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Als medis de comunicació s’ha parlat molt de l’efecte negatiu
que tenen les colònies de gats envers la biodiversitat. Es parla
d’opinions científiques en contra de la seva existència, però cap
article conté l’adjectiu CONTROLADES.
Entitats com Progat Catalunya tenim prou experiència en el control de població de felins i podem assegurar que funciona i es pot
demostrar amb dades.

Fa 25 anys, quan es va fundar Progat Catalunya, a Barcelona es
mataven uns 4.000 gats ferals cada any i l’any següent tornaven
a néixer els mateixos gats. Era una despesa molt poc efectiva i a
més molt mal acceptada socialment. “Salut Pública” sacrificava
els gats que podia capturar, però sempre quedava algun animal
fèrtil i a l’any següent es repetia la situació.
Des que es va aplicar el mètode CER (Captura-EsterilitzacióRetorn) a Barcelona i a L’Hospitalet de Llobregat han desaparegut a molts llocs el 100% d’animals, especialment a l’interior de
les illes de cases on no hi ha possibilitat d’abandonament i tots
els gats están esterilitzats.

Ens queda un llarg camí en l’educació i la sensibilització per evitar cries no desitjades que provoquin l’abandonament i l’increment de gats al carrer i aconseguir, d’aquesta manera una societat respectuosa on la convivència entre animals i persones sigui
possible.
El problema no és que hi hagin colònies de gats, sinó colònies de
gats incontrolades, i això és responsabilitat de tothom.
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Treball al carrer
Resum dels gats capturants per diferents actuacions del primer semestre del 2022
Resum Barcelona

Resum altres ubicacions

En total hem ajudat a 676 gats en el primer semestre del 2022 Hem
donat en adopció un total de 43 gats, 10 adults i 33 cadells.
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Recapte de pinso solidari
Durant aquest any hem realitzat diverses recollides de pinso per repartir a les colònies de
gats que gestionem.
Els establiments de Barcelona que col·laboren amb nosaltres són el Kiwoko del carrer Manso número 39, el TerranovaCNC 65 de plaça del centre numero 10 i Miscota del carrer del
Treball número 243.

Moltes gràcies a totes les persones que ens ajudeu a ajudar!
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Tallers a escoles i instituts
Escola Bàrkeno de Barcelona
Vam realitzar dos tallers a 1er i 2on de primària per relatar el
conte d'en Mixo per sensibilitzar en la tinença responsable
d’animals i dos tallers de “els Humans també som Animals” a
4rt i 3er de Primària.

Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres
Vam realitzar 6 tallers per relatar el
conte d’en Mixo a tots els cursos de
primària (1r, 2n, 3r, 4t i 5é)
També vam fer 4 tallers de “els Els
Humans també som Animals” a partir
de 3er de Primària
En aquestes escoles ja hi estem treballant des de fa anys i procurem que els
alumnes acabin tot el programa quan
arribin a 6è. El programa consta de 3
tallers: El conte d'en Mixo, Els humans també
som animals i La tinença responsable.

Escola Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia
Vam realitzar 3 tallers del conte d'en Mixo als dos cursos de 1er i uns altres 2 tallers als dos cursos de P4.

Institut Al Penedès de Vilafranca del Penedès
Es van impartir 5 tallers a 3er de la ESO, on hem fet
una combinació del programa i els hem anomenat
“Les emocions i la Tinença Responsable d'animals”.
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Xerrada a Basetis
L’Alejandra Catalano va fer una petita xerrada a Basetis, l’empresa on treballa, per explicar a
les persones interessades en què consisteix la gestió de colònies de gats i donar visibilitat a
la feina de les persones que alimenten i cuiden els gats sense llar.
A la presentació s’explica què és una colònia de gats, quines són les tasques de les persones
que se’n fan càrrec, què és el mètode C.E.R, què fer si veiem una colònia no controlada o un
gat abandonat o perdut i finalment com treballem a Progat Catalunya.
Va ser molt interessant ja que moltes persones, inclòs persones que li agraden molt els gats
i en tenen d’adoptats, no coneixen el mètode C.E.R ni les tasques que fan entitats com la
nostra.
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Notícies del món animal
Sopar d’estiu
El 17 de juny vam celebrar un sopar per reunir-nos
amb les persones que ens ajuden a que Progat Catalunya vetlli pel benestar del gats de carrer. Van assistir
unes 50 persones, entre socis i sòcies, alimentadores i
voluntàries. Va ser un vespre especial per poder veure’ns en persona després de la pandèmia. Vam poder
compartir i escoltar moltes històries de les persones
que atenen les diferents colònies que gestiona Progat
Catalunya.
Volem agraïr a totes les persones que vau venir i en
especial a Casa Rius, les persones propietàries del
local que ens van cedir per organitzar el sopar. Va ser
un lloc ideal per la celebració i tothom va estar molt a
gust.

