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2021 en xifres

8 Voluntàries formen la Junta
17 Voluntàries i col.laboradores puntuals
225 Persones sòcies
291 Gats petits, per valorar sociabilitat o malalts
242 Gats de colònia mètode CER
3 Intervencions en domicilis amb acumulació
de gats

27 Adopcions i acollides

Atenció i tractaments veterinaris, per a gats
ferals ferits o malalts
2 Accions
educativa

integrades

a

la

comunitat

Campanyes crowfunding, gestions d’avisos
i activitats de sensibilització i difusió

INGRESSOS
26.229,77€

DESPESES
30.940,70€
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FIGURE 1.
According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities
throughout the preceding
year.
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CARTA EQUIP PROGAT SBD
Som un grup de voluntàries amb una idea clara sobre com
gestionar i protegir el gat feral o de carrer, que és aquell gat
no sociable amb els humans i, per tant, no adoptable, que
habita a la nostra ciutat. Aquesta és la nostra missió
principal.
Però també ens preocupa el benestar de la resta de gats,
sociables i adoptats que viuen en llars humanes: la
seguretat, l'enriquiment ambiental, la seva salut i protecció.
De vegades topem amb casos greus i delicats: persones
que acumulen gats, casos clars de maltractament animal i
altres casos que, encara que també són maltractament,
aquests no es veuen on no s'aprecien tan clarament. Per
exemple, persones que, intentant ajudar un gat feral,
l'intenten socialitzar o adoptar perquè visqui amb humans,
quan és un gat que no s'adaptarà mai.
A vegades hi ha associacions o persones que, a títol
personal, actuen sense cap protocol definit, sense conèixer
o tenir en compte l'Ordenança Municipal de Benestar Animal,
sense coordinar-se amb altres associacions o recursos
públics. Tenen bones intencions, però fracassen en la
intervenció o desconeixen les conseqüències que pot tenir
aquesta actuació sobre l'animal.
Aquesta associació va néixer amb l'objectiu d'ajudar al gat
de carrer. Va néixer pel gran buit institucional que hi havia
respecte a les colònies felines de la ciutat. El nostre
objectiu principal no és tenir més recursos administratius,
sinó que des de la política social i governamental
s'assumeixin les competències que els pertoquen, que no
són altres que les de gestionar i protegir el gat feral.
Després de 20 anys d'història com a Progat hem après què
és un voluntariat actiu, que celebra els avenços cap a una
gestió adequada dels gats. Una gestió que no és estàtica,
que es va adaptant i que, a poc a poc, es va fent lloc en la
idiosincràsia de la nostra ciutat.
Aquí seguim, seguirem demà i sempre. Sense oblidar-nos
mai de la nostra missió, allò que ens mou: la protecció i
gestió de les colònies ferals de la ciutat.

Progat
Sabadell

1. 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.
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.
A l'abril del 2000, ens vàrem ja
constituir com a associació autònoma
PROGAT SBD, mantenint unes normes
d'actuació similars.
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ORGANIGRAMA
DE L' ENTITAT

Membres de la Junta
Presidència: Joaquín Cordero
Vicepresidència: Marta Serrano
Secretària: Isabel Gil
Tresorera: Gemma Soler
Vocals: Maite Dilmer, Alícia Pineda, Raquel Rubio, Marta Olivares
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MISSIÓ I LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
LÍNIES ESTRATÈGIQUES

•Conscienciació:
Persones conscienciades de la repercussió
que l'acció humana té sobre el benestar
animal.
•Cobertura legal adequada:
Normativa legal que garanteix el benestar
dels animals vigent. A Sabadell regeix
l'Ordenança Municipal Reguladora de la
Tinença, el Benestar i la Protecció dels
animals de Sabadell.

MISSIÓ

Implementar i transmetre les
idees sobre el control ètic de les
colònies de gats lliures a tots els
estaments implicats:
A l'Administració, a les
alimentadores, al veïnat.
Conscienciar a la gent de la
responsabilitat de tenir un
gat, d'esterilitzar per evitar
ventrades i comportaments
indesitjats.
Fer campanyes de
conscienciació i
sensibilització pels animals
abandonats i promoure
l'adopció.

Link de descàrrega:
https://seua.sabadell.cat/seuelectronica/d/O
rdTinenAnimal17.pdf

•Optimització dels recursos del sector:
Màxim benefici social en el benestar dels
animals obtingut de l'acció realitzada i dels
recursos destinats a aquest fi per la societat.
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2. ÀREES DE TREBALL I ACTIVITATS

INTERVENCIÓ EN EL MEDI

Mètode CER, gats recollits, gestió colònies, acumuladors gats.
Isabel Gil, Marta Serrano, Gemma Bastida, Bea Castillo,
Joaquín Cordero, Roser García i Mireia Medina.

ADOPCIONS I ACOLLIDES

Acollides, adopcions, seguiments, apadrinaments.
Raquel Rubio, Marta López, Marta Olivares, Gemma Soler,
Carlota Gascón, Judith Tapias i Ester Díaz.

