdiques
amb districtes
• Coordinació (Sam):
102 informes per
L’Hospitalet
• Coordinació (Sam):
3 informes per
Cementiris
• Coordinació (Sam):
16 informes per
Diputació
• Coordinació (Sam):
2 informes per Sant Pau
• Coordinació (Sam):
247 informes per
Districtes de Barcelona

Coordinació

(tasques amb administracions)

Patrocinadors

Coordinació: 370 informes anuals

Coordinació

Mapes

Coordinació altres ONG

• Coordinació (Sam):
Digitalització
d’incidències

• Administració (Gloria):
Elaboració de mapes de
colònies i captures

• Coordinació (Sam):
Digitalització
informes antics

• Coordinació (Sam):
Geolocaltzació i mapeig
de totes les colònies (Aj.
de Barceloma, Hospitalet
i Sta. Coloma, Consorci,
Cementiris, St. Pau,
Diputació, etc.)

• Coordinació (Sam)
comunicació (Araceli) i
administració (Gloria):
Gestió de conflictes,
cooperació, etc.

BBDD
• Coordinació (Sam):
Creació d’una base
de dades de colònies,
alimentadores,
carnets, instàncies,
cessió de claus,
patrocinadors,
coordinadores,
voluntaris, etc.
• Coordinació (Sam):
Actualització cens
d’alimentadores,
colònies, gats, etc.
• Coordinació (Sam):
Creuament de dades
(alimentadores de
cada colònia,
alimentadores amb o
sense carnet,
incidències de cada
colònia, incidències
de cada
alimentadora, etc.)

(tasques amb entitats i administracions)

• Coordinació (Sam):
Digitalització
contactes
d’alimentadoras
• Coordinació (Sam):
Coordinació amb
BBDD de
l’Ajuntament de
Barcelona

• Coordinació (Sam):
Treball conjunt amb l’Aj.
de Barcelona per la
localització de les
colònies de la nova base
de dades de l’Aj.
(Reciprocitat)
• Coordinació (Sam):
Coordinació amb
districtes, OPAB,
Departament de Fauna
Urbana, Altres entitats

Coordinació
BBDD

(tasques amb entitats i administracions)

Mapes

Coordinació altres ONG

Coordinació
Visites
• Coordinació (Sam):
Cada dos mesos als 4
recintes de Diputació
(Torribera, Mundet,
Maternitat i Escola
Industrial)
• Coordinació (Sam):
Cada sis mesos a
l’Hospital de St. Pau
• Coordinació (Sam):
Cada quatre mesos
als cementiris de
Barcelona (Montjuïc,
Sant Andreu, Sants i
Les Corts)
• Coordinació (Sam):
Puntuals a colònies
que requereixin
informe d’incidència
o resolució de
conflicte

(tasques d’organització i funcionament)

Informes

Legalitat / Protecció

• Coordinació (Sam):
Cada incidència a
l’Aj. de L’Hospitalet
de Llobregat

• Coordinació (Sam):
Actualització web,
legalitat i protecció
de dades

• Coordinació (Sam):
Cada incidència a
l’Aj. de Barcelona

• Coordinació (Sam) i
comunicació
(Araceli): Protocols
de protecció
mediambental:
abandonament del
paper i digitalització
de la documentació i
tasques (protocols
Fira per la Terra i
Escola catalana)

• Coordinació (Sam):
Cada dos mesos per
cada recinte de
diputació (Montjuïc,
Sant Andreu, Sants i
Les Corts)
• Coordinació
(Sam):Cada quatre
mesos per cada
cementiri (Montjuïc,
Sant Andreu, Sants i
Les Corts)
• Coordinació (Sam):
Cada semestre per
l’Hospital de Sant Pau

Todoist
• Coordinació (Sam):
Gestió d’ordres de
treball, feines, etc.
• Coordinació (Sam):
283 feines
complertes (AgostDesembre) 56,6
feines complertes al
mes, 14,15 a la
setmana

Coordinació
Visites

Informes

(tasques d’organització i funcionament)

Legalitat / Protecció

Todoist

Administració

(associació i associats)

