Acta assemblea extraordinària del 29/03/2019

A Mataró 29 de Març del 2019, essent les 17:00. ens reunim en el Centre Cívic del Pla
d’en Boet, en primera convocatòria i en segona a les 17:30 en assemblea extraordinària
i ordinària, prèvia convocatòria de la Junta Directiva en acord pres el 6/2/2019, segons
consta en el llibre d’actes per tal d’aprovar els següents punts de l’ordre del dia:
1-Procés electoral. Renovació de la Junta Directiva
2-Tancament exercici 2018
Per manca de temps, es deixa per una propera assemblea la resta de punts de l’ordre
del dia que consten a la convocatòria de 8 de febrer de 2019, l’exposició dels quals
correspondrà a la candidatura guanyadora.
El desenvolupament de l’assemblea ha estat consensuat per les dues candidatures i
queda de la següent manera:
17:00: Primera convocatòria
17:30: Segona convocatòria
17:00- 17:30: Acreditació dels socis i delegacions de vots
17:30- 17:45: Presentació de l’assemblea a càrrec de la Presidenta en funcions
17:45- 18:15: Exposició de la Candidatura “ Obrim la Spam”
18:15- 18:45: Exposició de la Candidatura “La Spam més que una entitat un
sentiment”
18:45- 19:15: Precs i preguntes
19:15- 20:00: Votacions i recompte de vots
20:00- 21:00: Tancament exercici 2018, precs i preguntes
I es deixa per una propera assemblea la presentació dels pressupostos i objectius pel
2019 per part de la candidatura escollida.
1- Procés electoral
El procés electoral s’inicia amb la constitució de la Mesa Electoral, formada pel Sr.
José Millán con a President, i com a vocals la Sra. Ester Sanchez Gimenez i la Sra.
Pura Nogueras, càrrecs prèviament consensuats.
Com a primer punt, els socis s’acrediten a la Mesa. Són rebuts pels interventors, la
Sra. Gemma Ballestar per Obrim la Spam, i la Sra. Mariona Serdà per Spam un
Sentiment
· Socis presents i delegats:
Presents: 73 socis
Delegats : 133 socis

La Presidenta en funcions, Sra. Silvia Serra, fa la presentació de l’assemblea amb les
següents paraules:
Benvolgudes sòcies i socis, la Junta Directiva sortint us dona les gràcies per participar
en aquesta Assemblea General Ordinària i Extraordinària, per poder debatre i votar
sobre els punts de l’ordre del dia, que inclouen la celebració d’eleccions per la
renovació dels 7 membres de la Junta Directiva. Queda per tant vàlidament constituïda,
en segona convocatòria l’assemblea pel debat i votació dels punts que consten a l'ordre
del dia.
En quant al desenvolupament de l’assemblea, començarem pel procés de renovació
de la Junta Directiva.
D’acord amb la convocatòria de les eleccions, un cop tancat el termini per presentar
candidatures, la junta actual va comunicar a tots els associats les candidatures que s’han
presentat, així com els respectius programes d’actuació. Aquesta comunicació s’ha fet
per correu electrònic i per correu postal. Les candidatures i els seus programes
d’actuació s’han penjat a la pàgina web de la Spam, i a més han estat a disposició dels
socis i voluntaris a la seu social, el refugi de Cal Pilé. Tot això en interès d’aconseguir
la màxima participació dels socis a les votacions.
En primer lloc, per garantir el procés electoral, s’ha de constituir la Mesa Electoral,
integrada per l’associat de major edat present a l’assemblea i que no formi part de cap
candidatura, que presidirà la mesa, i dos associats més que s’ofereixen com a voluntaris
igualment presents i que no formen part de cap de les dues candidatures.
La mesa es constitueix pel Sr. José Millán, president, la Sra. Ester Sanchez, vocal, i
la Sra. Mª Pura Nogueres, vocal.
En segon lloc, s’exposaran les dues candidatures presentades per optar a la junta
directiva els propers 5 anys, deixant pas després al torn de preguntes un cop acabades
les votacions. Després es farà el recompte per la Mesa i finalment la proclamació de la
candidatura que hagi obtingut més vots.
El control del procés electoral el tindran els components de la Mesa Electoral, sense
perjudici de què els representants o persones que designin les dues candidatures puguin
intervenir i supervisar el desenvolupament de les votacions i l’escrutini.
Tenint en compte que el procés electoral ens ocuparà unes quantes hores, i el local es
tanca a les 21h. i atès el suggeriment d’alguns dels socis, avui, a més del procés
electoral es debatrà i votarà el tancament de l’exercici 2018, i es deixa per una propera
assemblea la presentació dels pressupostos i objectius pel 2019 per part de la
candidatura escollida. Es proposa com a data per celebrar la propera assemblea a la que
es debatran la resta dels punt de l’ordre del dia el proper 3 de maig de 2019.
Atès el temps que tenim per poder desenvolupar el procés electoral, hem repartit de la
forma més equitativa que hem pogut el temps, tal com s’ha fet esment a l’inici d’aquesta
acta.