casarius.cat
Gatuari
Gatuari és un Cat café on poder disfrutar de la companyia de gats en adopció que están buscant una familia mentres prens una beguda. Aquí trobareu gats sociables, adults i en algun cas amb alguna complicació mèdica o
minusvalia.
Aquest establiment està inspirat en la cultura japonesa, on els gats són els
protagonistes i cada racó està dissenyat per què hi gaudeixin i es sentin
còmodes, però amb l’objectiu final d’aconseguir una casa definitiva.
Com que el seu benestar i seguretat és el més important l’establiment té
l’aforament limitat., ja que si hi ha moltes persones els gats s’agobien. Si
vols fer una visita s’ha de reservar prèviament i les visites són de 45 minuts.
Altres activitats i serveis que ofereixen:
● Tenda
● Cursos online. Ofereixen diversos cursos i xerrades per aprendre més sobre els gats i per atendre
dubtes a l’hora d’adoptar.
● Seguretat. Atenció a domicilis per construir tancaments a mida per protegir-los amb xarxes adequades i que puguin gaudir del sol i la brisa i evitar accidents.
● Cat Sitter. Servei de cangur de gats per experts felins. a la seva pàgina web podràs demanar un
pressupost.
Horari
Dimecres a divendres de 17h a 21h
Dissabtes a diumenges de 11h a 14h i de 17h a 21h
Ubicació
Carrer Sant Lluís 14, Barcelona. Barri de Gràcia.
Preu visita
Preu adults 4,5€
Preu menors de 12 anys 3€ (sempre acompanyats d’un adult)
*Amb l’entrada et conviden a una beguda.
Consulta la seva pàgina web
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Polèmica sobre les colònies de gats
Arrel d’una carta publicada a la revista ‘Conservation Science and Practice’, on es criminalitzava les
colònies de gats, molts mitjans de comunicació en van fer ressò. En aquesta carta es diu que els gats
posen en perill la conservació de la biodiversitat i per això se’ls ha d’eliminar.
Molts mitjans de comunicació van publicar alguns paràgrafs d’aquesta carta sense consultar a les entitats i persones que treballen per que els gats de carrer disminueixin aplicant el mètode CER, un sistema eficaç, sostenible i respectuós per tots els éssers vius. En cap cas es va parlar de colònies de
gats controlades i es va donar una visió de les persones gestores de gats que no correspon a la realitat.
A Progat Catalunya, com totes les demés entitats, ens va indignar molt. Vam decidir escriure i enviar
a aquests diaris i cadenes de ràdio, la nostra opinió.

Es va publicar una carta de la Montse Casulleras a La Vanguardia i El punt Avui. També vam assistir
al programa de la cadena ser Aquí, amb Josep Cuní

Adhesió a la Campanya per l’Abolició de Correbous a Catalunya
A Progat Catalunya ens hem adherit a la campanya promoguda per la Plataforma ProuCorrebous per
l'abolició de correbous a Catalunya.
Creiem que és important que les entitats unim forces per sol·licitar al Parlament de Catalunya l'exclusió de les modalitats del bou embolat i el bou capllaçat de la llei
34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous a Catalunya.
Prou Correbous neix de la unió de 9 entitats de protecció dels animals per a fer un front
comú per posar fi al maltractament animal a les
nostres festes i tradicions, després que un
bou saltés la barrera durant els correbous de
Vidreres el 1 de setembre de 2019, causant 19
ferits (un d'ells, crític) abans de ser abatut a trets
per la policia.

Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos
de los Animales
El Ministeri d'Afers Socials i Agenda 2030 ha
obert a informació pública un avantprojecte de
Llei de Protecció i Drets dels Animals, la primera
d'abast espanyol.
L'avantprojecte, que es pot consultar a la web
del ministeri, pretén establir uns mínims per a tot
Espanya que cada autonomia podrà ampliar si
vol.
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Algunes de les mesures més destacables que s'hi inclouen:
● L'eutanàsia només serà legal per evitar el patiment de l'animal i sempre sota control veterinari.
● Prohibició de deixar les mascotes soles a casa més de tres dies, o 24 hores en el cas dels gossos.
● Prohibició de venda en botigues de tota mena de mascotes, amb l'única excepció dels peixos.
● Reconversió dels zoològics en centres de reintroducció d'espècies autòctones.
● Creació d'un Observatori contra el Maltractament Animal.
● Creació d'un registre únic de persones o entitats inhabilitades penalment o administrativament per
tenir mascotes.
● Prohibició d'utilitzar animals en festes i espectacles en què els animals pateixin angoixa, dolor o
patiment, com les baralles de galls.
Tot i que aquest avantprojecte exclou de la regulació els toros i tampoc preveu
incloure els animals que no són mascotes ni són considerats salvatges, com tots
els destinats a convertir-se en aliments, o els que s'utilitzen en assajos en laboratori.
Hi ha força avenços, tot i que malhauradament creiem que es queda a mig camí.
En aquest enllaç podeu visualitzar el document publicat.

Reportatge telenotícies vespre TV3
Volem agrair a TV3 l’oportunitat de donar a conèixer la tasca que fa molts anys
portem a terme les associacions per tenir cura dels gats lliures del nostre entorn
amb el reportatge ‘La població de gats ferals, estabilitzada a Barcelona’.
Moltes gràcies a la Vera pel video i a Spot per la banda sonora!
Aquí us deixem l’enllaç per veure el video
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Colònies felines o l’impagable privilegi d’observar gats en llibertat - Un model de convivència infravalorat en el que l’humà i l’animal guanyen
Victoria Lacalle explica en aquest article que la seva experiència com psicóloga li porta a afirmar que els beneficis psicològics i emocionals que proporcionen les colònies felines
són molts i de gran importància. Gràcies a elles, podem
desenvolupar competències emocionals molt importants que
es corresponen amb la intel·ligència emocional, com per exemple l'empatia, l’autocontrol, l’autoestima i l’autoconeixement
emocional.
Però, sobretot, les colònies felines ens donen l’oportunitat
d’aprendre a cuidar als que no tenen res, protegir-los i respectar-los en el seu hàbitat. Això costa molt
d’entendre als humans que estem tan acostumats a instrumentalizar-los en benefici propi.

En el cas dels gats que viuen al carrer aprenem a donar prioritat a les necessitats de l’altre, a posarnos en el seu lloc, i és la nostra conducta altruïsta la que ens mou, escollint la generositat en front a
l'egoïsme i la individualitat.
Ens permet entendre que qualsevol ésser viu mereix una vida digna i que tots tenim la capacitat d’ajudar quan ens ho proposem, sense més benefici que la pròpia relació que establim amb algú que
pateix i podem aliviar. Una recompensa emocional que ens fa sentir bé ajudant, veure’ls sans i feliços.