RELACIONS INSTITUCIONALS

Relacions amb les institucions i mitjans de comunicació.
Joaquín Cordero, Isabel Gil.

CAPTACIÓ DE RECURSOS / TRESORERIA

Socis, parades, donacions, loteria, calendaris, packs regal...
Equip format per voluntaris de Progat SBD d'altres àrees i
les voluntàries de parades Àngela Güell i Silvia Nicolás. I la
tresorera Gemma Soler.

COMUNICACIONS
Xarxes socials, Web, Blog, Email, correccions.
Alicia Pineda, Raquel Rubio, Silvia Fernández, Alba
Fernández, Rosario Tarazona, Carles Brugada, Clara Selva,
Natàlia Cerezo, Alberto Prieto, Naomi Liuba, Joaquín
Cordero i Judit Garcia.

progatsbd.org

VOLUNTARIAT I COL·LABORADORS
Gestió voluntaris, incorporacions, col·laboradors
Maite Dilmer.
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INTERVENCIÓ
EN EL MEDI

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.

Email
associació

RECOLLIDES
Altres
entitats del
territori

Àrea
d'Intervenció
en el medi
Alimentadores
/
contactes

Ajuntament

La nostra intervenció consisteix en la
captura de l'animal i la coordinació
amb la Protectora d'Animals de
Sabadell per portar-lo i que s'actuï
segons indica el protocol de
l'Ordenança Municipal.
Quan es tracta de petits o gats ferits
cal donar una resposta ràpida.
Quan els avisos procedeixen de
particulars cal coordinar-se amb ells
per poder agafar el gat.
El servei de recollides que hi ha en
aquests moments a Sabadell no
realitza la captura de gats, només hi
acudeix si el gat està en un
transportin.
L'Ordenança municipal (article 24)
especifica que quan es troba un
animal domèstic perdut o abandonat
s'ha d'avisar a la Policia Municipal o a
la Protectora, però aquests no en
realitzen la captura. Una de les
nostres reivindicacions és un servei de
captura per aquests gats.
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ESQUEMA GENERAL
PROTOCOL
D'ACTUACIÓ
Article 24 de l'Ordenança Municipal.
Recollida d'animals. Servei de recollida. Termini i
procediment
1.Qualsevol persona que se n’adoni de l'existència d'animals
sols, abandonats o perduts, malalts o ferits, per les vies o
espais públics ha de comunicar-ho a la Policia Municipal, a
l'Ajuntament o al Refugi d'animals de companyia, perquè
puguin ser recollits pels serveis municipals corresponents a
cada horari. En cas que la persona pugui agafar l'animal, el
podrà portar a les dependències de Policia Municipal, o
directament al Refugi d'animals de companyia.
2. Els animals perduts o abandonats morts que es trobin a
la via pública seran retirats pels serveis municipals
concertats. En aquest sentit, qualsevol ciutadà haurà
d'avisar a la Policia Municipal, a fi de que l'animal pugui ser
retirat el més aviat possible. La recollida dels animals
domèstics morts a la via pública s'ha de dur a terme d'acord
amb el que preveu l'Ordenança del Medi Ambient de
Sabadell i sempre s'ha de fer una comprovació del microxip.

És important donar a
conèixer quin és el
protocol d'actuació quan
es recull o captura un gat
de carrer.

3. En el supòsit que es dugui a terme
captura o batuda de l’animal fugit per una
o més de les entitats descrites a l’Article 4
de la present Ordenança municipal
(associacions sense ànim de lucre) la
mateixa s’haurà de comunicar dins el
termini màxim 24 hores als ens municipals
(Ajuntament i Policia Municipal). Un cop
l’animal es capturi, s’avisarà als ens
municipals amb un termini màxim de 12
hores d’aquesta captura.

Com es pot veure hi ha moltes situacions en les que el gat perdut o abandonat està totalment
desprotegit i en mans de la persona que se n' ha adonat de la seva situació. És molt important
que la ciutadania estigui informada de quins serveis compta i de com ha de procedir.
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RECOLLITS 2021

TOTAL DE GATS
RECOLLITS:

Aquests 291 gats recollits són en part gats adults
sociables perduts o abandonats i en part gatets
nascuts a les colònies que si són menors de 2
mesos es poden socialitzar i donar en adopció.

291

El treball en xarxa amb altres associacions del
municipi amb les que compartim criteris
d'intervenció, ha estat importantíssim per poder
donar-los opcions ja que, tal com hem esmentat,
no tenim refugi, contem només 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.
Sense el suport de la Protectora de Sabadell no
haguéssim pogut treure de la colònia a tants
petits.

