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BUTLLETÍ DEL VOLUNTARIAT
Presentació
Benvolguts companys, reprenem i ampliem el butlletí del voluntariat perquè
estigueu al cas de totes aquelles informacions que puguin ser del vostre
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1-. Les companyes veterinàries amb els
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A més a més dels nous gossos i gats que ens han entrat als refugis i a l'espai
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detall de les principals intervencions veterinàries dels animals dels refugis
durant el mes d'agost.
KIA (gossa) Tractament per pioderma + valoració i tractament per coixera
aguda a extremitat posterior esquerra.
LLIGAT (gos) Visita i tractament per colitis
NINFA (gata) Gingivoestomatitis. Tractament + neteja de boca
AGLÀ (gos) Visita per episodi epilèptic durant el passeig

socials del voluntariat

GUS (gos) Detecció de clapa al cap; mostra per biòpsia.

12

KIMBO (gos) Visita per èczemes humits galta bilateral.

Altres dades d'interès:

Pròximes visites de la coordinadora

FOC (gos) Revisió granuloma.

a refugis; Festius del mes de

BOOMER (gos) Retirada de fixadors

setembre; Reptes i crides actius.

BENET (gat) Visita i tractament per gingivitis i retracció gingival + otitis
bilateral.
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ROKY (gos) Revisió i valoració per coixera extremitat anterior dreta.
DUNCAN (gos) Revisió i valoració. Ha guanyat massa muscular.
ICE (gos) Visita i tractament. Dermatitis generalitzada, diarrea persistent,
augment ganglis. Distensió vesícula biliar amb sediment.
NIKO (gos) Revisió per dolor a maluc.
GOMARA (gata) Revisió per tos persistent.
BAD (gat) Gingivitis. Neteja de boca.
KONGO (gos) Visita per revisió de boca per episodis recurrents
d'inflamació de belfo.
BASTIANA (gata) Visita per apatia i anorèxia. Rinotraqueitis.
TYRION (gos) Visita per femtes amb sang. Tractament amb pinso intestinal.

El treball des de l'espai

UITO (gat) Tractament rinotraqueitis infecciosa.

veterinari i les visites dels

SALTI (gat) Otitis bilateral.

veterinaris als refugis,

XAOS (gos) Revisió otitis. Ha millorat però es continua amb el tractament.
KASS (gos) RX. Artrosi tars extremitat posterior esquerra.

asseguren que tots els nostres
gats i gossos estiguin ben
atesos sanitàriament.

JOANET (gat) Visita per coixera molt marcada a extremitat anterior
esquerra.
LINA (gossa) Èczema humit + mocs i vòmits
GOZZO (gos) Visita per atàxia i tremolors de coll. Pendent de visita
neuròleg.
També volem fer menció d'alguns casos que ens han arribat en un estat
especialment greu: Estornell (cadell de gat amb un ull perdut i l'altre
greument afectat); Quiko (cadell de gat amb fractura de radi i
pneumònia); Dita (cadelleta de gos amb fissura a la tíbia); Boleta (gosseta
molt velleta amb hèrnia inguinal i fractura antiga al genoll); Toby (gos que
ens arriba amb leishmània sense tractar; amb lesions per tots el cos i
febre); Scar (gosseta amb una ferida oberta al llom); Rio (cadell de gos
amb shunt intrahepàtic)

2-. Ajudant els gossos i gats amb
problemes de comportament
Durant el mes d'agost han estat molts els gossos i gats amb problemes de
comportament que hem ajudat entre tots i que seguirem ajudant. Des de
la posada en marxa de les campanyes d'adopció (en especial les
campanyes 'confia

en mi' i

'confia + en mi') hem augmentat

considerablement la dedicació a aquests gats i gossos que, pel seu
passat, ho tenen especialment difícil per a ser adoptats si no els ajudem.
· Gossos que han estat treballats durant el mes d'agost des dels refugis:
Griset, Oslo, Lester, Luna, Mapache, Peggy, Selene i Dio
· Gats que han estat treballats durant el mes d'agost des del refugi, l'espai
veterinari i acollides terapèutiques: Nila, Neula, Karel, Mar, Lupe, Àlex,
Garay, Agus, Yodi, Yido, Manelic, Melani, Cata, Ullet, Zahar, Lara i Laru.
· Gossos adoptats o acollits que han estat treballats des de casa durant el
mes d'agost com a suport per la seva adaptació: Poqui, Eros, Otto, Tata,
Kami, Xilli, Figa, Kimba, Turbi, Aire i Valèria.