La perspectiva de la ‘mama’ dels gats i el cas de Matías
Victoria ens explica la seva experiència com gestora de Colònies Felines amb un punt de vista de
psicòloga.
És freqüent trobar diferents perfils de persones que passen a veure i a saludar als gats. Hi ha vàries
famílies amb nens que els coneixen i es preocupen per saber si estan bé. De ben petits aprenen les
seves necessitats i les respecten. Saben que hi ha algú que les cuida i els estima: ‘la mama dels
gats’, com l’anomenen alguns...
També hi ha persones grans a les que els gats de la colònia fan el seu passeig més agradable. El cas
d’en Matías, una persona amb discapacitat intel·lectual que tots els diez passa més de dues vegades
a saludar-los. Un cop li va preguntar què li aportaven a ell aquells animals, i li va respondre que
gràcies a ells la seva vida era molt millor. Que ell no pot tindre animals a casa i és una forma de poder
compartir temps amb ells i tenir un vincle.
Matías explica que els gats no fan mal a ningú, ni molesten, sinó al revés i que gràcies a ells ell té
moments d'alegria al seu dia a dia. Per a ell aquests animals són l’única dosi d’emocions positives
que té.
Els gats que viuen al carrer són grans mestres de la capacitat més important que podem desenvolupar: la d’estimar respectant la llibertat dels altres.

Tot i això assenyala que cuidar una colònia felina no implica fer-ho de qualsevol manera, per exemple
deixar menjar humà o tirar-lo al terra els perjudica seriosament. Podeu ampliar més la informació als
articles publicats al Facebook:
Pensamientos-Animalistas
Victoria Lacalle, Psicóloga Clínica/ Activista por los Derechos de los Animales.

Podeu veure tot l’article de la Catedra Animales y Sociedad aqui
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Sorteig solidari de Sant Jordi
Per celebrar la diada de Sant Jordi,
d’aquest any vam organitzar un sorteig solidari per recaptar diners per a
les despeses veterinàries.
Com ja sabeu, a les nostres colònies
tenim molts gatets vellets i això implica fortes despeses veterinàries.
Vam preparar aquest sorteig amb
dues cistelles, una amb productes
per gat i una altra amb productes
per gos amb les donacions d’afiliats i simpatitzants de Progat Catalunya.
La Conxita ens va fer uns quadres
pintats per ella, la Cinta Arasa i Carot
ens va donar dos dels seus llibres, Acqua alta i Missió Trobairitz! i l’establiment ‘Patitas Barcelona’ ens va donar molts productes.

Torredembarra posa en marxa el projecte de benestar animal
'Atipagats'
La Regidoria de Sostenibilitat de Torredembarra ha senyalitzat sis de les colònies de gats gestionades per l'Associació Torrecat, amb la col·laboració de l'Ajuntament, i ha ubicat punts
d'alimentació, els anomenats Atipagats, un projecte de benestar animal. El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, va destacar el caràcter divulgatiu i educatiu del projecte per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de protegir i tenir cura dels gats de carrer i aconseguir
una bona convivència.
La idea del projecte va sorgir de l'Associació Torrecat, una entitat nascuda fa dotze anys, que
té cura dels gats de carrer i en promou l'esterilització i l'adopció.
Els contenidors d'orgànica s'han reciclat com a punt d'alimentació per a felins, fent unes
obertures laterals des d'on poden accedir a l'interior d'unes garrafes on es posa el pinso per
un costat i l'aigua per l'altre. A més de ser funcionals, s'han acolorit pintant-los amb esprais
de grafits amb plantilles d'escenes de gats i missatges per fomentar l'adopció.
Web associació → torrecat.wix.com/website
Facebook → Torrecat
Instagram → associaciotorrecat
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HelpFreely
Ens hem afegit a una nova plataforma per recaptar fons per ajudar els gats sense llar de les colònies
que atenem.
Que és
Helpfreely.org han creat una eina web que permet a les
persones recaptar fons mentre compren en línea sense
cap cost adicional.
Les tendes adherides cedeixen un percentatge de l’import
de la compra a la causa solidària que més els agradi.
Com puc col·laborar
A la nostra pàgina web hem afegit un apartat amb tots els
passos per fer-ho.
Si acostumes a fer compres online a algunes de les tendes
adherides, pots aportar el teu granet de sorra de forma
senzilla per ajudar als gats de carrer.