•

Activitats entitat: Informació CER amb els diferents promotors (redacció Araceli, pressupostos/
factures Gloria)

•

Derivades dels protocols establers amb els promotors: Gestions de control veterinari amb els
Districtes (Gloria, Sam), OPAB (Gloria), Patrocinadors (Gloria)

•

Situació d’instàncies en Districtes compartits amb altres entitats (Gloria)

•

Tasques de representació i relacions institucionals amb altres entitats, ONG’s i altres administracions
(Montse, Sam, Araceli, Gloria)

•

Activitats derivades de la gestió d’una ONG: activitats i impostos (Gloria)

•

Gestió de bancs i associats (Gloria)

Administració

(associació i associats)

•

Arxivar tot el que sigui documentació socis: baixes, altes, adopcions (fer els contractes per enviar al nou propietari
(Gloria)

•

Factures pagades, factures emeses, etc. (Roberto)

•

Portar la documentació que faci falta és a dir: missatgeria, sigui als ajuntaments, al banc, gestor, etc (Montse)

•

Fer totes les fitxes veterinàries de cada gat que es porta al veterinari pels diferents districtes de l'Ajuntament (Gloria) i
portar-los a través del Roberto.

•

Repassar trimestralment les comptes de diari i major per veure que quadri el nostre iva amb el que ha declarat gestor
(Gloria).

•

Trucar a les devolucions socis (Gloria).

•

Enviar un cop l'any tots els carnets als socis (Gloria).

•

Enviar informació i la documentació necessària quan un es fa soci o adopta (Gloria).

•

Obrir els mails i contestar o distribuir normalment (Gloria).

•

Repassar el compte bancari imprimint els rebuts carregats, etc.(Gloria)

Administració

(associació i associats)

•

Passar a cada fitxa de cada projecte tot el que fan mensualment la gent que està al carrer (Gloria)

•

Quan arriba fra. de proveïdors passar aquesta fra. també a cada projecta repassar de les dades que ens ha donat la
capturadora, mirar preus que siguin correctes, passar a la relació de proveïdores per pagar iva, conformar, pagar-la i
passar el pago a la relació de pagaments (Gloria) un cop fet tot això el Robert l'arxiva.

•

Preparar trimestralment de cada projecte la relació que es pugui fer la fitxa veterinària (Gloria)

•

Preparar trimestralment totes les factures per passar-les al gestor i fer el iva. (Gloria)

•

Pagar les factures i passar a una relació de gestos pel gestor que pugui quadrar les comptes de clients i proveïdors.
(Gloria)

•

Mensualment repassar nòmines i seguretat social (Gloria)

•

Mensualment extracte bancari passar punt per punt perquè tot quadri i passar-li al gestor (Gloria)

•

Devolucions de socis pasar-ho al programa de socis també les altes i les baixes (Gloria)

•

Preparar relació de socis mensuals per facturar i enviar a la caixa (Gloria)

•

Preparar final de mes tot el que cobren els que no estan en nomina així com les despeses generades i poder convertir-les
a través de factures i tikets, etc en justificatiu (Gloria)

Administració

(associació i associats)

•

Agafar telèfon i solucionar el que plantegin (Gloria)

•

Fer les factures dels projectes privats mensualment (Gloria)

•

Justificar totes les subvencions: fer relació, buscar factures, fer fotocopia. Això es fa junt amb el Robet perquè un sol és
complicat. (Gloria)

•

Passar a un llistat per control dels vals que es fan totes les adopcions (Gloria)

Administració

(associació i associats)

Facturació
Factures

Tiquets

1r trimestre

279

58

2n trimestre

321

43

3t trimestre

230

36

4t trimestre

215

57

1.045

194

TOTAL
•

Facturació (Gloria): De les 1.045 factures, les de les tres Empreses del Consorci, les de la
Diputacio de Barcelona i les de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, s’acompanyen
d’una relació de:
•
•
•
•
•

d’on és cada gat facturat
què se li ha fet a cada gat facturat
còpia de la factura
Es passa a un llistat per l’iva i s’arxiven pendent de pagament
Un cop feta la transferència es passa el pagament per adjuntar-lo i arxivarlo com a fra. pagada

