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BUTLLETÍ DEL VOLUNTARIAT
Presentació
Benvolguts companys, el promès és deute! :) Tal i com us vam dir, cada
principi de mes rebreu aquest butlletí, on podreu trobar informacions que
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Les companyes veterinàries

creiem que són del vostre interès sobre els animals i sobre les activitats de la
protectora i del voluntariat.
Si teniu algun suggeriment sobre informacions que trobeu a faltar i us
agradaria
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no

dubteu

en

fer-lo

arribar

escrivint

a

amb els animals dels refugis

coordinador@protectoramataro.org
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Voluntariat corporatiu a Can

sense vosaltres els animals abandonats estarien més sols...
Aquí teniu el butlletí Nº 16! No deixeu de llegir-lo!
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Les companyes veterinàries tampoc han tingut descans durant el mes de
setembre. Un total de 1663 intervencions, entre revisions dels animals
recollits, gats de carrer, visites d'animals adoptats en campanyes i visites a
animals dels refugis. Aquí teniu un resum de les principals intervencions
veterinàries dels animals dels refugis durant aquest mes passat.

Gpp's ja són una realitat!

CLIPPER (gos) Tractament per èczema humit a zona dreta del coll.

10

RASTREATOR (gos) Visita i tractament per otitis. En espera de citologia.

Ja estan convocades les

Jornades del voluntariat

BUE (gos) Visita per inflamació de la zona del carp dret, sense dolor per

11

palpació. Es pauta tractament i es programa nova visita per fer

Informació sobre les noves

xarxes socials del voluntariat

12

Altres dades d'interès

seguiment.
OSLO (gos) Visita amb traumatòleg. Es confirma displàsia de maluc de
grau C. La radiografia de cervicals no aporta informació i es continua la
seva avaluació per valorar-lo.
DEXTER (gos) Boqueta en molt mal estat. Se li fa neteja de boca.
RIO (gos) Revisió de Rio. No ha presentat més crisis i es manté estable i
animat. Respon positivament al tractament i alimentació especial.
BAD (gat) Hospitalització per gingivitis. Se li practica exodòncia de vàries
peces.
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ALEX (gat) Intervenció per ferida al coll que supura i no tanca. Se li
practica extirpació de zona engruixida al voltant de la ferida. Ja torna a
ser a la gatera.
TANGO (gos) Se li va enganxar la cua als ferros de la gàbia. Se li va haver

Cap dels nostres animals

d'amputar la cua. Encara està hospitalitzat. Està animat i evoluciona molt

queda al marge d'una

bé.

atenció veterinària digna. Les

COCO

(gos) Citologia gangli preescapular. No es diagnostica tumor.

Presencia de degeneració cel·lular ocasional.
XISCU (gos) Ingrés per control evolució hematoma/dolor. Ja torna a ser al

veterinàries de la spAm
sempre al costat dels animals
abandonats!

refugi.
SHARK (gos) Intervenció per coixera. S'extirpa nòdul de greix de la zona
cervical.
PAPI (gos) Visita i valoració de traumatòleg per displàsia de colze bilateral.
MIKO (gat) Hem fet un repte per a ell. Continua presentant episodis
epilèptics. Pendent de ressonància i d'extracció de líquid cefaloraquidi
per analitzar.
VEGA (gat) Visita i tractament per dolor a la boca.
BENET (gat): Intervenció per otohematoma.
Volem fer una especial menció per dos gats que ens han deixat...
Macbeth i Lupe. Macbeth tenia un tumor instestinal maligne, i Lupe patia
insuficiència renal crònica. Per desgràcia no vam poder-los tirar
endavant....