Registra’t i recapta fons per Progat Catalunya amb aquest enllaç
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Aoshima, l’illa amb més gats que persones
La petita illa japonesa d’Aoshima té la particularitat d’allotjar uns quaranta gats per cada una de les
persones que hi viuen. I no és que la població felina sigui enorme, però els 200 animals que s’hi contabilizen comparteixen el reduït espai amb només sis humans segons els cens de 2019. Tot i que
possiblement encara en quedin menys, ja que gairebé tots superaven ja aleshores els 75 anys d’edat.
Situada al sudest del país nipó, la també coneguda com “illa dels gats”, té una llargada de només 1,6
quilòmetres i una superficie de poc més de quatre hectàrees, que comparteixen persones i gats amb
els cada cop més nombrosos turistes que la trepitgen.
El per què de tanta població felina s’ha de buscar unes quantes dècades enrere, quan els bancs de
peixos eran abundosos i permetíen guanyar-se la vida als aproximadament mil habitants que tenia als
anys 50 dels segle passat.

Els mariners van trobar en el gats la manera de reduir els nombrosos ratolins que envaïen els seus
vaixells.
Però la pesca va anar minvant, els joves van fugir a altres llocs amb més oportunitats per guanyar-se
la vida, i només hi van quedar la gent gran i els gats.
Ben cuidats i amb poca feina, aquests no paraven de reproduir-se, mentre els cada cop més ancians
ocupants d’Aoshima anaven desapareixent.
Al 2018 les autoritats, davant la imparable proliferació de gats i la disminució de persones capaces de
tenir-ne cura i alimentar-los, van decidir esterilizar-los. A tots menys als deu que els veïns van aconseguir amagar per tal d’evitar-ho.
Tot i que no es tracta precisament d’un lloc turístic, ja que no té gaire res, tret d’un notable jardí
botànic que no és el que atrau la gent, cada cop hi van més amants dels gats que s’hi acosten només
per tenir la possibilitat d’estar-s’hi amb ells.

S’ha de tenir veritable passió pels animals, ja que l’estada ha de ser curta i només s’hi poden quedar
una estona. Com que no hi ha restaurants cadascú s’ha de dur el dinar si és que vol menjar alguna
cosa allà. No hi ha on quedar-se a dormir, no hi circulen ni bicicletes, i l’única manera d’arribar-hi és
amb el ferri que fa cada dia el camí d’anada i tornada.
En marxar, no s’hi pot deixar ni una engruna, així que cal dur-se la brossa. Els habitants de l’illa no es
molesten amb les visites, sempre i quan respectin el seu tranquil estil de vida i no els destorbin. I si bé
no s’oposen a que es doni de menjar als gats esperen que es faci als llocs reservats i amb aliments
adequats per a ells.
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Aquells que han fet sort
Noticies de l’Aisha
Us recordeu de l’Aisha, la gateta (de Berga) que li van fer una
intervenció una mica complicada i que va marxar a Alemanya
buscant família
Doncs.... per fi una bona notícia!!
L’Aisha ja està adoptada i l’Alex i la seva nova familia humana
li han posat un altre nom:
Motte (Polilla).
Ara també té un
germà pelut gran (gran en tots els sentits)
que no sabem el
seu nom, però que està clar que en té cura
i està ben protegida. A més a més, s’assemblen i tot!I com veieu,
els agrada molt sortit junts a les fotografies.

LIAN
En Lian, de 2 mesos i mig, va ser adoptat aquest Juny per la
Mercè.
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LLUNA
La Lluna adoptada per en Darwin, el porter d’un interior d’illa on
tenim una colònia controlada al carrer València.

KIRA i REX
KIRA (la atigrada) i REX (el negre) dos germanets adults d’uns 2
anys, adoptats per Maria Lluïsa.

GREGAL
En Gregal trobat a un parc de cadell. Va acabar perdent un ull.
Ara és tot un gamberro.