Una vegada els membres de la Mesa aproven les paperetes per la votació, comencen les
exposicions de les dues candidatures, primerament amb la presentació de la
Candidatura “Obrim la Spam”, defensada per la candidata a la Presidència Sra.
Antonieta Spedalieri, que dóna la benvinguda i que presenta tot el seu currículum
professional i les diferents experiències en la gatera i el programa Mars. Demana
escoltar les propostes, i demana també participació del soci i involucració en el benestar
dels animals. Presenta als companys de candidatura que estan a la taula amb ella: Sra.
Kimberly Feliu, que es presenta com a tresorera, i Sr. Francesc Castañares, que es
presenta com a vicepresident.
Fa presentació de la resta de companys de candidatura: Sra. Lidia Blanch com a vocal,
Sra. Sara Garnica, també vocal, Sra. Clàudia Mercado, vocal, i Sra. Núria Nogueras
com a Secretària. Exposa que amb els seus currículums estan plenament capacitats per
conduir la Spam.
Consideren que la Junta Directiva és únicament l'encarregada de fer complir el que
decideixen els socis: els treballadors executen la feina i la directiva s'ha de limitar a
aplicar la voluntat del soci. En el seu parlament remarca que en els últims anys s’ha
perdut l’esperit associatiu, i com exemple afirma que les convocatòries de les
assemblees no s’envien, i fa incís que és a partir del 2017 que el volum d’assistents
augmenta. Fa un aclariment del que és una Fundació i les diferències amb una
Associació.
Dóna pas a la Sra. Kimberly Feliu, també integrant de la candidatura “Obrim la Spam”,
aspirant al càrrec de tresorera. Dóna també la benvinguda, i ens explica les 5 llibertats
del benestar animal : 1/ lliures de fam i set; 2/ lliures de pors i estrès; 3/ lliures de
incomoditats físiques o tèrmiques 4/ lliures de dolor, malalties i lesions; 5/ lliures per
expressar-se d'acord a les pautes de la seva espècie.
Ens diu que la proposta del seu programa està encaminada a l'acompliment d'aquestes
necessitats. Recorda que els gossos són animals sociables, que han de poder jugar, que
no es pot permetre que es passin la vida a les gàbies de quarantena. També denúncia que
hi ha gossos als quals els treballadors han etiquetat i no els ofereixen en adopció.
Des de la seva candidatura consideren que els diners destinats a educadors no haurien de
provenir dels recaptes que fa el voluntariat, sinó que haurien d'estar contemplats en el
pressupost de l’Spam.
Sobre l’alimentació, consideren que no s'han de fer canvis sobtats de pinso, ja que
produeixen diarrees, i que cal administrar un pinso de major qualitat.
També consideren que cal treballar per un millor benestar a les gàbies, i que cal més
presència de cuidadors i ampliar l’horari a Can Moret. En el cas que siguin necessàries
residencies, cal que es contempli des de l'entitat el passeig d'aquests animals.
Des de la seva candidatura proposen implementar un comitè d'ètica extern per consultar
temes d’eutanàsia en cas d’última necessitat.