La posada en marxa de les
campanyes d'adopció per
gossos i gats amb problemes de
comportament, ha suposat un
incentiu pels bons adoptants a
apostar per aquests animals
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· Gats adoptats o acollits que han estat treballats des de casa durant el
mes d'agost com a suport per la seva adaptació: Nari, Bach, Bahames,
Tachi, Tona, Ender, Salti, Rina, Tafaner, Vidal i Bastiana.
La despesa per poder fer front a tot aquest treball ha comptat amb el
suport de les aportacions dels voluntaris i dels padrins, aportacions que

Seguim amb el treball amb els
gossos i gats que presenten
problemes de socialització

han permès cobrir gairebé un 20% de la despesa total del mes d'agost.
· Previsió de gossos de refugis que està previst treballar durant el mes de
setembre: Orellut, Griset, Oslo, Lester, Ferry, Rocky, Cholo, Scar, Thor, Horus,
Red i Fros.
· Previsió de gats de refugis i espai veterinari que està previst treballar
durant el mes de setembre: Nila, Tasho, Goldy, Mar, Neula, Pardi, Salmi,
Ateles, Manelic, Laru i Lara.

NOTA: "La caixeta del voluntariat", present i futur
Des de fa temps, aquesta caixeta ha anat destinada a col·laborar en la
despesa d'educadors i a la compra d'algunes necessitats pels gossos i gats
dels refugis. Us facilitem a continuació el resum i l'estat d'aquesta caixeta
dels mesos d'abril, maig, juny, juliol i agost d'enguany.
Durant aquests 5 mesos s'ha recaptat un total de 2.465,59€, dels quals 731€
corresponen a la festa solidària del line dance, 1559,59€ a la captació del
bar i la botigueta i 175€ a donatius directes de padrins per sessions de
modificacions de conducta. Pel que fa a les despeses, s'han gastat
2583,20€, dels quals 2.275€ s'han destinat a les sessions de gossos amb
problemes de comportament (a l'espera de rebre la factura corresponent
a aquest concepte del mes d'agost), 500€ s'han invertit en casetes de
gossos a can Moret, i 308,20€ en la compra de materials diversos.
A dia 31 d'agost de 2019, la 'caixeta' té un remanent de 872,77€.
A partir d'ara, les vostres donacions aniran dipositades a les guardioles dels
refugis, i seran entregades a l'entitat. Igualment, i com no podria ser d'una
altra manera, aquestes donacions aniran destinades a ajudar en les
despeses dels animals i en el seu benefici, i en els pròxims butlletins us
seguirem informant de com les vostres aportacions ajuden els animals
abandonats.

3-. Els gats de carrer
Incorporem a partir d'aquest butlletí el treball que fan els/les alimentadors/es
de colònies de gats de carrer de Mataró, i les informacions sobre les
colònies que depenen de la spAm i dels seus voluntaris.
Actualment depenen de la
spAm un total de 37 colònies de
gats de Mataró. Les voluntàries
alimentadores (responsables de
les colònies de gats de carrer
d'acord el que resa a
l'ordenança municipal) són
essencials per poder ajudar els
gats de carrer a sobreviure.

Actualment depenen de la spAm un total de 37 colònies de gats de
Mataró: Residència Sant Josep, Isern, Clos Arqueològic, Lucius Marcius, Cinc
Sènies, Edifici de vidre, Fàbrica Set-Avet, Restaurant Culinary, Masia Can
Boet, c/Ictineo (davant Hotel NH), Pistes Atletisme, Urb. Vilardell, Montserrat
Quadrada, Plaça Cehegín, Joan Maragall, Pizarro, Goya, Horts Cinc Sènies,
Solar Tecnocampus, Can Fulgarolas, Renfe, Gros Mercat, Bombers, Ronda
President Tarradellas, Opel N-II, Rda. Cervantes, Urb. Salvador, Can Boada,
Alfons X el Savi, Forn del vidre, Ciutat Jardí, horts Bon Recès, c/Energia (pol.
Mata-Rocafonda), Riu Segre/Riu Ter, Sant Agustí, Riu Llobregat, Thos i
Codina.
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El número de gats controlats aproximat acollits en aquestes colònies gira al
voltant dels 400 gats, però ens consta que a Mataró hi ha al voltant de 1000
gats ferals. Des de la spAm fem el que podem, però necessitem molt més
suport de l'administració per poder assolir el control i cura dels gats de carrer
de Mataró.
Tenim una xarxa de 35 alimentadores (d'acord a l'ordenança municipal, són
les responsables de les colònies de gats de carrer), i des de gener fins agost
hem capturat i esterilitzat un total de 143 gats i gates de Mataró, 10 més que
l'any passat en el mateix període (el 2018 vam esterilitzar un total de 246
gats i gates de Mataró, 133 entre gener i agost). Volem destacar que a
aquestes alçades de l'any, la protectora no ha rebut cap ajut ni subvenció
per part de l'Ajuntament de Mataró per colònies de gats de carrer.

