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PROGAT SABADELL 2020 EN XIFRES
2 nous projectes en els que s’ està treballant:
8 voluntaris formen la Junta
14 voluntaris col.laboradors puntuals
209 persones sòcies
Donem cobertura al territori municipal de Sabadell.
No tenim refugi, funcionem amb cases d’ acollida.
www.progatsbd.org i

S’ha recollit a 307 gats sociables procedents d’
abandomanents o naixements a les colònies o al carrer.
233 han anat a la Lliga Protectora
27 en adopció a través de Progat
28 retorns a la colonia o al propietari
19 falleciments
S’ha esterilitzat a 322 gats procedents de les diferents
colònies de la ciutat (190 femelles i 132 mascles).

•Iniciat intervenció en dos domicilis on hi havia gran acumulació de gats.
Proposta d’ establir un Protocol d’actuació multidisciplinar on intervingui
Salut mental, Benestar animal i Salut pública.
•Iniciat intervenció en un recinte escolar on hi ha una colonia de gats.
Proposta d’establir un Protocol d’actuació multidisciplinar, Benestar
Animal, Salut Pública i Ensenyament.

Campanyes crowfunding, campanyes d’ esterilització, gestions
d’ avisos i altres activitats de sensibilització i difusió.

Ingressos

venda de productes padrins
2.030€
3.503,75€
9%
15%

donatius
8.157,39€
34%

Despeses

socis
9.980,19€
42%

varis
1.001,62€
4%

Comptem amb cases d’ acollida que acullen als gats que
encara són pendents d’ adopció.
Dades facilitades per SMATSA a través de la Lliga
Protectora d’animals. Gats trobats morts a la via
pública:74

veterinaris
23.023,28€
96%
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Carta de l’equip Progat SBD
“Els gats de carrer són de la ciutat, de la comunitat: son els nostres conciutadans i han d’ estar protegits i ser tractats amb ètica. La protecció dels animals de
companyia i de carrer ha d’ entrar en l’ agenda política.” Agnès Dufau International Cat Care Welfare Award” (Premi Internacional de
Benestar Felí)

Aquest 2020 no ens ha aturat la crisi sanitària tant dura que es va iniciar a principis d’
any i que encara perdura, ens hem reorganitzat ràpidament i no hem parat, la cura i
l’atenció als animals de carrer formen part dels serveis essencials que tota societat
ha de tenir.
Gràcies a la col·laboració de tantes persones associades, voluntàries, padrins i
empreses compromeses hem aconseguit esterilitzar a 322 gats de les colònies de la
ciutat, treure del carrer a 307 gats sociables o petits nascuts a les colònies, poder
pagar tractaments veterinaris i molt més.
Ens anima compartir el principal impacte que la nostra tasca voluntària ha generat en
benefici dels animals i volem començar l'any amb entusiasme per seguir sembrant
llavors de respecte cap als gats urbans, perquè formen part de la nostra vida a la ciutat
i ens importen.
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I. Presentació de l’ associació
PROGAT SBD és una associació sense ànim de lucre (N. Reg. Generalitat 24023), que es dedica a la protecció, especialment, del gat de
carrer i a l'esterilització de colònies urbanes i a promoure i informar sobre els beneficis que aporta l'esterilització.

A l'abril del 2000, ens vàrem ja constituir com a associació autònoma PROGAT SBD, mantenint unes normes d'actuació similars.
Altres Progat:
Ampolla, L'

Begur

Colònia de Tika, La

Garrotxa

Roquetes

Tortosa

Alt Berguedà

Blanes

Cornellà

Igualada

Sabadell (Sbd)

Ulldecona

Ametlla del Vallès,
L'

Bonastre

Deltebre

Les Cases

Sant Boi

Vila-seca

Badalona

Castellar del Vallès

Esplugues

Lleida

Figaró

Palafrugell

Garriga, La

Ribes de Freser

Balaguer
Barberà

CatalunyaBarcelona
Cerdanya

Sant Celoni-La
Batllòria
Sant Feliu de
Guíxols
Terrassa

20 anys a Sabadell

Vam entrar en contacte amb Progat Barcelona al novembre del 1999 i de fet vam començar a treballar a Sabadell com a Delegació de
PROGAT BCN.
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Composició, Missió i línies estratègiques
Organigrama de l’entitat