Decessos
11.7%

34

Retorn colonia/Propietari
7.2%

Santuari
0.3%

1

21
Adopcions Progat
6.2%

18

217
Lliga Protectora
74.6%
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112 Colònies registrades
Més de 100 persones
alimentadores
Aprox. 1500 gats censats
4 Voluntàries i 13
alimentadores
realitzant captures

GESTIÓ DE LES
COLÒNIES

Durant aquest any 2021, s'ha continuat
registrant les colònies noves que han
anat apareixent, acondicionant les que
estaven en pitjors condicions i buscant
suplents quan algunes alimentadores
havien de deixar de gestionar la seva
colònia.
Hem donat suport a l'Oficina de
Benestar Animal per a l'organització de
la
formació
de
persones
alimentadores.
S'han detectat agressions i amenaces
en algunes colònies de les que hem
informat a la Regidoria i davant de la
falta de resposta, hem interposat una
queixa a la Sindicatura de Greuges.
Entenem que per arribar a tenir un %
adequat de les colònies controlades,
l'Ajuntament hauria de comptar amb
una empresa que hi pogués dedicar els
recursos necessaris i així els ho hem
traslladat.
Tot i els nostres esforços només hem
anat a capturar a 48 colònies (43%),
una quantitat molt insuficient si
l'objectiu és arribar a controlar el
100%.
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Total gats esterilitzats
2021: 242

GESTIÓ DE COLÒNIES

112 mascles (46%)
130 femelles (54%)

Els gats ferals o gats de colònia no estan 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 període de socialització amb humans és
entre les 2 i les 9 setmanes de vida. Si es passa aquest període 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 solució. S'aplica el
mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn) sobre les colònies de gats.
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...
Pel que fa al centre veterinari on es fan aquestes intervencions és important que sigui un centre
que conegui la naturalesa del gat feral i que tot el procés, captura, trasllats i la intervenció es
faci intentant que el gat passi el mínim temps possible fora de la colònia.
Pel que fa a les femelles és important que la ovariohisterectomia sigui lateral. El centre
veterinari al que acudim és de referència per moltes associacions i ens fa uns preus molt
ajustats a part d'oferir un servei de qualitat.
El cost total d'aquestes esterilitzacions ha
estat de: 14.839,70€ i ha anat a càrrec de:
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ALTRES
SUPORTS A LA
GESTIÓ DE
COLÒNIES
14 nous Cathotels a
la ciutat

Tal com estava previst, l'Ajuntament ha instal·lat
14 cathotels més a les colònies de la ciutat.
El cathotel permet donar refugi als gats en cas
de perill o inclemències meteorològiques, i
facilita alhora gaudir de l'espai públic net, ja
que l'aliment (pinso sec) i l'aigua es col·loquen
dins del contenidor.
La visibilització de les colònies de gats ferals
mitjançant
aquests
elements
permet
sensibilitzar a la ciutadania sobre la fauna
urbana i fomentar la convivència pacifica
amb ells, i és una de les vies per avançar envers
el respecte, la cura i els drets de tots els
éssers vius e la ciutat.
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Aquest any s'ha intervingut en 3 domicilis
particulars on hi havia una acumulació de 26,
33 i 32 gats, respectivament.

ALTRES SUPORTS

Són situacions complexes que precisen d'una
resposta integrada ja que cal intervenir tant
amb la persona acumuladora que precisarà
un seguiment, com amb els gats que no són
sociables en la majoria dels cassos però
tampoc són gats que puguin viure en una
colònia. A més, per la manca d'atenció solen
presentar un estat de salut molt deficient.

3 Intervencions amb una
retirada de 91 gats

El paper de la nostra associació ha estat el de
donar suport en la captura i trasllat d'aquests
animals, coordinar-nos amb el refugi on
aniran 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 multi-disciplinar (Salut Mental,
Benestar Animal i Salut Pública).

Domicilis amb
acumulació de gats

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.

ASPECTES A CONSIDERAR DINS D'AQUEST ÀREA
És un àrea en la que els voluntaris requereixen d' una disponibilitat,
recursos (personals i econòmics) i coneixements més difícils de trobar en el
voluntariat general.
Si des de l'associació es considera important continuar aquesta tasca, cal
que es destinin esforços en la seva organització.
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ÀREA
ADOPCIONS / ACOLLIDES

Gats atesos
A l'àrea d'adopcions, el primer que fem és donar
acollida a tots els gats que Progat Sabadell pot
rescatar i tenir al seu càrrec. La xifra és variable
perquè, al no tenir refugi propi, depenem de cases
d'acollida particulars i no és fàcil trobar-ne noves.
A més, ja fa uns anys que Progat Sabadell ha
decidit acollir aquells gats que, per les seves
condicions difícils ja sigui per edat o malaltia,
necessiten una acollida força llarga e inclús
indefinida.
Es tracta de gats que no tenen fàcil la seva adopció
i les cases d'acollida es converteixen en la seva
última llar, cosa que també dificulta que en quedin
algunes lliures.

TASQUES DE L'EQUIP
Contacte mitjançant trucada telefònica,
WhatsApp o email (segons necessitats), amb les
noves cases d'acollida i/o possibles adoptants.
Visites al domicili de les possibles cases
d'acollida i/o possibles adoptants, per conèixer
les famílies, explicar el funcionament de les
acollides i adopcions, i concretar les
característiques dels gats segons l'experiència i
les peculiaritats de les famílies.
Contacte habitual amb les cases d'acollida per
revisar l'estat del gat i solucionar els problemes
que puguin sorgir.
Visites a veterinari amb els gats en acollida,
gestionant les necessitats de cada gat
(desparasitació, vacunes, esterilització, visites
de control, etc…)
Tramitació adopcions.
Gestió i control mitjançant Excel i Drive,
de totes les dades relacionades amb
els gats en acollida i adopció.
Urgències vàries.