2-. Ajudant els gossos i gats amb
problemes de comportament
Aquest mes de setembre, hem seguit ajudant a molts gats i gossos amb
problemes de comportament.
· Gossos que han estat treballats durant el mes de setembre: Griset, Oslo,
Lester i Conan seguint el consell dels companys de Doggy Time. Al refugi
de Can Moret, s'han estat aplicant pautes genèriques de junta de gossos
donades per la formació a cuidadors per part de Tartaruga, i s'han
començat a treballar a Zero, Red i Lligat amb pautes de la companya
Cristina, educadora canina. Menció especial pel cas de Ferry, en acollida
finançada per l'entitat i amb una aportació important d'una de les seves
padrines a casa d'una educadora de Kanstak.
· Gats que han estat treballats durant el mes d'agost des del refugi, l'espai
veterinari i acollides terapèutiques: Nila, Neula, Mar, Àlex, Garay, Ibis i
Tasho.
· Gossos adoptats o acollits que han estat treballats des de casa durant el
mes de setembre com a suport per la seva adaptació: Remo, Limbo,
Turbo, Nesi i Slinky.

Seguim ajudant els gossos i gats
dels refugis a superar les seves
pors.
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· Gats adoptats o acollits que han estat treballats des de casa durant el
Seguim amb el treball amb els
gossos i gats que presenten
problemes de socialització

mes d'agost com a suport per la seva adaptació: Trix, Tro, Ender, Bastiana,
Bais, Paulo, Glue, Elio, Yodi i Yido, Gomara, Karel, Manelic, Lluc i Benet, Riss
i Salmi.

3-. Els gats de carrer
Durant el mes de setembre hem capturat, esterilitzat i retornat a les seves
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.

colònies un total de 42 gats i gates de Mataró, gairebé el doble que l'any
passat en el mateix període (el mes de setembre de 2018 es van capturar,
esterilitzar i retornar un total de 23 gats ferals de Mataró).
A més a més, conscients de la situació en la qual es troben els gats de la
colònia del carrer Sant Agustí de Mataró, seguim dialogant i pressionant a
l'Ajuntament de Mataró perquè trobin una solució ètica pels gats d'aquesta
colònia.
Pel que fa a la colònia de can Boada, vam tenir resposta a la crida que
vam fer, i ja tenim una nova voluntària alimentadora per aquesta colònia.

4-. El dia 18 d'Octubre, acció de
voluntariat corporatiu a Can Moret
Cada dia són més els
treballadors d'empreses que trien
els animals abandonats per fer
voluntariat corporatiu. Allò que
era impensable fa uns anys, de
mica en mica, va fent-se realitat:
els animals, la seva protecció i
els seus drets cada dia més
presents en el conjunt de la
societat.

El dia 18 d'octubre tindrem una acció de voluntariat corporatiu dels
treballadors de l'empresa Mars. Aproximadament una vintena de persones
vindran al refugi de Can Moret a passejar els gossos i col·laborar en el
manteniment del refugi: faran donació de sauló que col·locaran en els
patis, pintaran totes les reixes que puguin i, a més a més, ens faran donació
de 50 llits per a gossos i de 50 corretges de passeig de 2m.
Estem molt contents amb aquestes col·laboracions que ens ajuden a
ajudar-los!

5-. Els voluntaris de refugis
Durant el mes de setembre l'assistència de voluntaris al refugi de Cal Pilé
ha estat molt bona, i cada cap de setmana han pogut sortir a passejar
tots els gossos.
Com ha passat sempre, durant la setmana no són tants els voluntaris i
padrins que poden anar als refugis a estar amb els nostres gossos i gats,
però seguim tenint uns quants voluntaris i padrins que troben una estona i
els venen a acompanyar.
A la gatera seguim tenint pocs voluntaris, tan de bo amb l'aplicació del
nou programa de voluntariat s'animi més gent a fer companyia als gats de
la gatera.
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Pel que fa al refugi de Can Moret, tot i tenir un voluntariat més reduït (que
també cal que incentivem), les cuidadores ens diuen que malgrat no és
un voluntariat molt nombrós, sí que és suficient perquè els caps de
setmana hagin anat sortint tots, i que gràcies a l'ampliació horària de Can
Moret, poden dir molt contentes que els mateixos cuidadors i cuidadores
poden anar traient a passejar molts dels gossos del refugi.
Respecte el centre de Badalona, tot i que les obres encara estan en
funcionament, durant aquest mes esperem poder anar tornant de
manera gradual els gossos de la residència de Vilassar.
Fent un resum, podem dir que els caps de setmana i festius, surten tots els
gossos a passejar i els gats es troben amb la companyia dels més fidels.
Durant la setmana la cosa és una mica més justeta. Hem de treballar en
aquest fet, tot i que sabem que serà complicat trobar voluntaris que
puguin venir entre setmana. Però no deixarem d'intentar-ho!