Junta
Presidència, Vicepresidència,
Secretaria, Tresoreria i
Vocals (4)

Coordinació
Àrea de col.laboradors

Maite Dilmer

Coordinació
Àrea d’ intervenció en el
medi (captures i colònies)

Roser, Quino, Silvia,
Mireia, Marta S. i
Isabel

Coordinació
Àrea de Comunicació

Alícia, Silvia, Alba i
Charo

Coordinació
Àrea d’ adopcions i
acollides

Raquel, Marta L. I
Marta O.

Coordinació
Àrea de relacions
institucionals i
desenvolupament

Joaquin C. I Isabel G.

Coordinació
Àrea de captació de
recursos

20 anys a Sabadell

Assemblea de socis

Raquel, Marta S., Marta
O., Judith, Alícia, Marta
L.,Silvia, Alba, Judd,
Charo i Gemma
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Composició, Missió i línies estratègiques
Composició de la Junta

 Vicepresidència: Joaquín Cordero Muñoz
 Secretària: Isabel Gil Camps

20 anys a Sabadell

 Presidència i direcció: Marta Iserte Jiménez

 Tresorera: Gemma Soler Torres
 Vocals: Laia Moreno de Roa* Alícia Pineda Pérez *Raquel Rubio Martínez*Marta Serrano Gómez
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Composició, Missió i línies estratègiques
Referents d’àrees

 Gestió àrea de voluntariat: Maite Dilmer Mateo
 Gestió de captació de recursos: Raquel Rubio Martínez
 Gestió de captures i control de colònies: Isabel Gil Camps
 Gestió de l’ àrea d’adopcions: Raquel Rubio Martínez
 Gestió de l’àrea de comunicació: Alícia Pineda Pérez
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20 anys a Sabadell

 Gestió de l’área de relacions institucionals i projectes: Joaquín Cordero Muñoz

Composició, Missió i línies estratètiques
implicats:
Administració, alimentadors, veïnat... Conscienciar a la gent de la responsabilitat de tenir un gat, d’ esterilitzar per
evitar camades i comportaments indesitjats, fer campanyes de conscienciació i sensibilització pels animals abandonats i
promoure l’adopció.
 Línies estratègiques:

•

Concienciació:
Persones concienciades de la repercusió que l’ acció humana té sobre el benestar animal.

•

Cobertura legal adeqüada:
Normativa legal que garantitza el benestar dels animals vigent.

•

Optimització dels recursos del sector:

Màxim benefici social en el benestar dels animals obtinguda de l’ acció
destinats a aquest fi per la societat.

realitzada i els

recursos
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20 anys a Sabadell

 Missió: implementar i transmetre les idees sobre el control ètic de les colònies de gats lliures a tots els estaments

Localització
Després de 20 anys realitzant la nostra tasca al servei dels gats urbans de Sabadell continuem havent de tenir les gàbies
de captura, el material i la documentació de l’associació repartits pels domicilis dels voluntaris.
 Contacte:
Apartat correus 229
08202-Sabadell
progatsbd@gmail.com
www.progatsbd.org
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20 anys a Sabadell

 A principis de 2019 varem sol.licitar un espai per a l’ associació a l’Ajuntament de Sabadell, de moment sense resposta.

I. II. Esquema general del protocol d’actuació

Comunicació interna-registre Progat
Visita veterinària:
es mira si porta xip

Sense xip

Si

Avís/difusió del gat
Disponibilitat casa acollida
i/o fons per despeses
veterinàries

•
•
•
•

No

No

Està ferit
o malalt?

Sociable amb humans

Es valora estat de
salut i la seva
socialització.

Si

Acollida (contracte + seguiment)
Atenció si precisa, cures especials i/o visites veterinàries.
Publicació de la seva situació a les xarxes socials
Test fiv i felv i desparassitació

Passats els 20 dies des de la publicació de la recollida
Adopció (contracte + seguiment)
Amb compromís d’esterilització, xip, vacunes i cens municipal

No sociable amb humans

Amb xip

Contacte amb el
responsable del gat
i retorn al domicili

Esterilització, marcatge a l’
orella, cens intern de Progat i
retorn a la colònia o punt de
captura.