Pel que fa a les adopcions, es remarca que hauria d'estar en els protocols de l'entitat no
donar gossos per vigilància, i la necessitat de fer seguiment dels gossos i gats ja
adoptats.
En el seu pla d'actuació es contemplen les Campanyes d’Adopció: fer campanyes
d’adopció per cridar l’atenció de possibles adoptants per Gpp's, sèniors, malalts…
Pel que fa als gats de colònia, consideren que ha de ser responsabilitat de l'entitat ajudar
a les cuidadores/alimentadores amb pinso, fer actuacions veterinàries i organitzar les
coordinacions pertinents. A més consideren que cal treballar el concepte de gat feral
amb el que actualment treballa la spAm.
Finalment la candidata a la presidència per “Obrim la Spam, tanca els seus parlaments
apostant per més participació, per una millora en les gestions i per més transparència.
També volen acabar amb el conflicte d’interessos i separar els càrrecs que són
voluntaris i no remunerats dels que sí ho són. Remarquen que amb la seva gestió no es
podran tenir familiars assalariats fins el 2º grau, i si és donen excepcions, hauran de ser
validades per la Assemblea. També s'evitaran càrrecs vitalicis com el cas de la
Fundació.
Conclusions: Un dels objectius ja l'han complert: participació i transparència.
Per “Spam més que un sentiment”, parla Núria Garcia, vicepresidenta en funcions,
que dóna la benvinguda als socis, en especial als nous, agraeix l'increment i remarca que
la pluralitat de mirades sempre és un benefici, però lamenta que aquest esperit
participatiu no es donés fa uns anys, en els moments més crítics, quan la Spam va estar
a punt de desaparèixer.
Continua destacant el fet que l'increment de participació a l'assemblea en cap cas té a
veure amb la comunicació via correu electrònic i correu postal com a substitució a la
comunicació via anunci en revista local: destaca que en realitat l'augment de
participació és de voluntaris i treballadors que s'han fet socis recentment, però segueix
sense haver-hi presència dels socis de sempre, que són la gran majoria, que confien en
la gestió i en la feina que es fa, sense reclamar més implicació.
Indica que estem davant d'una nova realitat que és benvinguda, però que en cap cas es
pot relacionar l'augment de participants en les assemblees a un canvi en la manera de
convocar-les exigida per un número reduït de socis-voluntaris. Nega l'afirmació
llançada per la candidatura alternativa sobre que el soci no era convocat: es comunicava
la convocatòria amb un anunci al diari local tal com fixen els estatuts.
Tampoc és cert que gràcies a un advocat és va poder convocar al soci a partir del 2017:
precisament el grup de socis-voluntaris que van exigir un canvi en la manera de
comunicar les convocatòries tenien i tenen línea directa amb la direcció i ho podien
consultar amb la més absoluta facilitat: tots ens coneixem dels refugis i ho podrien
haver preguntat, i si algú volia saber, només calia acostar-se a la Sílvia, que té coses
bones i dolentes, però que si té facilitat per alguna cosa és explicar-ho tot a qualsevol
que se li acosta.

La Núria continua indicant que no parlarà de currículums: si d'alguna cosa sap l'actual
junta és d'animals, de benestar animal, i el què ha primat sempre en la seva gestió és la
lluita perquè la gestió de refugis sigui portada per protectores.
Recorda que el sacrifici zero ja es portava a terme a la Spam molt abans de la llei del
2003, i que si es vol que aquesta llei no sigui derogada per imperatiu d'una realitat molt
complicada, és primordial defensar la gestió per part de protectores. Aquesta defensa no
és senzilla: darrera nostre tenim empreses que estan pendents de nosaltres, i en termes
generals als ajuntaments no els preocupa ni el benestar animal ni proteccionisme: la
seva prioritat i preocupació és que el servei funcioni i que el ciutadà no és queixi ni de
gossos deambulant pels municipis ni de gats pels carrers i colònies que molesten els
veïns.
Les empreses ens miren de reüll, ja que malgrat el mal moment passat, ens en hem
sortit, i continuem sent referents. Mentre la spAm segueixi existint fent la feina que ha
fet i fa, els hi posem a tots les coses molt difícils per qüestionar la viabilitat del sacrifici
zero.
En relació a les afirmacions llançades per la candidatura alternativa sobre benestar a les
gàbies i ús de quarentenes, la Núria pregunta si realment es creu que no som conscients
dels problemes i de les mancances i si realment es pensa que no es treballa constantment
per la millora?
Recorda que la Spam va inventar les campanyes d’adopció, i recorda que els nostres
animals a dia d’avui mengen “Nutro”, que és un pinso de bona qualitat. Recorda que
avui, als refugis Spam-Daina, no queden animals vells, cap animal vell acaba morint en
els refugis: avui dia els animals vells troben família, els malalts també, els cadells no
creixen en els refugis, ni els de gat ni els de gos. Tots els animals tenen una atenció
veterinària de primera qualitat: cap animal que arribi a un dels nostres refugis es queda
sense atenció.
Quins són els problemes que tenim ara? Gossos i gats mal socialitzats, alguns amb
problemes d'agressivitat per por. Però no només la nostra protectora: aquesta és la
realitat de tots els centres. I aquests són avui els animals de difícil adopció i els que
sobrepoblen els refugis, juntament amb els gossos gpp's.
Què és doncs el que està en joc? La llei de sacrifici zero, que és una llei molt fràgil, i ja
han estat molts els municipis que l'han posat en tela de judici.
També fa un incís dient que la junta directiva no està al darrera ni controla les adopcions
perquè els cuidadors son responsables i estan plenament capacitats, i tenim un grup de
veterinaris molt professionals i amb gran amor pels animals, i indica que presentar els
cuidadors i veterinaris com simples executors del imposat per l'assemblea no és només
una falta de respecte cap a la seva feina, sinó que a més aquesta proposta és una
fiscalització del seu treball.
La Sra. Núria Garcia que ha fet el parlament no ha estat seguint el guió previst i no ha
esgotat el temps.