6-. La nostra campanya de Gpp's a la
premsa
Acabem de llençar una nota de premsa sobre l'aliança entre la
protectora i Seguràrtic per tal de facilitar l'adopció dels gpp's.
Cada mes la spAm recull una mitjana de 13,3 gossos d'aquestes races.
Actualment, el 48,5% dels gossos acollits en els tres centres pertanyen a
aquesta injusta qualificació.
En aquest enllaç podeu veure el video que s'ha fet arribar als diferents
mitjans de comunicació per donar veu i visibilitat a aquests gossos tan
lleials i sensibles: https://youtu.be/jKZhPXRotN8
Des de que vam llençar les noves campanyes d'adopció el mes de juliol,
aquests són fins el dia d'avui els resultats dels animals que han trobat
família en el marc d'aquestes campanyes: 38 gossos Gpp's, 23 gossos i 2
gats de la campanya confia en mi, 13 gossos de la campanya confia + en
mi i 20 gossos i 7 gats de la campanya els que ningú vol.

7-. Alguns canvis al refugi de cal Pilé
Durant aquest mes es traslladaran a l'espai Vincles les taules que hi ha
actualment al costat de la caseta del "bar", es netejarà a fons la caseta,
que d'ara en endavant serà per organitzar les donacions, i es col·locarà
una guardiola per a donacions i suggeriments i un plafó informatiu..
Nota: Hem rebut per part d'alguns voluntaris algunes reclamacions vers la
nova ubicació del timbre de Cal Pilé. Es va canviar de lloc precisament
per evitar estrés dels gossos, però donat que la nova posició no ha
solucionat el problema, us preguem que limiteu al mínim les tocades de
timbre mentre cerquem una alternativa (potser una campaneta). També
alguns voluntaris ens han demanat un telèfon de contacte per si es troben
amb alguna incidència als refugis; preneu-ne nota: 687 97 60 37

Voluntaris passejant els gossos
dels refugis i acompanyant els
gats de la gatera: una activitat
que contribueix a l'equilibri
emocional de tots aquests
animals.
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8-. Fires i activitats. Nou curs de cadells
de gat
El mes de setembre el voluntariat de la spAm ha estat present a 3 fires: a
Mataró, a Barberà i a Calella. Tot un èxit de participació de voluntaris
orgullosos d'ajudar els gats i gossos de la spAm més enllà de les portes dels
refugis! Moltes gràcies pel vostre esforç i ajuda! Sou fantàstics!
Aquest mes d''octubre no tenim fires programades, però sí que tenim a
punt un nou curs de cadells de gat impartit per la nostra companya Clara
Busquets. Si teniu interès en saber com cuidar un cadell de gat, envieu un
correu a info@protectoramataro.org per no quedar-vos sense plaça!
Data: 18 d'octubre
Hora: de 17 a 20h
Lloc: Acadèmia el Triangle, c/ Sant josep Oriol, núm. 21. 08302 · Mataró
Preu: 20€ (places limitades)

9-. Les llicències per conduir GPP's ja
són una realitat!
Per fi podem dir-vos que les llicències per a què els voluntaris de Cal Pilé
de Mataró pugueu passejar els gossos de les mal anomenades races
potencialment perilloses ja són una realitat! Ja són 19 els voluntaris que
s'han tret la llicència per poder permetre que aquests gossos tan fantàstics
puguin veure alguna cosa més que un refugi d'animals mentre esperen a
ser adoptats.
Si algú de vosaltres vol tramitar aquesta llicència per a poder passejar
com

a

persona

voluntària

aquests

gossos, envieu un

correu

a

voluntariat@protectoramataro.org, i us indicaran tots els passos a seguir.

