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A.SSOCIACIÓ I}ET'ENSA DELS ANIMALS DEL MASNOU

Benvolguts socis i amics:

Ens dirigim a vosaltres per presentar-vos les activitats que hem dut a terrne en el
transcurs del passat exercici 2015-

Aquesta associació ja porta 14 anys de treball, i si bé cada any és un pas endavant,
volem continuar millorant i treballant per que la protectora com a tal, funcioni
cada vegada millor.

Com sempre, hem de deixar constáurcia del nostre agraiment al suport que rebem
per part de l§untament d'aquest municipi que ens fa conñang4 així como a tots
els socis i col'laboradors, i d'una manera especial a I'ajut de tots els voluntaris que

hi dedican temps i esforg.

Hem arribx fins aquí, i volem continuar creixent per ajudar a tots aquests gossos
que shan perdut o han estat abandonats.

La aostra és una feina que fem desinteressadament en les hores lliures que cada ú
disposa" solucionant els problemes qrmn hi sófi, i amb la compensació que

representa sentir I'estimació que rebem dels gossos acollits.

Tot seguit detallem les activitats portades a terme.

Pdta- D'ADAM
Maria del Carmen Cfudenas i Esffada



IDEARI DE L'ASSOCIACIÓ

El nostre ideari no ha vaiat i continua sent el que ens va portar a crear una
associació en defensa dels drets dels animals., és a dir, aportar el nostre granet per
aconseguir cada vegada més, que els drets dels animals siguin respectats, i que hi
hagin unes lleis que veritablement els protegeixin.

En la nostra protectora no és sacrifica cap animal, excepte els casos per malaltia i
patiment, i sempre sota el control i consell del veterinari, qui fa seguiment dels
protocols establerts.

Insistir en la necessitat de que tot animal ha d'anar identificat amb microxip i una
placa identificativa amb el teléfon del propietai, tal com assenyala I'actual llei.

Conscienciar als propietaris de com és d'important I'educació d'un gos, per
gaudirne plenament d'e11, i com a mostra de civisme envers els veins i ciutadans.

Aconseguir que cada vegada, com está succeint, augmenti la tendéncia a adoptar
davant de la de comprar. A les protectores tenim gossos magnífics, i és la nostra
responsabilitat donar-los amb totes les garanties de sanitat i documentació, així
com I'assesorament necessari.



LIASSOCIACIO

L'asssociació va tenir els seus inicis I'estiu de l'any 2001, i va ser el 26 d'abril
2002 qu,e va quedar enregistrada a la Direcció General de Dret i Entitats
Juridiques, Servei d'Associacions, amb el nom d'Associació de Defensa dels
Animals del Masnou dels Peluts i Pelats.

Van ser uns principis dificils per la manca d'experiéncia, d'espai i amb els pocs

reaursos que aportavem els socis.

A partir del febrer de l'aoy 2002 i després de moltes converses amb
l'ajuntament, al inaugurar-se la Deixalleria mancomunada d'Alella, El Masnou i
Teiá, ens van cedir un petit espai amb gábies, molt precari, i que va ser millorat
i renovat l'any 2009.

La junta Directiva, a 31 de desernbre de 2015, está formada per:

Presidenta:
Vicepresidenta.
Secretari:
Tresorera:
Vocals:

Maria del Carmen Cárdenas Eshada
Maria Teresa Gisbert Borrás
Francesc Manel Millan López
Andrea Cucurny Martín
Margarita Ribas Liñan
Anna OromíArgerní
Maria Teresa Mirapeix García
Maud Bertrand
Mercedes Grande Roa
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DADES

Associació inscrita a la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia,
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, Servei d'Associacions, amb el
número 26109 i en data 22 d'abnl de 20A2.

Inscrits en el Registre Municipal d'Entitats de I'Ajuntament del Masnou, amb el
número 87.

Inscrits en el Registre d'Associacions de Protecció i Defensa dels Animals,
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, segons resolució
del12 de maig de 2003.

NIF: G628871.46

Nucli zoológic del CAACM Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del
Masnou, gestionat per I'associació Adam, , 82500871

Adregaelectrónica: adamprotectora@email.com

página web:

facebook:

teléfon:

www. adamprotectora. org

ADAMAssociació en defensa animals del Masnou

650 796 050.
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t]BICACIÓ

El domicili social és troba a Carrer Capitá Mirambell, T - 2,08320 El Masnou.

La protectora própiament está situada en el paratge anomenat Camp de la Bomba,
en el terme municipal de Teiá, i al costat de la Deixalleria Mancomunada d'Alella,
Masnou i Teiá.

L'accés és ñcil, i es troba fora del nucli urbá.



RECURSOS ECONÓMICS

El principal ingrés prové de la subvenció de I'Ajuntament de Masnou,
d'acord amb el conveni signat per l'any 2015.

Contribució dels socis amb les seves quotes.

Apadrinaments.

Donatius diversos.

Import de les adopcions.

Import de les devolucions de gossos perduts a propietaris.

Loteria de Nadal.

Participació en fires i paradetes en les d.esfilades.