Colònia a càrrec dels alimentadors
amb suport puntual de Progat

MemòriaMemòria
ProgatProgat
SBD SBD
2020
2019 11 9

20 anys a Sabadell

Gat capturat d’ una colònia
o
recollit del carrer
(Sabadell)

II. Àrees de treball i activitats desenvolupades

Quan un gat domèstic s’ha perdut o ha estat
abandonat, a diferència dels gats ferals o nascuts a les
colònies, difícilment pot sobreviure encara que es
trobi en l’espai d’ una colònia. És un gat socialitzat
amb els humans i que depèn d’ ells per a viure.
La nostra intervenció consisteix en la captura de l’
animal, l’ atenció veterinària, la cerca d’una casa d’
acollida o adopció i si no és possible la coordinació
amb la Protectora d’ Animals de Sabadell.
Aquestes recollides sovint no són fàcils ja que el gat
abandonat es troba espantat en un entorn desconegut
per a ell, no ens té confiança i sol evitar el contacte i
defensar-se fugint o esgarrapant.
Cal saber com apropar-se a un gat per a no espantarlo més i poder-lo ajudar.

També cal tenir flexibilitat i disponibilitat, els gats
no saben d’ horaris, ni festius...
Intentem donar resposta sempre, dins de les
nostres possibilitats, ja que la tasca dels voluntaris
és fora del seu horari laboral o d’estudis.

20 anys a Sabadell

II. I. Àrea d’ intervenció en el medi
Recollides
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II. Àrees de treball i activitats desenvolupades

II. I. Àrea d’ intervenció en el medi
Recollits 2020:307
20 anys a Sabadell

Falleciments
6%

El treball en xarxa amb altres
associacions del municipi amb les que
compartim criteris d’ intervenció ha
estat importantissim per poder donar
opcions a la majoria dels gats trobats o
nascuts a les colònies.
Tal com hem esmentat, no tenim
refugi. Contem amb la col.laboració
d’ algunes cases d’acollida que
habitualment estan ocupades per
alguns gats adults trets de les colònies
que tenen patologies cròniques.

Retorn colonia o
Propietari
9%

Adopcions Progat
9%
Lliga Protectora
76%
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II. I. Àrea d’ intervenció en el medi
Control de Colònies

Total gats esterilitzats 2020:
322

mascles
132
41%

20 anys a Sabadell

Els gats ferals o gats de colònia no estàn socialitzats amb els éssers humans i per tant
no són adoptables. Apareixen per l’ abandonament de gats domèstics i es
converteixen en gats silvestres després de viure un temps per si mateixos o són gats
descendents d’altres gats ferals.
En el cas d’identificar cadells nascuts en una colònia, el periode de socialització amb
humans és entre les 2 i les 9 setmanes de vida. Si es passa aquest periode la seva llar
ja és l’ aire lliure.
Diversos ciutadans (alimentadors) tenen cura d’aquestes colònies de gats repartides
per tota la ciutat amb el suport de Progat SBD i de l’Ajuntament de Sabadell.
Sempre s’ intenta no retirar els gats de carrer ja que no representa cap sol.lució.
S’aplica el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn) sobre les colònies de gats.
Un cop capturats els gats, se´ls sotmet a una revisió veterinària, se´ls esterilitza, se´ls
fa una petita marca a l’orella i es retornen a l’espai on han estat capturats.
Una vegada s’ha identificat una colònia felina, els voluntaris referents habiliten la
zona per la plena seguretat dels gats que hi conviuen. Els alimentadors posen menjar
i aigua regularment a les colònies de les que es fan càrrec. Cal destacar l’esforç que
realitzen, en temps, econòmic i a nivell personal ja que l’aliment el costegen ells
mateixos, es preocupen quan veuen un dels animals malalt, atropellat, etc...
S’habiliten espais on els gats poden acollir-se en cas de mal temps.