16

Butlletí Progat Catalunya número 90

Petits actes que canvien vides
Aquests últims mesos la nostra petita associació ha pogut ajudar
a cinc gatets molt especials. si ens seguiu a les xarxes socials,
sabeu que no només ens preocupem i ocupem dels gats que
viuen a les diverses colònies, sinó que també ajudem amb la difusió de gatets que per diversos motius les seves famílies ja no se’n
poden fer càrrec.
Són situacions complicades que a nosaltres també ens indigna,
però creiem que és positiu per al benestar d’aquests gats buscar
solucions. En Pep, un gatet negre de 8 años que la seva propietària ja no el volia per que acabava de tenir un bebè humà.
Gràcies a la difusión que vam fer a xarxes socials, la Susana, la
filla d’una sòcia i amb un cor meravellós, va decidir ampliar la
família i donar-li l’amor que es mereix.
Aquesta història té un final feliç,
gràcies al petit acte de compartir. Avui día, fer-ho mitjançant
xarxes socials, Whatsapp o Telegram i/o comentar-ho amb
amics, obre la porta a que
aquests gatets que viuen en una
casa, no acabin sent invisibles
en una gàbia i puguin ser novament adoptats.
Un altre cas que ens va commoure ha sigut el de l’Athenas i
en Milán, dues gatetes molt joves. Athenas va ser abandonada per la seva família amb només 6 mesos i com que no estava esterilizada va tenir una camada, però l’única cria que va sobreviure va ser
en Milán. Van estar una temporada acollides a la casa d’un noi que no tenia gaires recursos
econòmics. Li vam proporcionar menjar per als dos gats i l’ajudàvem amb les despeses veterinàries,
però al cap de dos mesos va trobar feina a l'estranger i va haver de marxar.
L’Esther, una veterinària que col·labora moltíssim amb Progat Catalunya, va difondre aquest cas i va
trobar una familia que estaven oberts a una adopció conjunta.
Com veieu el boca a boca també és una forma de compartir i a dia d’avui Athenas i Milan estan a
una casa on la família ha posat protecció al balcó i finestres
per la seva seguretat i que des del primer moment només ha
pensat en el seu benestar.
Ojitos & Pincel és un altre cas d’un noi que ens va demanar
ajuda. La seva exparella li va deixar els dos gats perquè
marxava a l’estranger i ell ja no es podía fer càrrec.

Va contactar amb nosaltres per poder trobar una família
adoptiva i nosaltres vam fer molta difusió a xarxes socials.
Gràcies a una seguidora que li va passar les fotos a una amiga, els dos van ser adoptats.
Petits actes d’amor poden cambiar realitats
Recorda que si no pots adoptar, fes difusió! Podeu seguir-nos
a les
xarxes socials:
Facebook

ProgatCatalunya

Instagram

@progatcatalunya
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Els socis i sòcies ens escriuen
CARLITOS Y SUS FABULOSOS AMIGOS, MÍ Y TÚ HISTORIA A MEDIO
CAMINO ENTRE LO HUMANO Y GATUNO, QUE TODOS LLEVAMOS
DENTRO.
la Fani i en Paco són uns grans amics de Progat Catalunya que ens han
fet arribar aquest relat meravellós sobre un gat i el seu germà que arriben
a una nova llar. Com que el relat que van fer és molt extens, us deixem
l’enllaç per visualitzar-lo o descargar-lo.