10-. Jornades de Voluntariat
Us recordem les convocatòries per renovar el vostre compromís de
voluntaris i l'entrada de nous voluntaris.
Les sessions formatives s'impartiran al Centre Cívic Cabot i Barba, a la
Plaça Miquel Biada, núm. 5 de Mataró (davant RENFE).
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.
Si algú de vosaltres no ha rebut la convocatòria, si us plau, envieu un
correu a voluntariat@protectoramataro.org
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11-. Notes sobre les noves xarxes
socials del voluntariat
Ja estan en marxa les noves xarxes del voluntariat: el twitter oficial dels
voluntaris (@VoluntariatM) i l'Instagram oficial dels voluntaris
(@voluntariatoficial_protemataro). A més a més del facebook de voluntaris
de sempre! En només 3 setmanes, l'instagram ja té 682 seguidors, i el twitter
233.
L'objectiu central d'aquestes xarxes és difondre que les interrelacions entre
animals i persones són bones pels animals i són bones per les persones. Els
animals sempre al centre de tot, sense que cap "núvol gris" de les persones
els hi resti ni una miqueta de protagonisme.
Aquestes xarxes són obertes a tots els voluntaris que hi tingueu material
gràfic

o

idees

per

aportar-hi,

escrivint

a

aquest

correu:

voluntariat.xarxes@protectoramataro.org.
També us volem preguntar, les noves xarxes, Serveixen? Us agraden? Us
són útils? Volem que aquest canal sigui el canal de tots els voluntaris i sigui
el vostre mirall! Esperem les vostres idees i aportacions!

12-. Altres dades d'interès
VISITES DE LA COORDINADORA MÍRIAM ALS REFUGIS durant el mes
d'octubre
Dates encara per determinar. Us seran comunicades via correu electrònic.
Si teniu algun suggeriment per millorar la comunicació amb la vostra
coordinadora,

només

cal

que

ens

ho

feu

saber

escrivint

a

coordinador@protectoramataro.org

A TENIR EN COMPTE:
· Hem fet curt d'armilles per voluntaris. Estem a l'espera que ens en arribin
més i que tots els voluntaris pugueu anar identificats.
· Des de la UAB tornen a venir per recollir mostres de femtes a gatera i
gosseres per poder analitzar de mans d'especialistes quins paràsits tenim a
les diferents gàbies i patis, instaurar els tractaments més adients i aplicar
protocols de prevenció. Els dies 9 i 18 d'octubre vindran a Cal Pilé. i el dia
16 d'octubre a Can Moret.

CALENDARI OCTUBRE:
· 10 d'octubre: Els refugis i l'espai veterinari tancaran a les 14h per reunió
general del personal.
· 12 d'octubre (festiu): horari com si fos diumenge. Encants tancats.
· 1 de novembre (festiu): horari com si fos diumenge. Encants i oficines
tancats.
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· A partir del dia 1 d'octubre, aquests són els horaris de passeig i
acompanyament de gats a refugis, tant al refugi de Cal Pilé de Mataró
com al refugi de Can Moret de l'Ametlla del Vallès:
De dilluns a divendres:
Matins: de 11 a 13'30h
Tardes: de 15 a 16h
Dissabtes:
Matins: de 9'30 a 13'30h
Tardes: de 15 a 17h
Diumenges i festius:
Matins: de 9'30 a 13h

LOTERIA DE LA SPAM: NO US QUEDEU SENSE!
Com cada any, ja tenim la Loteria de Nadal en venda! La podeu trobar
als refugis, a les oficines i als Encants. Aquest any, per una qüestió de
infraestructura, només s'enviarà per correu a partir de 10 butlletes. No us
quedeu sense Loteria de la protectora! :)

REPTES I CRIDES ACTIUS
· Ara mateix, del que més escassos anem és de joguines per a gossos
grans, kongs, arnesos per a gossos grans i corretges de 2m. Per a gats
també necessitem joguines i sempre serà benvinguda la sorra de gat.
· Recordeu que hi 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,

coordinador@protectoramataro.org. Gràcies!

a

través

del

correu