femelles
190
59%

Memòria Progat SBD 2020 14

II. I. Àrea d’ intervenció en el medi
Control de colònies (C-E-R)
N.
Colonia

4

6

12 16 17 30 35 40 41 47 48 65 76 79 82 83 84 93 94 95 100 112 119 120 121 123 125 126 129 132 137 141 142 143 145 147 148 149 150 151 152 153 154 155 158 160 162 163 164 s/c

Femelles 2 1 1 1 1 3 11 3 1 9 1 1 4 2 7 1 9 1 3 10 3 2 4 0 0 0 2 1 3 17 7 2 5 2 5 0 1 19 7 5 3 2 2 1 9 6 1 2 2 5

Mascles

3 0 1 1 1 3 7 4 1 1 0 0 2 1 6 1 7 1 0 4 1 1 2 1 1 1 0 0 4 13 9 1 2 2 0 2 1 10 4 3 3 0 3 1 2 7 1 0 5 8

Total

5 1 2 2 2 6 18 7 2 10 1 1 6 3 13 2 16 2 3 14 4 3 6 1 1 1 2 1 7 30 16 3 7 4 5 2 2 29 11 8 6 2 5 2 11 13 2 2 7 13

Hi ha 5 colònies molt nombroses a les que s’ han destinat més recursos, especialment la 132 és una colònia d’ alta complexitat per la gran
acumulació d’ animals de diferents espècies en un solar privat. En aquest solar també hi ha persones que hi viuen de forma irregular que
dificulten molt la captura i intervenció. S’ està treballant conjuntament amb la Regidoria de Benestar Animal i durant aquest 2020 s’ han tret d’
allà els animals d’altres espècies, quedant els gats.
Una altra colònia molt nombrosa i en un terreny privat és la 149, durant el 2021 intentarem tornar-la a visitar i determinar un protocol d’
intervenció més ajustat.
10.678,9€
9.000€
El cost d’aquestes esterilitzacions s’ ha finançat de la següent manera:
2.046,1€
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Progat

Ajuntament

Part projecte
construïnt ciutat

20 anys a Sabadell

Llistat de les colònies en les que s’ ha intervingut:

Gestió de les colònies de gats a sabadell
20 anys a Sabadell

Durant aquest any 2020, s’ ha continuat realitzant un projecte específic per a la gestió
de les colònies de gats de Sabadell, s’ han hagut d’ interrompre les formacions per a
les persones alimentadores, estem buscant la manera de realitzar-les i que
l’Ajuntament les pugui continuar acreditant.

S’ han continuat actualitzant les dades més importants referents a les colònies de gats i
s’ ha elaborat un informe que s’ ha facilitat a la Regidoria de Benestar Animal (Marta
Morell).
A data de 31/12/2020, les dades més rellevants serien:
104 colònies identificades (n’hi pot haver pendents d’identificació)
106 persones alimentadores vinculades i la majoria acreditades
 Aprox. 1.300 gats censats
La majoria pendents d’ esterilització

7 persones formades i acreditades per realitzar captures.
Durant el 2021 continuarem treballant per en aquesta línia. Cal continuar
esterilitzant, formant a les persones alimentadores, posant Cathotels i sensibilitzant a
la població.
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II. I. Àrea d’ intervenció en el medi
Altres suports a la gestió de les Colònies

20 anys a Sabadell

Durant aquest 2020 la
Regidoria de Benestar Animal ha
ofert la possibilitat d’ instal.lar
14 Cathotels mes a les colonies
de la ciutat. Hem donat suport
en la recerca de l’empresa que
els podia realitzar, en la ubicació
i en el seu acondicionament.
S’aniràn instal.lant a les seves
ubicacions durant el 2021.
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II. I. Àrea d’ intervenció en el medi
Altres suports a la gestió de les Colònies
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20 anys a Sabadell

Hem continuat treballant per la integració de les colònies de gats a la ciutat. Aquest any hem tingut coneixement d’una colònia d’uns 15 gats
ubicada en un recinte escolar d’ on els volien fer fora i impedien la seva alimentació. Conjuntament amb la Regidoria de Benestar Animal i el suport
de la ciutadania s’ ha aconseguit poder posar un dispensador de pinso i aigua, que l’escola faciliti l’ accés a l’alimentadora i es pugui controlar amb el
mètode CER. Continuarem treballant per a que en un futur estigui realment integrada a la comunitat escolar i se´n pugui fer un projecte educatiu.