Tot i això, aquest any hem tingut entrada per un total de 27 gats, i també hem continuat amb
l'assistència de 27 gats rescatats d'anys anteriors.

Decessos durant l'acollida
4

Acollida indefinida
11

Acollida en recuperació
2

SITUACIÓ DELS
GATS ATESOS

Pre-adoptats
9

Adoptats
22
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PROGATERS I
PROGATERES

Adoptats

Dels 22 gats adoptats durant el 2021, 13 corresponen a gats que ja teníem en acollida d'anys
anteriors i 9 corresponen a adopcions de gats rescatats durant el mateix 2021.

Blanquita

Willy

Maui

Bonika

Brownie

Lola i Pumuketa

Angelina (Violeta)

Seda i Llana

Mie
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PROGATERS I
PROGATERES

Adoptats

Tina

Pipol
(Pipo)

Sally
(Peke)

Bruno i Billie

Michina
(La Pelos)

Cueta

Vivian

Ramona

(Oneta)

Milo
(Pipo)
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Adoptats

Despeses que assumeix Progat
Sabadell, fins l'adopció:

Analítiques
Tests malalties FIV i LEU
Desparasitacions
Qualsevol tractament / intervenció veterinària fins
l'adopció

Els gats amb patologies veterinàries o sèniors, tenen
una bonificació en l'adopció i l'adoptant només paga el
xip, l'esterilització és a càrrec de Progat Sabadell.

PROGATERS I
PROGATERES

PROGAT SABADELL NO
COBRA RES PER LES
ADOPCIONS QUE ES
REALITZEN, TOT LO
CONTRARI, ASSUMEIX LES
DESPESES DELS GATS
MALATS RESCATATS FINS
LA SEVA ADOPCIÓ

Despeses que
assumeix l'adoptant:
pagades directament al
veterinari
Chip
Esterilització
Vacuna/Vacunes
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PROGATERS I
PROGATERES

En adopció

El pròxim
2022 serà
el seu any!
Matías

Groot

Decessos
Els 4 decessos són de gats que també teníem en acollida rescatats durant el 2021, amb patologies molt
greus o diagnòstics terminals, que han passat els seus últims dies/mesos en família.

Kuro

Txango

Chico
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En acollida indefinida
o en recuperació

PROGATERS I
PROGATERES

Dels 11 gats en acollida indefinida durant el 2021, un total de 9 gats ja els teníem en acollida d'anys
anteriors i 2 són de nous gats rescatats durant el mateix 2021.

Runa

Gina

Berta

Mona

Cuca

També tenim gats/es en acollida mentre es recuperen
d'enfermetats o arribem a una conclusió del que tenen i
llavors, segons el seu diagnòstic definitiu, passaran a ser
acollida indefinida o a posar-se en adopció.

Sophie i Neo
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Pre-adoptats
Tanquem l'any amb 9 gats/es pre-adoptats, que durant el pròxim
any 2022 intentarem tancar la seva adopció definitiva.

PROGATERS I
PROGATERES

De vegades no és fàcil, perquè poden ser gats que només són
sociables amb els seus adoptants (normalment la mateixa
persona alimentadora amb la que ja tenien confiança) però
portar-los al veterinari per gestionar l'adopció els hi pot crear
molt estrès i sempre esperem el moment adient per fer-ho.

Rocky

Ares
(André)

Bruce

Floky

Daniel

Rayitas

Tallaret

Blue

Petita
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INTERVENCIONS
VETERINÀRIES
GATS ACOLLITS O SUPORT
ALS GATS DE COLÒNIA

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.
El cost dels tractaments veterinaris ha estat
de 17.579,89€ i s’han pagat íntegrament a
través dels donatius i quotes dels socis.

Segons informació
facilitada per SMATSA a
través de la Lliga Protectora
d’animals:
Gats trobats morts a la via
pública: 113
Els gats a la ciutat estan
molt exposats a accidents i
també hi ha encara part de
la ciutadania que no els
respecta.
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Un petit recull de les
assistències veterinàries
del 2021

INTERVENCIONS
VETERINÀRIES A GATS
ACOLLITS PER
ADOPCIÓ

Floky

Fractura de fèmur

Blue

Enucleació ull

Ares

Enucleació ull
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Un petit recull de les
assistències veterinàries
del 2021

INTERVENCIONS
VETERINÀRIES A GATS
ACOLLITS PER
ADOPCIÓ

Angelina

Extracció peces
dentals i neteja,
visita oftalmologia

PIPOL

Fractura de maluc

Cueta
Ferida coll
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Un petit recull de les
assistències veterinàries
del 2021

INTERVENCIONS
VETERINÀRIES A GATS
ACOLLITS

Milo

Ferida cap

Encara amb tractament per enfermetats de llarga durada o
terminals

Berta

Gina

Mona

Sophie i Neo

En tractament per
un síndrome
vestibular produït
per un tumor al cap
inoperable

En tractament
pal·liatiu per
metàstasi terminal

Lesió a la columna
produïda per una
caiguda o un cop,
inoperable

Neo amb deficiència
respiratòria, encara
amb proves per
determinar si és
vírica crònica o asma
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Les nostres despeses
veterinàries, són molt
elevades, perquè atenem
casos i urgències no
cobertes pels serveis
municipals, la majoria
d'aquests gats/es, sense la
nostra assistència, serien
eutanasiats.