Subvenció ajuntament

Adopcions gats i gossos

Devolucions gossos

Material neteja i utillatge

Campanyes, gestió, mat. Oficina

Animals, veterinaris, alimentació

Personal contractat

lngressos

21,900,00

4.830,00

1,048,00

27,778,00

Despeses

479,93

4,377,82

23,553,95

3,37!,92

3!,782,52



RECOLL¡DES I ADOPCIONS GOSSOS ANY 2015

Retornats Adoptats en acollida restan protectora

Gossos alOL(OL/2OL 8

recollits anvs 2015 74

Retornats a propietaris 44

Adoptats anv 2015 30

En acollida 7

A31.ltZl2015 queden 7

44 30 1 7 82

Ha dismunit un t2% el nombre de gossos recollits en relació al passat any.

Un 42% dels gossos, eren portadors de microxip.

RECOLLIDES I ADOPCIONS GATS ANY 2OL5

Ens hem fet cárrec de camades de cadells, la majoria s'han tingut que alimentar amb biberó.

eats recollits anvs 2015 25

adootats anv 2015 23

no sobreviuen 2

23 2 25



RECOLLIDES ANY 2015

Observem una progressió a la baixa, en quan al nombre de recollides, que sortosament va dismínuiht any rera
any.

Encara són molts els gossos que ens arriben sense I'obligatori microxip, fet que dificulta la seva devolució en
el cas de que siguin perduts.

Molt interesant i molt ben rebuda la campanya que ha dut a terme I'ajuntament amb el lema: CAMPANYA
D'IDENTIFICACIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA, i que esperem es pugui anar repetint, en benefici
de que tots els gossos de Masnou arribin a estar censats i identificats.

Com ja hem explicat en anteriors ocasions, les recollides es fan a partir d'una trucada de la policia local, que
ens indican on hi ha algú que ha recollit un gos i ens hi espera, Normalment es el voluntari que en aquell
moment porta el teléfon, qui fa la rcollida.

Un cop arnba al CAACM, es comprova si porta xip, s'ompla la fitxa, i se li fa foto. En cas de portar xip, a

través del centre de dades de IAIAC tením accés a les dades del propietari, amb qui tot seguit ens posem en
contacte.

De no tenir xip i no reclamarlo ningú, passats els vint dies corresponents, queda en espera d'adopció.

Les recollides i trasllats, es fan amb el cotxe particular de la persona que fa la gestió.

Ens arriben gossos de totes les edats, mides i estat de salut diferents, peró sempre n'hi han que requereixen
més atenció tan veterinária com del voluntariat, Aquest any en concret hem tingut els casos de Charlie
Chanel, Pancho, i un gat, Roni.

Hem tingut també en pocs mesos de diferéncia dues camades de nou cadells cada una, d'uns dos mesos, que

van revolucionar a tot el personal, era molta la atenció que requerian i molt el temps que s'hi passava amb
ells. Tots van tenir la sort de ser adoptats molt aviat i totalment satisfets de les families que se'ls van
emportar.



CHARLIE

El mes de gener ens va arribar un cadell d'un any aproximadament american standford, que tot i que
jugava i saltava, tenia una postura extranya en una pota del darrera.

Fetes les corresponents radiográfias, es va poder veure tenia una malformació ósea, possiblernent
d'un cop antic, i que I'hagués acabat deixant coix.

Va ser operat a la clínica Vet's Avinguda, de Sabadell, experts en traumatologia.

Posteriorment va ser adoptat, i a hores d'ara fa una vida totalment normal.

S'adjunta factura de Vet's Avinguda, número 5A7218674 del 28 de gener



CHANEL

Chanel, pastor alemany, d'uns sis anys, r3ecollida al Bell Resguard va ingressar a la protectora
mes de maig, amb un inmens tumor en la mandíbula nferior.

Se li va extreure aquest fumor en el centre Improvet, i es va fer la biopsia corresponent.

El resultat de la biopsia no va ser esperangador. Apart de presentar tota una série de tumors en la
cadena mamária, que es va valorar millor no tocar.

La Chanel está sent controlada regulament pel Centre Veterinari, se li van solucionant els petits o no
tan petists problemes que van sorgint, i mentre, amb la seva medicació diaria, fa una vida totalment
normal i está forga animada.

Volem que tingui tot el nostre carinyo el temps que estigui amb nosaltres, i faci una vida el més
normal possible.

el

S'adjuntan factures del centre Improvet, núms. 93I i947 així com resultat de la biopsia.



PANCHO

La policia ens va trucar per avisar que un gos s'havia quedat sól a casa seva, per la mort sobtada del
seu amo.

Mentre no hi vam tenir accés, al ser una planta baixa i tenir les finestres obertes, vam anar-hi cada
dia per posarJi menjar i aigua.

En pocs dies ja el vam poder anar a recollir, i ens el vam trobar en un estat lamentable.

En primer lloc, pel que ens van dir els veins, no havia sortit mai al carrer ni anat al veterinari, així
que de cop i volta es va quedar sense el seu company, el van treure del que ell coneixia, l'envoltava
una gent extranya i el porten a una gábia, rodejat de gossos i lladrucs.