II. I. Àrea d’ intervenció en el medi
Control de Colònies-Intervencions veterinàries

20 anys a Sabadell

Les intervencions veterinàries es realitzen sempre sota el criteri de procurar la millor qualitat de vida de l’ animal i segons els codis ètics i
deontològics veterinaris.
Els nostres recursos són limitats i per a tractaments costosos realitzem campanyes de captació de fons.
Diagnòstics més freqüents (gats colònies/rescats)
Leucemia felina (FeLV)
Inmunodeficiencia felina (FIV)
Panleucopenia felina
Rinotraqueítis felina
Calicivirosis felina

Neumonitis felina

El cost dels tractaments veterinaris ha estat de
12.344,3€ i s’ han pagat íntegrament a través dels
donatius i quotes dels socis.

Peritonitis infecciosa
Traumatismes (atropellaments, cops...)
Altres (ferides obertes, desnutrició/deshidratació greu ..)

Volem facilitar una altra dada que creiem que ens ha de fer reflexionar, segons informació
facilitada per SMATSA a través de la Lliga Protectora d’animals. Gats trobats morts a la via
pública:74. Els gats a la ciutat estan molt exposats a accidents i també hi ha encara part de la
Memòria Progat SBD 2020
ciutadania que no els respecta.
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II. I. Àrea d’ intervenció en el medi
Altres suports

20 anys a Sabadell

És una realitat a la nostra ciutat que hi ha domicilis en els que per
desordres psíquics dels seus propietaris s’acumulen gran quantitat d’
animals, especialment gats en unes condicions d’ insalubritat i falta d’
atenció que fan que hagi d’ intervenir l’Administració.
El paper de la nostra associació en aquests casos és donar suport en la
captura i trasllat d’aquests animals, coordinar-nos amb el refugi on
aniràn i amb la persona que ens dóna l’ accés a la vivenda. També
assessorar i facilitar que a Sabadell s’ implementi un protocol d’
intervenció multidisciplinar (Salut Mental, Benestar Animal i Salut
Pública).
Un cop s’ aconsegueix poder intervenir en aquest domicili cal tenir un
protocol d’actuació ben definit i en coordinació amb les diferents
entitats i serveis, Refugi per als gats sociables i Santuari per als que no
ho són, cal ser sensible amb aquests darrers perque encara que no siguin
sociables no són gats de carrer i no poden anar a una colònia.
La intervenció en aquests casos és especialment complexa i delicada per
la gran quantitat d’animals que de cop i volta cal reubicar, valorar cada
cas i poder atendre segons el seu estat de salut i grau de sociabilitat.
Cal continuar conscienciant a la ciutadania per a que avisi a les
autoritats si té coneixement d’aquestes situacions.
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II. II. Àrea d’ adopcions
Adopcions realitzades

Situació dels vinculats a aquest àrea
Acollida indefinida

8

Gats adoptats d'anys anteriors

13

Adoptats 2020

24

Pendents d’adopció

21

Total

66

Documentació: Qüestionari d’ idoneïtat adoptants, contracte d’ adopció i seguiment.
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20 anys a Sabadell

Els gats donats en adopció per PROGAT SBD sempre provenen de recollides o de cadells nascuts a les colònies que s’ han pogut capturar durant
el període de socialització (aprox. 2 primers mesos de vida). Es realitza valoració prèvia de la idoneïtat dels adoptants i es realitza seguiment de
l’ adopció. L’ adoptant s’ ha de fer càrrec de les despeses veterinàries.
Aquest 2020 hem col.laborat més estretament amb la Lliga Protectora d’ Animals de Sabadell ja que ells disposen de les instal.lacions adeqüades
i serveis veterinaris per poder donar resposta a les necessitats dels gats trobats. Així, gràcies a aquesta col.laboració hem pogut donar una millor
resposta als gats sociables trobats al carrer i a les ventrades nascudes a les colònies.
Aquest any el 76% (233) dels gats petits i adults sociables s’han donat en adopció a través de la Lliga Protectora d’animals .