INTERVENCIONS
VETERINÀRIES A GATS
ACOLLITS FERALS

Heura

Amputació pota davantera

Recuperada i retornada a la
seva colònia

Marcelino
Fractura maluc

Recuperat i retornat a la
seva colònia
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Les nostres despeses
veterinàries, són molt
elevades, perquè atenem
casos i urgències no
cobertes pels serveis
municipals, la majoria
d'aquests gats/es, sense la
nostra assistència, serien
eutanasiats.

INTERVENCIONS
VETERINÀRIES A GATS
ACOLLITS FERALS

Didier

Doble factura
maluc i tíbia

Encara acollit en
recuperació
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SEGUIMENTS

PADRINS I MADRINES

Des de l'Àrea d'adopcions es
gestionen, amb la incorporació e
noves voluntàries específiques, els
seguiments dels gats i gates adoptats
durant anys anteriors, per assegurarnos que estan bé, actualitzar les dades
que hagin pogut canviar i anotar si
algun dels gats ha mort i no ens ho
han comunicat.

seguimentsprogatsabadell@gmail.com

Des de l'Àrea d'adopcions també es
gestiona el programa de padrins i
madrines, redactant cada mes la
informació dels gats i gates, que se'ls
envia per email, al estar en contacte
continuat amb les cases d'acollida.

apadrinamentprogat@gmail.com

MILLORES ACONSEGUIDES DURANT EL 2021
Durant el 2021 hem aconseguit aplicar una sèrie de millores que han facilitat la nostra tasca i
amb les que hem aconseguit una millor gestió de tota la secció d'adopcions i acollides.
Algunes de les millores són:
Creació de nova compta d'email des d'on gestionem les comunicacions amb altres àrees de
Progat, amb noves cases d'acollida o nous adoptants, i amb col·laboradors exteriors
(veterinaris, organismes oficials, etc).

adopcionsprogatsabadell@gmail.com
Gestió al Drive d'aquesta compta, de carpetes i tota la informació per gat/a, incloent fotos,
informes veterinaris, contractes d'acollida o adopció, etc. per tenir-ho registrat digitalment.
Incorporació a l'equip d'una voluntària específica per realitzar els seguiments de les
adopcions realitzades els darrers anys.
Obligatorietat als nostres adoptants, seguint l'Ordenança Municipal de Benestar Animal, de
realitzar el cens del gat/a adoptat a Progat Sabadell, a l'Oficina d'empadronaments de
l'Ajuntament de Sabadell.
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AREA DE RELACIONS
INSTITUCIONALS I
PROJECTES

Accions 2021
Valorem molt el treball en xarxa i les relacions que
establim amb altres entitats i organismes que
puguin afavorir la nostra tasca.
Aquest
2021
hem
continuat
col.laborant
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.
També hem participat de la Taula de Benestar
Animal, realitzant difusió de les activitats de l'
associació a través dels mitjans de comunicació i
elaborant projectes socials i educatius amb centres
del municipi.
Una altra acció que hem realitzat davant la inacció i
falta de resposta de la Regidoria de Benestar
Animal és una queixa a la Síndica Municipal de
Greuges de Sabadell, que ha estat admesa a tràmit
i que estem pendents de la resolució.

Reportatge a TV3

PROJECTES I ACCIONS
QUE S' HAN
DESENVOLUPAT

Pàgina 30

PROJECTES I ACCIONS
QUE S' HAN
DESENVOLUPAT
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Programa a
"Animales en las Ondas"

PROJECTES I ACCIONS
QUE S' HAN
DESENVOLUPAT

Projecte menjadora amb els alumnes de l'aula
oberta de 4rt de la ESO de l'Institut Ribot i Serra

Nadal al barri de Can Deu
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Queixa a la Síndica Municipal
de Greuges de Sabadell

PROJECTES I ACCIONS
QUE S' HAN
DESENVOLUPAT
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PROJECTES EDUCATIUS

Prova pilot
Projecte "Escola Catalunya"
Aquest any hem iniciat un nou projecte pilot
relacionat amb la conscienciació vers les colònies
felines des de les escoles i instituts;, tota la
vessant educativa.
Som un equip que creiem fermament en la
sensibilització de tota la societat i, especialment,
de nens, nenes i jovent, per tal de crear una
societat més sensible i empàtica cap als animals,
en especial, els gats que conviuen amb nosaltres
als nostres carrers.
Amb el nom "Decorem mons felins" s'ha iniciat
un projecte on volem entrar a les escoles i
instituts de Sabadell per crear aquesta
consciència ja des de ben petits.