Pren la paraula la Sra. Marta Masmitjà, tresorera en funcions, i indica que moltes de les
afirmacions llançades per les persones de la candidatura “Obrim la Spam” no estan
fonamentades. Posa com exemple que Spam destina 7.000 € a pinso per colònies de gat
de carrer de Mataró. Sobre Doggy Time, empresa que porta el tema de les
modificacions de conducta, van ser els propis voluntaris els que van decidir que els
diners que ells recaptaven els volien destinar a teràpies, i així es va fer. Però en cap cas
el total de despeses per teràpies per comportament són suportades pel voluntariat, i en
cap cas fer o no fer teràpies a gossos pesa sobre el voluntariat: si els voluntaris volen fer
recapte per ajudar l'entitat i volen destinar els diners a un altre concepte, l'entitat
assumirà el 100% de les despeses per teràpies de comportament. I si el voluntariat
decideix que no vol fer cap acció de recapta, l'entitat dibuixarà el seu pressupost sense
comptar-hi.
Marta indica que es sorprèn que es demani transparència, quan s'han fet auditories a
Spam i Daina precisament per deixar fora de qualsevol dubte la transparència de la
gestió, i ningú s'ha molestat en demanar els resultats. La única persona que s'ha
interessat per conèixer els resultats d'aquestes auditories ha estat una voluntària i sòcia
de l'entitat, que és economista i treballa a una fundació.
També al respecte la manca de comunicació i manca de transparència amb la que ha
insistit la candidatura alternativa, Marta recorda que quan és va patir la crisi és va
convocar una reunió de socis, voluntaris, padrins i fins i tot adoptants. Es va convocar a
tothom que tingués una mínima relació amb la Spam. En aquesta reunió es va explicar
la situació, es va gravar i penjar a youtube; aquesta gravació encara està en aquest canal
a l'abast de tothom, i en aquesta reunió hi eren presents tot aquest grup que ara diu que
no hi ha transparència, alguns d'ells teníen línea directa amb la Presidenta i li enviaven
missatges privats enlairant la seva gestió.
En aquest moment, des de la candidatura alternativa, es demana que s’expliqui quin és
el programa, i la sra. Marta contesta que “continuïtat”.
La Sra. Pilar Pallarès, advocada, puntualitza que els estatuts son democràtics i que no es
feia la convocatòria particular perquè son més de 800 socis i té un cost, i per altra
banda, els nostres estatuts ens permeten fer-ho amb un anunci en el diari local. És
complicat enviar 800 sobres i solament s’envia finalment a aquells que no tenen mail o
el tenien malament. Daina, segueix comentant, que no és una entitat tancada: té una
auditoria i està sotmesa al protectorat de la Generalitat. També diu que Spam no és una
entitat declarada d’utilitat pública com s’ha insinuat.

Després dels parlaments de cada candidatura, comença el torn de preguntes:
*Sra. x: sòcia des de fa molts anys, diu que no se li comunica mai res. Demana ampliar
els horaris, ja que creu que són insuficients. En general està contenta amb el
funcionament, però creu que sempre hi ha coses a millorar. Silvia respon dient que no
s’allarga l’horari per qüestions d’ajustos de pressupost, que si ampliem horari es
necessita més gent. Marta diu que això només passa en el refugi de Can Moret i que
s’ha seguit la inèrcia que tenien a Arbra, antiga gestora del refugi, que ja tenia aquests
horaris. Ampliar els horaris en general, vol dir més treballadors i el pressupost podria
trontollar.