II. II. Àrea d’ adopcions
programes especials d’adopció
fixin en ells, sigui per la seva edat avançada, per alguna malaltia crònica, per que han
sortit positius en FIV i/o FeLV o per tenir un temperament poc sociable. Així que és de
Progat SBD hem impulsat un programa per incentivar l’adopció d’ aquests gats
especialment vulnerables.
 Adopcions sense cost: va dirigit als gats sans però amb alguna malaltia crónica no greu

(hipertensió, disfuncions renals, etc…) en aquest cas l’ adopció no té cost i inclou el test
i l’ esterilització. Només s’ ha de pagar el canvi de xip, uns 36€.
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20 anys a Sabadell

 Dins de l’ Àrea d’ adopcions hi ha els gats “invisibles” que veiem que és més difícil que es

II. II. Àrea d’ adopcions
Cases d’acollida

Documentació: Qüestionari de valoració de la idoneïtat de la casa d’ acollida, contracte de compromís d’acollida (Drets i deures) i registre
de seguiment.
Memòria Progat SBD 2020
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20 anys a Sabadell

Són les cases on resideixen temporalment els gats pendents d’adopció. Aquestes cases realitzen de forma voluntària una tasca importantíssima
dins de Progat SBD ja que en tenen cura fins que poden ser adoptats. Fan les visites veterinàries corresponents i seguiment dels tractaments
prescrits. Alhora que tenen un paper fonamental en la socialització, la reducció de l’ estrés de l’ animal i la seva millora de qualitat de vida.
Desde Progat SBD es valora la idoneïtat de la casa d’ acollida, es realitza contracte de compromís i seguiment de l’acollida.
COST DE LES ACOLLIDES: PROGAT SBD es fa càrrec de totes les despeses veterinàries generades per l’ animal. Quan el gat passa a ser
adoptat s’ aplica el cost habitual.

II. III. Àrea de Comunicació
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20 anys a Sabadell

 Actualització web i xarxes socials: per tal de fer difusió dels gats recollits i actualitzar la informació de les activitats es realitzen
publicacions pràcticament diàriament.
 Gestió d’ avisos: Els avisos solen arribar a través de mail. Facebook o trucades telefòniques als mòbils dels voluntaris.
 Campanyes teaming, crowdfunding...: Quan el tractament d’ algun dels gats de les cases d’acollida precisa d’ una intervenció veterinària,
es realitza una campanya de captació de fons per cobrir-ne les despeses.
 Campanyes d’ esterilització: Són les campanyes en les que s’ incentiva l’ esterilització i identificació dels animals domèstics.
 Altres activitats: Es realitzen altres activitats de difusió de l’ associació i captació de fons per cobrir despeses d’alimentació, despeses
veterinàries, etc... dels gats de les cases d’ acollida, com per exemple xerrades a les escoles.

20 anys a Sabadell
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Campanya informativa per a les persones alimentadores de les colònies de gats durant l’ estat d’ alarma per la
pandèmia COVID-19 iniciat el 14/03/2020

20 anys a Sabadell
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II. IV. Àrea de relacions institucionals, AGENTS EXTERNS I
DESENVOLUPAMENT

20 anys a Sabadell

 20/02/2020 Taula de Benestar Animal
 28/05/2020 Taula de Benestar Animal
 Aquest any no hi ha hagut convocatòria de l’ Assemblea General de Socis,

queda pendent.
 Agost 2020 Adhesió al Pacte Teguise
 15/10/2020 Taula de Benestar Animal
 Durant tot l’ any s’ ha mantingut una coordinació fluïda amb

la Regidoria de Benestar Animal i amb les altres associaciacions vinculades
de la ciutat.