La prova pilot a l'Escola Catalunya
va funcionar molt bé i estem molt
satisfetes amb el resultat.
L'activitat va consistir en fer
xerrades sobre els nostres felins,
idear com pintar els dos últims
Cathotels i portar-ho a la pràctica.
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ÀREA DE CAPTACIÓ DE
RECURSOS

Tresoreria

TASQUES
REALITZADES
Control de persones sòcies, altes, baixes,
cobrament de rebuts, gestions, comunicacions.
Programa padrins i madrines en conjunt amb
l'Àrea d'Adopcions i Acollides. Control d'altes,
baixes, transferències.

L'àrea de Captació de Recursos, està
formada pel conjunt de gairebé totes les
persones voluntàries de Progat Sabadell.
Un dels principals problemes que ens hem
trobat, és la manca de voluntàries dins
d'aquesta àrea específica, per diferents
baixes que hem tingut durant l'any, així que
ens hem hagut de reinventar i tirar
endavant el projecte entre totes les
voluntàries d'altres àrees.
Així mateix, la situació actual amb la
pandèmia i els problemes econòmics de la
societat, han fet que hagi estat un any
complicat, però hem pogut continuar amb
els projectes online, i muntar dues parades.
L'àrea de captació de recursos, va molt
lligada a l'àrea de comunicacions, que ens
permet donar visibilitat a totes les
campanyes que posem en marxa, i comptar
també amb l'equip de disseny.
Entre les dues àrees explicarem totes les
campanyes que hem pogut realitzar
durant el 2021.

5 Reptes al Migranodearena, gestió i control de
donacions.
Programa Teaming, gestió i control de
donacions.
Programa Helpfreely, gestió i control de
donacions.
Recollida de donacions, lliurament a persones
alimentadores o cases d'acollida en conjunt
amb l'Àrea d'Adopcions i Acollides.
Programa targetes de regal padrins i madrines,
en conjunt amb l'equip de disseny.
Programa targetes regal soci/es, en conjunt
amb l'equip de disseny.
Calendari 2021, en conjunt amb l'equip de
disseny i col·laboradors externs.
Parada a la Fira Animalista 2021
Parada Nadal 2021
Creació de diferents packs per regalar durant
l'any: Packs Sant Valentí, Packs Sant Jordi, Packs
de Nadal.
Programa "Regala una rosa virtual de Sant Jordi"
Loteria Extra de Vacances 2021
Loteria de Nadal 2021
Sorteig Panera Nadal 2021
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REPTES CREATS A LA
PLATAFORMA
La Fundació migranodearena és una entitat sense ànim de lucre que connecta persones,
empreses i organitzacions del tercer sector social i ONG a través d'eines digitals i projectes
innovadors.
Gràcies a aquesta plataforma, Progat Sabadell ha pogut ajudar a pagar les despeses veterinàries
de 6 gats durant el 2021. Aquesta plataforma l'utilitzem per casos urgents, gats que necessiten
una operació de forma immediata o per pagar tractaments d'alt pressupost.
A continuació expliquem els 5 casos d'aquest any:

12 gener 2021 - Pipol
Operació de maluc del Pipol, un gat de 2 anys que va ser atropellat i li va causar una fractura de
maluc important.

21 març 2021 - Berta
Ressonància de la Berta per veure si podíem operar-la i millorar la seva qualitat de vida, una gata
de colònia amb un síndrome vestibular per un tumor al cap inoperable.
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18 maig 2021 - Heura i Floky
Amputació de la pota dreta davantera de l'Heura per una gran fractura, i operació de la pota
esquerra del darrere d'en Floky, també per una gran fractura.

23 setembre 2021 - Marcelino
Operació de pota dreta del darrera per una gran fractura.

11 desembre 2021 - Didier
Operació per fractura de cadera i tíbia, al ser atropellat accidentalment.
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FONS RECAPTATS A
TRAVÉS DE
Teaming és una eina online per recaptar fons per causes socials a través de micro donacions
d'1€ al mes. La filosofia de Teaming es basa en la idea de què només amb 1€ no podem fer
massa però, si ens unim, podem aconseguir fer realitat grans projectes.
Com va començar l'any:

Com va acabar:

Total transferit del compte de Teaming al compte de la causa durant 2021:

2.109€
A 31 de desembre de 2021, tenim un total de:

192 Teamers
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INGRESSOS I DESPESES

Tresoreria 2021
Apadrinaments
7.3%
Aj. Sabadell
11.4% (*)
Persones Sòcies
37.8%

INGRESSOS
en %

Teaming
8.1%

Migranodearena
7.6%
(*) Registre i cens de les colònies
i persones alimentadores

Àrea Captació Recursos
13.8%

Donacions
14%

Àrea Captació Recursos
7.1%

Esterilitzacions
35.5%

DESPESES
en %
Tractaments veterinaris
56.8%
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INGRESSOS I DESPESES