*Sr.: Donat que considera que se l'ha relacionat de manera excessiva amb la candidatura
alternativa, creu oportú remarcar que no coneix gaire a la gent que encapçala la
candidatura alternativa, que de fet les coneix de fa poc.
*La Sra. x, pregunta si està previst ampliar l'horari de can Moret, ja que els gossos estan
moltes hores sols de dilluns a dijous. Sílvia contesta que l'horari és el mateix que hi
havia quan la gestió la feia Arbra, i es va mantenir després de consultar amb els
cuidadors (que són els mateixos de l’antiga gestió), que en aquell moment van
considerar que era un horari correcte. De totes maneres afirma Sílvia que està previst
ampliar horari en aquest centre. Fa una altre pregunta: Qui decideix quina entitat, Spam
o Daina, gestiona un centre o un altre? Se li respon que la Fundació Daina té uns clients
que són pràcticament tots els ajuntaments amb els que treballem, i que Spam té dos
clients, que són l’Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Que perquè
Spam no té més Ajuntaments? Doncs perquè no compleix els requisits que demana
l’administració per licitar, per tant es licita per la Fundació. Spam, per contracte, és la
gestora del refugi de cal Pilé, i Daina és la gestora del refugi de can Moret. Marta
convida a la Sra. x a anar al despatx i preguntar el que vulgui.
* Sra. x: dóna fe que si es va al despatx i es pregunta, es dóna resposta a tot.
* Sra.x, veterinària de la spAm, diu que els veterinaris també tenen opció de consultar
amb l’Uab i Avepa si es dóna el cas.
* Sr. x: comenta que hi ha pocs voluntaris per passejar gossos. Sílvia respon que el pla
d'acció contempla un Pla de voluntariat acord amb la llei del 2015 que ja està
implementat a Badalona, i que s'aplicarà a cal Pile, però s’ha aturat fins passades les
eleccions perquè ho apliqui la junta guanyadora. Silvia diu que també hi ha gent que es
pregunta si cobrem o no cobrem i explica que hi ha feines que es fan voluntàriament per
part de membres de la junta directiva. Recalca que l'envergadura actual de l'entitat
reclama molta atenció i dedicació. També vol deixar clar que ella no és directora de la
Spam, sinó que és directora del servei de recollida, és a dir, dirigeix el centre d’acollida
de cal Pilé.
* Sra. x: Indica que no s’ha explicat el programa de la candidatura "Spam un
sentiment". Demana que s’exposin les propostes noves. Núria Garcia contesta que com
l’exposició d’Obrim ha estat tan incisiva en la crítica de la gestió en funcions, ha obligat
a haver de donar resposta i aclarir tota una sèrie de punts. Però de totes maneres, explica
que el nou programa d'acció, a més de continuar mantenint els punts forts de la gestió
actual, presenta com a novetat l'accent en el treball per resoldre la problemàtica actual
d'excés de gpp's i gossos i gats amb problemes de comportament, així com el treball
amb gats de carrer.
Continua la sra. x dient que es destinen molt pocs diners a gats de carrer. Marta li
contesta que s’han gastat per pinso pels gats de carrer 7.000€, indicant que Spam no té
el control de totes les colònies de Mataró, i que cal tenir present que les colònies són de
l'ajuntament i que se’ls ha d'apretar. De les 37 colònies que gestiona Spam, hi ha
algunes alimentadores que paguen el pinso de la seva butxaca. Es va sol·licitar a
l'Ajuntament una subvenció de 5.000€, d’aquests se'n van concedir 1.150€, i de moment
només se n'han ingressat 600€. Segons la Sra. x, tenim suficients recursos pels gats de
carrer. Marta respon que si augmentem els recursos per gats de carrer, és tindrà que
retallar d’un altre lloc. Continua la sra. x dient que les quotes dels socis que s’han fet ara