DOLOR E IMPOTENCIA ANTE LA FALTA DE COMPASIÓN
La Rosa Maria, una sòcia de Progat Catalunya va escriure un article arrel del
cas de Vivotecnia, sobre el tracte que reben els animals, en concret els mal
anomenats, animals de laboratori.
Us deixem l’enllaç i esperem que el trobeu tant interessant com nosaltres
"Los animales sienten: evitemos que sean maltratados"
La nostra estimada sòcia Carmen Chica va fer una carta al diari El Periódico que es va publicar en la
versió digital del diari. Aquest article fa referència a la polémica sobre el maltractament animal i les
macrogranges.
Se aprueba la ley de protección animal a nivel estatal. Catalunya es, creo, la primera que se dotó de
una ley protectora. Pero, en cualquier caso, España parece que sigue siendo el primer país en maltrato animal, abandono y cosas peores. Basta recordar la práctica rutinaria, en varias comunidades, de
ahorcar a los perros, galgos principalmente, al acabar la temporada de caza. En la provincia de Zamora, Seprona ha detectado a un individuo que se sospecha que lo ha hecho con 20 animales. Es
escalofriante y evidencia una maldad humana difícil de entender, pero desgraciadamente muy común
y ancestral. Es necesario impedir estas actuaciones, y también que semejantes cafres tengan animales, aunque sea la temporada de caza. Y en todo caso hacer un seguimiento, multar y encarcelar a
quienes practiquen el maltrato. Si someterlos a
cursos o a trabajos en centros de acogida de animales pudiera dar algún resultado positivo, tampoco estaría mal.
Hay expertos para todo: que propongan medidas
para impedir para siempre esas actuaciones.
Queda tanto trabajo por hacer... y desde luego
agradecer al ministro Garzón sus palabras sobre
la lacra de las macrogranjas. No ha atacado a
nadie, solamente ha dicho lo que es una verdad
manifiesta y defendida por la Comisión Europea
y por otros países que exhiben más catadura
moral que el nuestro. Eliminar esas macrogranjas
protege el medio ambiente, crea empleo y evita
un sufrimiento animal indecible. Los animales
dedicados al consumo son carne cuando han
muerto; mientras, son seres vivos, sufrientes y
que tienen que ser tratados con respeto y procurando su bienestar, que a la postre redunda en
nuestro beneficio. El propio sacrificio y el trans-
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Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAACB)
Degut a la situació generada per la pandèmia de la covid-19, fins a nou avís només es pot accedir al CAACB
amb cita prèvia, trucant per telèfon o enviant un correu a adopcionscaacb@bcn.cat
Crta. Sant Cugat 250/Crta. de l’Arrabassada km. 3,8
Telèfon: 93 413 21 99
ELS ANIMALS INVISIBLES
L’Ajuntament de Barcelona cada setmana ens convida a descobrir els gats i gossos invisibles
del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAACB).
Són animals únics i especials, pels quals mai cap adoptant pregunta al centre, però que han
robat el cor dels voluntaris i treballadors del CAACB. Per veure’ls cal entrar en aquest enllaç

SERVEI DE RESCAT DEL CAACB D’ANIMALS PERDUTS
Cada any, prop de dos mil animals de companyia (gats i gossos principalment) són trobats al
carrer , perduts o abandonats.
El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Barcelona gestiona el servei
de rescat d’animals de companyia perduts i en facilita la recuperació als seus propietaris. Amb
aquest cercador el propietari de l’animal podrà visibilitzar els animals extraviats que han arribat
al centre.
✔ Cal recordar que la identificación de l’animal amb microxip és fonamental per la seva recuperació.
Millor Adopta
Al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona hi viuen prop de dos-cents animals
que esperen una família, alguns des de fa ja molts anys. Hi ha situacions molt diverses que els
han portat a esperar darrere les reixes d’una gàbia: l’abandonament en la majoria de casos,
però també el maltractament o la defunció dels seus cuidadors.
Els gossos i els gats no són joguines, són éssers vius que necessiten tenir atencions i
amor durant tota la seva vida, i incorporar un animal a la família ha de ser una decisió consensuada. Des de
l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de diverses entitats col·laboradores, volen continuar fomentant l’adopció i la tinença responsable, i per això et demanem: a Barcelona, millor adopta!

Fes-te voluntari
El programa de voluntariat del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona
(CAACB) és un projecte que té com a objectiu buscar la implicació de la ciutadania en diverses tasques de suport que fan que la vida dels gossos i gats acollits al centre sigui molt
més confortable, promoure l’adopció dels animals i fomentar la lluita contra el maltractament i
l’abandonament.
Amb l’objectiu de proporcionar a la ciutadania l’oportunitat d’acostar-se als animals acollits al CAACB i donar a conèixer les tasques que s’hi duen a terme i la problemàtica de l’abandonament animal, així com d'oferir la
possibilitat de contribuir a millorar la situació d’aquests animals mitjançant accions de voluntariat, ens adrecem a
totes les persones per convidar-les a adherir-se.
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porte tiene que seguir unas normas que ya están establecidas para evitar en la medida de lo posible
aumentar el sufrimiento final.
Informació C.A.A.C.B
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