Memòria Progat SBD 2020
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Relització del Projecte “Sabadell Conviu: per una convivència respectuosa amb els gats urbans
i el medi ambient (3ª edició Construint ciutat-2019)

20 anys a Sabadell

Grup promotor: Ajuntament de Sabadell
Àrea d'organització: Participació i Atenció Ciutadana
Dates de la convocatòria: 17/09/2018-29/10/2018
Desde Progat SBD varem presentar la proposta d’ un programa pilot implantan-lo inicialment a 4 colònies en diferents barris de la ciutat, on es definís un
model de colònia a Sabadell que posés en valor la tasca que fan les persones alimentadores de les colònies i que alhora es treballés la convivència i la
sensibilització envers el nostre entorn.
Així dons, en aquestes 4 colònies s' instal.larà 1 "Cathotel" amb dispensadors de pinso i aigua a disposició dels gats les 24 hores, alhora que serà refugi per a les
inclemències del temps. Aquest "Cathotel" està realitzat amb contenidors per a la brossa, reutilitzats i decorats per artistes urbans de la ciutat fent referència
als valors de convivència i respecte que volem transmetre.
Dins del projecte pilot de 4 colònies model, també s' esterilitzarà el 100% de la colònia.
Al cap de l' any es recolliran les opinions dels veïns un cop finalitzat el projecte per conèixer l' impacte que ha tingut en la convivència i al barri.
Aquest projecte va passar a la fase de votació ciutadana i va ser elegit per dur-se a terme amb 590 vots. Els resultats es van comunicar el 28/01/2019, el
conveni es va signar al juny 2019, al setembre es va rebre el primer finançament i es va poder començar a executar.
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Les accions es van començar a fer
setembre 2019 i han continuat fins maig 2020

20 anys a Sabadell

S’ha dut a terme tot el projecte segons el que estava previst. Un cop finalitzat ha estat
aprobat per l’Ajuntament.
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20 anys a Sabadell
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II. V. ÀREA DE COL.LABORADORS
PERSONES SÒCIES

20 anys a Sabadell

Ser soci implica donar suport a tota la feina de l’Associació, des de les accions de conscienciació, campanyes d’ esterilització, gestió de les
colònies de gats ferals, etc…
Totes les persones sòcies participen directament de totes les activitats de l’ Associació amb les seves aportacions econòmiques i el seu
compromís amb la millora de la qualitat de vida dels nostres gats.

Total socis 2020
Empreses
2%

Total socis
2020

2020

Altes

19

Baixes

19

Municipis de residència
Altres comarques
6%
Altres
Vallès
Occident
al
15%

Homes
21%

Dones
77%

Sabadell
79%
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II. V. ÀREA DE COL.LABORADORS
PADRINS

20 anys a Sabadell

Aquest 2020 s’ ha començat a implemenrar el Programa Padrins Ser soci implica donar suport a tota la feina de l’Associació, des de les
accions de conscienciació, campanyes d’ esterilització, gestió de les colònies de gats ferals, etc…
Totes les persones sòcies participen directament de totes les activitats de l’ Associació amb les seves aportacions econòmiques i el seu
compromís amb la millora de la qualitat de vida dels nostres gats.
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II. V. Àrea de Col.laboradors
PLA DE VOLUNTARIAT DE PROGAT SBD

20 anys a Sabadell

Els voluntaris són les persones que de forma altruïsta i compromesa, sense prestació econòmica ni de qualsevol altre mena, realitzen
activitats dins dels àmbits que integren la missió de Progat SBD.

Voluntaris 2020



Drets i deures dels voluntaris



Perfils o necessitats d’ accions voluntàries: Fitxa de descripció de
l’acció voluntària.



Captació i sel.lecció: Acords amb entitats i empreses/Captació
voluntaris.



Incorporació i acollida



Seguiment i desvinculació



Avaluació i millora

Documentació: Manual d’acollida, Criteris de reconeixement, Fitxa de
seguiment, Document de desvinculació/comiat, Qüestionari d’avaluació i
Pla de millora.

Home
5%

Dones
95%

Franges d’ edat del voluntariat
<25 anys
25-35 anys
35-45 anys
45-55 anys
55-65 anys
>65 anys

5
7
8
2
0
0

22,7%
31,83%
36,3%
9%
0%
0%
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II. V. Àrea de Col.laboradors

Memòria Progat SBD 2020

20 anys a Sabadell

Durant aquest any 2020 s’ha comptat amb un total de 22 persones voluntàries, de les que 8 formen la Junta i 14 col.laboren dins dels
diferents equips amb diferent freqüència i dedicació segons la seva disponibilitat.
Per tal de facilitar la tasca dins de cada àrea hem començat a definir els diferents perfils de voluntariat i s’ha iniciat un pla de voluntariat més
definit, que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’ entitat i d’un pla de formació o itinerari formatiu per a les
persones voluntàries.
Entenem que els voluntaris/àries són un recurs molt important per dur a terme les activitats i cal dotar-los de la formació i eines adeqüades.