nous podrien ser una font de finançament destinada als gats de carrer. Marta li respon
que és una opció a tenir en compte.
*Sra. x: Fa menció del cas d'una gata recollida a una colònia a la qual se li va denegar
una família i va ser retornada a la colònia. És el cas de la gata Cher. Respon Marta
explicant que la gata en qüestió era de Sant Antoni de Vilamajor; que aquest ajuntament
col·labora i ajuda a veïns que tenen gats vivint al seu jardí. El cas d'aquesta gata, en
concret, era una gata que no vivia al carrer, sinó al jardí (molt extens) d'aquesta veïna,
tenint accés fins i tot a la casa, i la gata era i és molt feliç en aquesta casa. Marta recorda
que aquesta gata només es va recollir per esterilitzar-la i retornar-la a casa seva. Anna
Ripoll i Gemma Morell, veterinàries de la Spam, responen que aquesta gata tenia ja un
espai al qual tornar i en el que era feliç i era atesa i cuidada, i que el correcte era
retornar-la.
* Sr. x: Es presenta i informa que des de la seva associació ja fa molts rescats, i que no
s’ha presentat a president perquè no ho havia de fer. Ens diu que cal que col·laborem
entre associacions en benefici dels animals i que cal pressionar més a l'ajuntament.
Demana a Sílvia que expliqui la situació sobre la cessió dels terrenys per part de
l'Ajuntament per fer el nou Caac. Sílvia respon que no es va tancar el Caac fins que no
varem tenir l’acord amb l’Ajuntament, i que es va signar un document pel qual es cedia
Cal Pilé (centre cedit a l‘Spam en precari) per fer les funcions de centre d’acollida del
servei municipal, com havia fet fins llavors el Caac del C/ Galícia. Aquesta cessió era
temporal a l'espera de la construcció del nou Caac. Els terrenys destinats al nou Caac
(cessió ja aprovada en ple municipal), seran una part pel servei i centre municipal
d’acollida, i una altra part per construir un nou refugi per la Spam. Sílvia remarca que
cal Pilé té data de caducitat ja que està afectat per la llei de costes, però que mentre no
arribi el moment en que s'apliqui el necessari tancament d'aquest refugi per imperatiu, la
Spam podrà gaudir de dos centres, el de cal Pilé i el refugi que es construirà en les
terrenys cedits per l'Ajuntament al carrer Galícia..
*Sra. x, administrativa de l’Spam: Pregunta dirigida a la candidatura “Obrim la Spam”
en referència als gats de carrer: Quants gats de carrer han estat hospitalitzats? Quantes
actuacions veterinàries s’han fet? Quants gats s’han salvat i s’han retornat a la colònia?
Quantes alimentadores s'han trobat que demanen pinso a spAm i no se'ls hi dona?
Quants kg de pinso és donen habitualment? Gràcies als companys de xarxes, quants kg
de pinso i llaunetes s’ha aconseguit? Marta puntualitza que mensualment s'entreguen
500kg a alimentadores, i que amb hospitalitzacions i medicacions arribem a una despesa
d'uns 15.000€.
* Sra x, de la candidatura Obrim, demana si la proposta següent la podria fer seva la
candidatura “de Spam un sentiment”. La junta directiva no pot tenir una relació laboral
amb l’entitat, ja que crea un conflicte d’interessos. Silvia Serra contesta dient que
solament és ella la que està contractada per Spam, i que els demés son de Daina, i amb
aquesta resposta, és reafirma de nou la sra. x. Intervé l’advocada Sra. Pilar Pallarés dient
que no necessariament hi ha conflictes i la Sra. Serra acaba dient que està contemplat en
el nou programa d'actuació pels pròxims 5 anys, una modificació dels estatuts per evitar
qualsevol situació de conflicte, tan pel que respecta a Daina com a spAm.
* La Sra. x, cuidadora de l’Spam, pregunta a la sra. x, de la candidatura "Obrim", si
pensa que a ells (cuidadors) els hi agrada tenir gossos a les quarantenes, i si a aquestes