4-. Les mainaderes i les cases d'acollida
terapèutiques
Estem en plena època d'entrada de cadells de gat; entre els mesos de
d'abril i octubre és malauradament massa freqüent l'entrada de cadells,
molts d'ells encara no mengen sols i cal alimentar-los i estimular-los. L'ajuda
de les mainaderes és imprescindible per tirar-los endavant. Durant aquest

Les mainaderes i les acollides
terapèutiques: voluntaris que
ajuden a salvar vides.

mes d'agost 22 mainaderes han acollit i tirat endavant un total de 44
cadellets de gat de 'bibe'.
A més a més hi ha hagut 3 gats i 2 gossos en estat de salut feble que han
estat acollits per ajudar-los a recuperar-se, i un total de 7 gats que han estat
acollits per ajudar-los en la seva socialització i fer més fàcil una futura
adopció.

5-. Els passejos i acompanyament als
refugis
Durant el mes d'agost l'assistència de voluntaris als refugis per donar unes
estones de passeig als gossos i acompanyar els gats ha estat força òptim,
en especial al refugi de cal Pilé.
Els dies de cada dia, els gossos acollits a Cal Pilé i a can Moret (recordem
que ara per ara el refugi de Badalona està en obres, que probablement
s'allargaran fins el mes d'octubre), tenen la sort de comptar amb alguns
padrins i voluntaris que poden venir per donar-los una estona d'esbarjo. Pel
que fa al cap de setmana, durant aquest agost els gossos de cal Pilé han
pogut sortir tots a passejar gràcies al bon volum d'assistència de voluntaris.
A can Moret, la presència de voluntaris encara és insuficient, però
s'intentarà incentivar el voluntariat en aquest centre; cal tenir present però
que l'estructura, la ubicació i el funcionament de can Moret permeten als
cuidadors poder dedicar més temps a l'esbarjo dels gossos que hi habiten.
Els gossos del refugi de Badalona que actualment estan ubicats a la
residència de Vilassar de Dalt, són atesos diàriament per dos cuidadors.
Pel que fa els gats, tot i que tenim alguns padrins i voluntaris fidels que no
falten mai a la seva cita, és cert que és un voluntariat encara escàs que
cal incentivar, sempre tenint present que l'espai de la gatera reclama
especial tranquil·litat i evitar les aglomeracions.

El temps que dediqueu els
voluntaris de refugis a passejar
els gossos i acompanyar els gats,
no només suposa pels animals
dels refugis un moment de
companyia, també ajuda a
molts d'ells a recuperar la
confiança en les persones,
facilitant la seva adopció.

BUTLLETÍ DEL VOLUNTARIAT

PÁGINA 5

6-. Una molt bona idea dels voluntaris
feta realitat!
Els companys voluntaris van fer arribar a l'entitat la idea d'habilitar una
porta en el passadís de sortida pel qual passen els gossos quan han de
sortir del recinte. La idea estava pensada per evitar l'estrès dels gossos de
les quarentenes. Estem molt contents de poder-vos informar que aquesta
porta ja és una realitat! Gràcies per la idea!!!!

7-. Avenç sobre activitats d'enriquiment
ambiental a refugis (gats i gossos)
7-. Avenç sobre activitats d'enriquiment
Conscients de lo importants que són els estímuls visuals i olfactius per a gats
ambiental a refugis (gats i gossos)

i gossos, s'estan preparant activitats d'enriquiment ambiental pels patis de
cal Pilé i per la gatera. En breu esperem poder-vos presentar als voluntaris
aquestes activitats per si hi voleu participar activament.

8-. Pròximes fires
Les companyes voluntàries de fires ho tenen tot a punt per assistir a les fires
a les quals hi tindrà presència el voluntariat de la spAm durant aquest mes
La presència a les fires és una
activitat que ajuda a treure fora
dels refugis la realitat i la tasca
de les protectores. És una
activitat que contribueix a
l'educació i a la conscienciació
envers la tinença responsable
d'animals de companyia.

de setembre. Preneu nota dels dies! Si hi voleu col·laborar com a
voluntaris, envieu un correu a coordindor@protectoramataro.org.
15 de setembre, a Mataró: III Fira animalista organitzada per SOS Animals
Maresme. A l'espai firal del Nou Parc Central de Mataró. Des de les 10 del
matí a les 8 del vespre.
28 de setembre, a Barberà del Vallès: III Fira Animalista de Barberà del
Vallès organitzada per ARCA-Barberà. A l'espai Parc can Serra de Barberà
del Vallès. Des de les 10 del matí a les 8 del vespre (tot i que els voluntaris
de la spAm només hi seran mig dia).
29 de setembre, a Calella: VIII Fira Animalista de Calella. Organitzada per
ADIAP. AL Passeig Manuel Puigvert (passseig de mar) de Calella. Des de
les 9 del matí a les 8 del vespre.