34

Col.laboracions amb altres entitats del Vallès
S’ha continuat la col.laboració amb el Servei de Rehabilitació Prelaboral del Vallès Oriental gestionat per Intress. Des del taller
de Reciclatge del grup de joves ha elaborat productes que s’han venut a les paradetes que hem realitzat durant l’any i han restaurat
material per a l’ estand de les Fires.
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20 anys a Sabadell



II. VI. Àrea de captació de recursos

Acció

Data

Localització

Venda de calendaris

Setembre-desembre 2020

Diferents punts de venda

Venda de Loteria

Setembre-desembre 2020

Diferents punts de venda

Sesion fotografica

11/02/2020

Paradeta

29/02/2020

Curs on line

18/04/2020

Sant Jordi virtual

23/04/2020

Curs on line

16/05/2020

Mof Etologia Felina

Curs on line

24/09/2020

Mof Etologia Felina

Panera solidaria

Desembre 2020

Curs solidari on line

19/12/2020

Mof Etologia Felina

Mof Etologia felina
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20 anys a Sabadell

Els recursos econòmics de l’ entitat són escassos i provenen en la seva major part d’aportacions privades (socis, donatius, venda de productes
propis...). Per aquest motiu durant l’ any realitzem diverses activitats de captació de fons i de difusió de les nostres activitats. Durant aquest
2020 aquestes activitats s’ han vist molt limitades per les mesures de seguretat de la crisi sanitària. Tot i això s’ha realitzat:

20 anys a Sabadell
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20 anys a Sabadell
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III. Ingressos i despeses 2020
20 anys a Sabadell

Aquest any no hem rebut ingressos per part de l’ Administració local ja que les aportacions de l’ Ajuntament es realitzen directament als
veterinaris en concepte de les esterilitzacions dels gats de les colònies.
Així doncs el 100% dels ingressos de l’ Associació durant aquest any han estat d’ aportacions privades (socis i donatius) i per la venda de
productes propis de l’ entitat, sent aquests un total de 23.671,33 €.
I el major volum de despeses ha estat per costejar intervencions veterinàries (96%).

Ingressos

varis
1.001,62€
4%

Despeses

padrins
2.030€
venda de productes 9%
3.503,75€
15%

donatius
8.157,39€
34%

socis
9.980,19€
42%
veterinaris
23.023,28€
96%
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III. Ingressos i despeses 2020

Part projecte
construïnt ciutat
2.046,1€
9%

20 anys a Sabadell

Analitzant amb una mica més de detall les despeses veterinàries (23.023,28€) podem desglosar els conceptes:
-10.678,9€ C-E-R colònies
Conceptes despeses veterinàries
-12.344,3€ Tractaments veterinaris

Càrrec despeses CER

Esterilitzacions
10.678,9€
46%
Progat
10.678,9€
49%

Tractaments veterinaris
12.344,3€
54%

Ajuntament
9.000€
42%

Memòria Progat SBD 2020

40

IV. Objectius 2021

 Revisar les condicions de les colònies més nombroses i intentar destinar-hi més recursos.
 Acabar de definir una manera de poder acreditar les persones alimentadores tenint en compte les mesures

restrictives de contacte social actuals.
 Continuar consolidant l’ equip de CER i recollides per a poder donar una resposta més efectiva en tots es
casos d’ avisos de gats en situació de risc.
 Continuar implementar a l’ àrea de voluntariat un Pla de voluntariat ajustat a les necessitats de l’ associació.
 Continuar amb les actuacions de sensibilització i difusió de l’ associació.
Memòria Progat SBD 2020

41

20 anys a Sabadell

 Continuar integrant les colònies de gats a la ciutat, encara hi ha diversos emplaçaments on no són acceptats.