Tresoreria 2021

Apadrinaments

1.905,00€

Migranodearena

1.997,43€

Teaming

2.109,00€

(*) Aj. Sbd

2.995,00€

Àrea Captació Recursos

3.602,60€

Donacions privades

3.710,75€

(*) Registre i cens de les colònies
i persones alimentadores

9.909,99€

Persones Sòcies
0

DESPESES
30.940,70€

INGRESSOS
26.229,77€

2500

5000

7500

10.000

Tractaments veterinaris

17.579,89€

Esterilitzacions

10.989,00€

Àrea Captació Recursos

2.192,23€

Despeses administració

179,58€
0

5000

10.000

15.000

20.000
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MILLORES ACONSEGUIDES
DURANT EL 2021
Durant el 2021 hem aconseguit aplicar una sèrie de millores que han facilitat la nostra tasca i amb les que
hem aconseguit una millor gestió de tota la secció de Recaptació de recursos.
Creació de nova compta d'email des des d'on gestionem les comunicacions amb altres àrees de
Progat, amb les persones que adquireixen els packs de regal i packs de targetes, i amb col·laboradors
exteriors (tendes, organismes oficials, etc).

captaciorecursosprogatsabadell@gmail.com
Gestió al Drive d'aquesta compta, de carpetes i tota la informació per projecte, incloent fotos,
informes de despeses/ingressos.
Coordinació i participació dels voluntaris de totes les àrees.
Punt d'informació a la tenda Wildcoco.

OBJECTIUS PEL 2022
Durant el 2022, volem intentar una sèrie de millores que
ens ajudin a incrementar els ingressos i a disminuir les
despeses, així com aconseguir més donacions, tant
econòmiques, com de materials o menjar pels gats de
les colònies.
Projecte d'una nova pàgina dins la web, amb conjunt
amb l'Àrea de Comunicacions, per publicar els
PACKS REGAL i que estiguin disponibles durant tot
l'any i no només durant les èpoques especials com
fins ara.
Projecte per aconseguir donacions de pinso, amb la col·laboració de la tenda Wildcoco i l'Àrea de
Comunicacions, on les persones que vulguin ajudar, podran comprar KG. de menjar per les colònies,
que anirem apuntant amb una bàscula virtual, i distribuint el pinso a les colònies que no tenen
alimentadors definits.
Projecte per realitzar parades informatives i de venta dels nostres productes solidaris, més sovint.
No només en èpoques especials. La tenda Wildcoco ens ofereix el seu espai per fer-ho.
Negociació amb l'actual entitat bancària de les comissions que cobren per girar els rebuts de
socis/es, fer transferències etc. En cas negatiu, buscar una altra entitat bancària que entengui que
som una associació sense ànim de lucre i que tingui comptes solidàries sense comissions.
Tenir Bizum d'associació sense ànim de lucre, per facilitar les donacions generals i les donacions a
les parades.
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ÀREA DE COMUNICACIÓ

TASQUES
REALITZADES
Publicació de gats en adopció, en conjunt amb
l'Àrea d'Adopcions i Acollides.
Publicació de gats en acollida, en conjunt amb
l'Àrea d'Adopcions i Acollides.

L'àrea de Comunicacions, és una de les eines més
importants de Progat Sabadell.
Avui dia, les xarxes socials són un mètode de
comunicació indispensable entre l'associació i les
persones que solidàriament volen donar el seu
suport, ja sigui econòmicament, com
emocionalment, que també és un suport que ens
ajuda molt.
Malauradament, també hi ha tendència a un tipus
de persones que utilitza les xarxes socials amb
ràbia, així que no és tasca fàcil i bonica sempre el
tractar amb la gent, però ens quedem amb totes les
mostres de suport i ajut que rebem a diari.
L'equip de Comunicacions, treballa en conjunt amb
totes les altres àrees de l'associació, mostrant totes
les tasques realitzades per les persones voluntàries,
a la resta del món. I és tota una feinada!
En aquesta memòria, hi ha una mostra del que
ha gestionat l'àrea de comunicacions.

Publicació de rescats i captures, en conjunt amb
l'Àrea d'Intervenció al medi.
Publicació de donacions, en conjunt amb l'Àrea
de Captació de recursos.
Publicacions de projectes
Publicacions de conscienciació: Xip, vacunes,
gats sèniors, gats negres, mètode CER, colònies,
ventrades, etc...
Publicacions educatives amb el projecte
"Lectures amb potes".
Publicacions en conjunt amb l'Àrea de captació
de recursos: Socis/es, padrins i madrines,
targetes regal, packs regal, teaming,
migranodearena, helpfreely.
Publicacions especials: Sant Valentí, Sant Jordi,
Dies del gats, Nadal, Reis.
Gestió dels missatges interns que es reben a les
xarxes socials, derivant a les àrees
corresponents.
Gestió de la pàgina web, actualitzacions,
millores.
Gestió de les xarxes socials de Instagram,
Facebook, Twitter, Tik-Tok.
Gestió de la compta d'email principal,
solucionant el temes o derivant-los a les àrees
corresponents.
Gestió dels emails a socis/es
Disseny de publicacions, cartells...