9-. Situació de les llicències per conduir
GPP's
Ens agradaria moltíssim poder-vos dir que ja estan en funcionament, però
els tràmits dels ajuntaments sempre són lents i no està a les nostres mans fer
res més tret de pressionar i recordar. A mitjans d'agost des de l'Ajuntament
de Mataró ens han assegurat que hi estan treballant i que a finals de
setembre ja les tindrem.
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10-. Posada en marxa del nou Pla de
Voluntariat
Tal i com estava previst, el pròxim mes d'octubre es torna a obrir l'entrada
de nous voluntaris. En breu rebreu el nou Pla de Voluntariat revisat i amb
les incorporacions de les diferents propostes que ens heu fet arribar. Per tal
que els voluntaris antics i els padrins passejadors pugueu formalitzar sense
massa demora el nou compromís, i puguem augmentar el número de
voluntaris, començarem amb convocatòries mensuals, i durant el 2020 les
farem bimensuals o trimestrals, segons les necessitats i segons el volum de
sol·licituds.
Les sessions formatives s'impartiran al Centre Cívic Cabot i Barba, a la
Plaça Miquel Biada, núm. 5 de Mataró (davant RENFE). Aquestes sessions
teòriques aniran seguides de la introducció pràctica al refugi al dia
següent de les formacions. Les dates de les pròximes convocatòries són les
següents.
26 d'octubre (de 10 a 14h): primera convocatòria per a nous voluntaris.
26 d'octubre (de 16 a 20'30h): primera convocatòria per a voluntaris actius
i padrins passejadors.
23 de novembre (de 10 a 14h): segona convocatòria per a nous voluntaris.
23 de novembre (de 16 a 20'30h): segona convocatòria per a voluntaris
actius i padrins passejadors.
25 de gener (de 10 a 14h): tercera convocatòria per a nous voluntaris.
25 de gener (de 16 a 20'30h): tercera convocatòria per a voluntaris actius i
padrins passejadors.

11-. Avenç sobre noves xarxes socials
del voluntariat
Com ja sabeu, hem tingut alguns entrebancs amb les xarxes socials dels
voluntaris. Durant el transcurs del mes de setembre, obrirem un nou
instagram i un nou twitter oficials dels voluntaris de la protectora de
Mataró. Seran gestionats per una voluntària de la protectora que
col·labora des de fa molts anys amb nosaltres amb el desenvolupament
de la web de la spAm. En breu us informarem de la seva adreça de correu
perquè li pugueu fer arribar tot el contingut gràfic i/o idees que tingueu
perquè siguin presents a les xarxes del voluntariat, Us tindrem informats!
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12-. Altres dades d'interès
VISITES DE LA COORDINADORA MÍRIAM ALS REFUGIS durant el mes de
setembre:
· Refugi de Cal Pilé: 28/09/2019
· Refugi de can Moret: està prevista visita pel mes d'octubre. Data encara
per confirmar.
FESTIUS DEL MES DE SETEMBRE:
· 11 de setembre: refugis oberts a voluntariat de 9'30 a 13'30h
· Durant el mes de setembre, mantenim els horaris d'estiu. Us recordem els
horaris de passeig i acompanyament de gats a refugis:
De dilluns a divendres:
Matins: de 9'30 a 13'30h
Tardes: de 15'30 a 16'30h
Dissabtes:
Matins: de 9'30 a 13'30h
Tardes: de 15'30 a 17'30h
Diumenges i festius:
Matins: de 9'30 a 13'30h

REPTES I CRIDES ACTIUS
· Ara mateix, del que més escassos anem és de pinso per alimentar les
colònies de gats de carrer i de llet Royal Canin pels cadellets de gat.
· S'ha obert un nou teaming per ajudar en la despesa en educadors. És el
teaming d'adoptants de fila zero. Aquí teniu l'enllaç per si us hi voleu sumar
o

el

voleu

compartir:

https://www.teaming.net/adoptantsdefilazero-

adoptantesdefilacero

NOTA: Us recordem que qualsevol qüestió o proposta que tingueu, ja sigui
sobre el funcionament o sobre l'estat dels animals, la podeu fer arribar a la
vostra

coordinadora,

la

Míriam,

a

través

del

correu

coordinador@protectoramataro.org. Us preguem que seguiu aquest canal
i no feu consultes privades relacionades amb la protectora als cuidadors.
Gràcies!