alçades considera que els cuidadors no saben fer juntes de gossos. Continua dient que
durant tota la setmana es desviuen per trobar la millor ubicació per cada gos, i que lo
últim que volen és trobar-se gossos ferits al dia següent. Repeteix que li ha resultat molt
ofensiu que en el seu programa afirmessin que ensenyarien als cuidadors a fer juntes de
gossos. La sra. x respon que no era un atac als cuidadors, sinó una proposta de millora.
*Sra. x: Vol fer uns aclariments. Recorda que el voluntariat aporta uns 4.000€ per les
teràpies de conducta a gossos amb problemes de comportament, i que de la resta se'n fa
càrrec l'entitat, és a dir, que el voluntariat no aporta ni una tercera part de les despeses
en aquest concepte. També exposa que quan va haver-hi el problema econòmic, ella sí
va veure els números i es va preguntar perquè no es va demanar al soci que ajudés en la
recuperació de l'entitat. Transmet que li sap molt de greu haver d'escollir entre dues
candidatures quan hi ha persones que els caps de setmana són companys de passejos.
També li sap greu que la candidatura alternativa no hagi començat la seva exposició
agraint la feina feta fins ara, i que una opció molt més legítima hagués estat un
apropament sumant-se a la junta actual en lloc de desplaçar-la: només calia haver anat al
despatx i demanar si algú volia deixar vacant el seu càrrec i afegir-se. La sra. x, contesta
que es va consultar aquesta opció a un advocat i els hi va aconsellar que no
consideressin aquesta opció.
*El sr. x protesta indicant que les preguntes haurien de fer referència als programes
respectius, i no tirar-se pedres els uns als altres. Pregunta a l’advocada que si la
modificació de l’ordre del dia, podria donar lloc a una posterior impugnació. La sra.
advocada diu que es va modificar amb l’acord de les dues candidatures per ajustar-se al
temps, ja que era previsible que no arribés el temps per tot, i que és del tot lògic que els
pressupostos siguin exposats per la candidatura guanyadora, de manera que no tindria
cap sentit una impugnació.
*Sra. x exposa que hi ha socis que encara que no puguin assistir generalment a les
assemblees o anar a passejar als refugis, existeixen, segueixen la feina de l'entitat i estan
informats de tot.
*La Sra. x, Atv i cuidadora de l’Spam, demana que no se’ls anomeni “treballadors”, que
tots ells són cuidadors, i inclou en aquest terme a veterinaris, conductors, etc… , ja que
entre tots cuiden la vida dels animals. Que estan molt orgullosos de la seva feina.

Es dóna per conclòs el torn de preguntes, i els socis van passant per la mesa electoral
per dipositar el seu vot. La mesa està formada pel soci present de més edat, Sr. Jose
Millan, amb el càrrec de president, i com a vocals, la Sra. Ester Sanchez Jimenez per
'Spam un Sentiment' i la Sra. Maria Pura Nogueras per 'Obrim la Spam', així com les
persones acreditades com a interventores, que són la Sra.Gemma Ballestar per 'Obrim la
Spam' i la Sra. Mariona Serda per 'Spam un sentiment'.

Una vegada acabat el procés de votació, es fa el recompte final donant els resultats
següents:
· Número de vots emesos: 206 (73 presencials + 133 delegats)
· Vots totals favorables a la candidatura “Spam un Sentiment”: 164
· Vots totals favorables a la candidatura “Obrim l’Spam”: 42
· Vots en blanc: 0
· Vots nuls: 0

El president de la mesa electoral, Sr. José Millan, proclama la candidatura presentada i
encapçalada per la Sra. Silvia Serra com a guanyadora de les eleccions, quedant la Junta
de la següent manera:
Presidenta, Sra. Silvia Serra Lafarga
Sots-Presidenta, Sra. Núria Garcia Amat
Secretària, Sra. Roser de Elías i Trullol
Tresorera, Sra. Marta Masmitjà i Prada
Vocal, Sra. Africa Arroyo
Vocal, Sra. Marina Valls Valls
Vocal, Sra. Irene Mainat Van-Delf
A les 21:00 s’estén l’acta que signen els membres de la Mesa i els interventors: Sr. José
Millan com a President i els vocals, Sres Ester Sanchez Jimenez i Mª Pura Nogueras, i
con interventors: Sres. Gemma Ballestar i Mariona Serdà. S’adjunta l’acta de la Mesa
electoral signada pels seus membres.
I com el temps previst s’ha exhaurit, deixem per a la propera Assemblea el punt de
tancament de l'exercici 2018 amb precs i preguntes i també el punt dels pressupostos i
objectius del 2019.
I sense res més a tractar a dia d’avui, s’aixeca la sessió quan són les 21:30 del dia 29 de
Març del 2019 i amb el vist i plau de
La Presidenta
Silvia Serra Lafarga

La Secretària
Roser de Elías i Trullol