Pàgina 42

ACCIONS REALITZADES A RRSS
AMB L'ÀREA DE CAPTACIÓ DE RECURSOS
Calendari Solidari 2021

Sant Valentí 2021
Pack Cleo

Pack Nona
Targeta regal
padrins i madrines

Targeta regal
socis/es
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ACCIONS REALITZADES A RRSS
AMB L'ÀREA DE CAPTACIÓ DE RECURSOS
Sant Jordi 2021

Pack Dakota

Pack Sindi

Pack Silver

Pack Nona

Lliurament de packs
a Wildcoco

Projecte regala una rosa virtual als Progaters

Pàgina 44

ACCIONS REALITZADES A RRSS
AMB L'ÀREA DE CAPTACIÓ DE RECURSOS
ESTIU 2021

Loteria d'estiu 2021

Paradeta a la
Fira Animalista
de Sabadell 2021

NADAL 2021
Panera de Nadal 2021

Paradeta de Nadal 2021

Loteria de Nadal 2021
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CAMPANYES REALITZADES A RRSS
SOBRE CONCIENCIACIÓ
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SOCIAL MEDIA INSIGHTS

Creixement segons seguidors guanyats durant 2021

+1.124 seguidors

+614 seguidors

+72 seguidors
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PÀGINA WEB

Aquest 2021 a la web hem tingut moltes novetats, us posem un recull:
Nou menú general
Unificació d'estils a totes les pàgines de la web
Creació de pàgines especials de temporada: loteria d'estiu, loteria de Nadal, panera de
Nadal, calendari 2022.
Creació de les noves pàgines COL·LABORA i PARTICIPA: donacions, socis/es, etc...
Creació de la nova pàgina de padrins i madrines.
Nou disseny de la pàgina de VOLUNTARIAT, afegint les vacants disponibles.
Nou disseny d'alguns dels formularis de contacte.
Actualitzacions de seguretat (PHP, Wordpress, PetRescue-theme, WP-plugins, etc...)

Algunes de les millores pel pròxim 2022:
Creació de la nova pàgina de VOLUNTÀRIES PROGAT, on us presentarem a totes les
persones voluntàries i el que fan dins l'associació.
Creació de la nova pàgina de PACKS REGAL, on podreu veure i adquirir per una
donació mínima, els packs regal durant tot l'any.
Creació de la nova pàgina de PROTECCIÓ DE DADES.
Creació de nous FORMULARIS DE CONTACTE.
Continuar amb les millores d'unificació d'estils.

NOU MENÚ GENERAL
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PÀGINA WEB

NOVA PÀGINA DE PADRINS
I MADRINES

NOVES PÀGINES ESPECIALS
DE TEMPORADA

NOVA MENÚ A LA PÀGINA
PARTICIPA

NOVA MENÚ A LA PÀGINA
COL·LABORA
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PÀGINA WEB

NOVA PÀGINA PER
VOLUNTARIAT

NOUS FORMULARIS DE
CONTACTE
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ÀREA DE VOLUNTARIAT I
COL·LABORADORS

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

Les tasques de l'àrea de voluntariat són les següents:
Selecció dels voluntaris segons els perfils sol·licitats pels responsables d’
àrees. Elaboració de la fitxa de descripció de l'acció voluntària.
Formalització de la vinculació de la persona voluntària (full de compromís,
carnet de voluntari i armilla).
Supervisió de l'acollida i la formació dels voluntaris dins de cada àrea.
Mantenir el registre actualitzat dels voluntaris i les activitats a les que estan
vinculats. Gestió d'altes i baixes.
Garantir l'exercici del voluntariat d'acord amb el full de compromís i els drets
que reconeix la Llei.
Avaluació i millora del Pla de Voluntariat conjuntament amb els responsables
de totes les àrees.
Renovació de la pòlissa d'assegurança dels voluntaris.
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PLA DE VOLUNTARIAT
DE PROGAT SBD

2021

Un dels objectius principals d’aquest any ha estat millorar la formació i el
compromís de les persones voluntàries. Les tasques de Progat Sbd són molt
específiques i es necessita un temps prolongat per a formar i transmetre els
coneixements i valors de Benestar Animal necessaris per dur a terme
satisfactòriament la missió de l’associació.
Durant aquest any 2021 s'ha comptat amb un total de 25 persones voluntàries,
de les que 8 formen la Junta i 17 col·laboren dins dels diferents equips amb
diferent freqüència i dedicació segons la seva disponibilitat

La documentació que gestiona l'àrea és la següent:
Qüestionari d'inscripció.
Llistat de voluntaris.
Organigrama.
Full de compromís.
Carnet de voluntari.
Document de desvinculació/comiat.
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COL·LABORADORS

2021
Volem agrair, de tot cor, a tots els col·laboradors que ens han ajudat en
tots els projectes que hem realitzat aquest any, sense ells, la nostra
tasca no s'hauria pogut portar a terme.
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COL·LABORADORS

2021
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COL·LABORADORS

2021

Abel Tello
Fotógrafo
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