Va quedar estés a la gábia, i no es movia en absolut. A base de molta paciéncia i perseveráncia, es

va aconsoguir que comencés a menjar, més endavant, que sortís a fer quatre passes, tot i que se li
plegaven les potes i ensopegava.

Portat al veterinari passats uns dies, el pronóstic era manca de musculattra, cataractes, una
dentadura destrosada, un buf al cor i amb problemes seriosos per defecar.

Se li van veure també pedres a la uretra, el que va provocar una intervenció urgent per eliminar-les,
i al mateix temps el van castrar i fer neteja de boca. Pedres que un cop analitzades auguran que és

possible es repeteixin, pel que ha de menjar un tipus de pinso especial i tenir sempre aigua neta i
fresca al seu abast.

Es va refer molt bé, i diriem que va comengar una nova vida.

Actualment elté una voluntária a casa seva en régim d'acollida mentre no surti algun adoptant,

Pancho té 10 anys.

El Pancho que ens va aribar, i el Pancho d'ara.



RONI

Roni és un dels gats de la petita colónia que tenim al costat de la protcora, i dels que ens hem fem
cárrec.

El resultat del test d'inmunodeficiéncia va donar positiu.

Presentava una petita ferida al nas, que va acabar ser un carcinoma, i que s'havia d'intervenir.

Una persona interessada en la seva adopció e1 va tenir a casa seva mentre va durar aquest procés i
actualment está feligment adoptat.

Va ser intervingut al Hospital Clínic Veterinari de Bellaterra, i revisat repetidament pel Centre
Veterinari per obrir-se els punts degut el lloc concret on s'havia cosit.

Actualment els seus controls són molt espaiats, i fa una vida normal.

S'adjunta factura núm. F15/5750 de I'Hospital Clínic Veterinari UAB



GATS

Ja fa un temps que es va instal'lar una petita colónia de gats al costat del CAACM, que es va mantenint i de
la que en tenim cura

Inclús dos dels gats que van aparéixer, molt tranquils i carinyosos, van poder ser donats en adopció.

Amb I'aprovació del departament de Salut Pública, ens vam fer cárrec dels cadells que diferents persones van
recollir del carrer i portar al Centre Veterinari El Masnou. En concret, vint-i-cinc.

La majoria repartits entre voluntaris, doncs molt d'ells estaven erLcara en període de ser alimentats amb
biberó cada 3-4 hores, amb la dedicació que aixó comporta.

Tots ells van ser feligment adoptats, excepte un cadell que no va sobreviure, i un gat de molta edat recollit en
molt males condiciones i que va morir malgrat I'esforg del Centre Veterinari.

Tots els gats són donats amb el test d'inmunodeficiéncia, esterilitzats, amb xip, vacunes i desparasitats.



cuRsETs D'EDUcAcró eAs¡ce pER ELs voLUNTARTS

Com cada any, aquest també s'han fet dos cursets básics d'educació básica, destinats
als nous voluntaris que es van integrant.

Els cursets són a cárrec de l'educacor Toni Fernández qui col.labora amb nosaltres
des de fa uns quants anys, indicant les pautes adequades per els gossos que tením a
la protectora, així com orientant a nous adoptants, i evitant posibles devolucions.

Els cursos es fan dins el recinte de la protectora, comensant pel momento de treure
un gos de Ia gábia, i sortint després al carrer, per acabar en un camp proper on es

segueixen diferents pautes.

Curs 17 d'octubre 2015.

Curs 31 d'octubre 2015



TREBALL DEL VOLUNTARI

El principal treball diari consisteix en I'atenció als gossos que tenim en el CAACM, així com als
gats de la petita colónia que fa ja temps es va instal'lar al nostre costat.

A la protectora s'hi va cada dia de I'any, matí i tarda.

Cada tom té el seu responsable que organitza les sortides dels gossos que han de fer una passejada
mínima de vint minuts, tarttmati com tarda.

Les gábies es netegen cadadia. S'ha de posar el pinso corresponent a cada gos, canviar aigta, donar
medicació si és necessari. Aquesta es la feina que no es pot deixar mai de fer.

Apart les tasques cotidianes, s'han de tenir en compte també les feines d'atendre el teléfon cada dia,
anar a fer les recollides quan la policia ens truca, visites al veterinari, atendre els visitants, atendre
als interessats en ser voluntaris, contestar al correu electrónic, actualitzactó diária de la página web,
comptabilitat, coordinar voluntariat fent calendaris, compres, preparar aetivitats per desfilades,
mantenir reunions, fer fotografies pels cartells, atendre a estudiants que ens demanen venir a fer
treballs de recerca, adopcions i tot alló que va surgint en el dia a dia.

El nombre de voluntaris es manté al voltant de la cinquentena. Alguns plegan per diferents motius,
peró se'n incorporan de nous. Som uns quants els voluntaris que fa ja anys que estem a I'associació.

Després d'assistir a un Simposium del Col'legi de Veterinaris al que vam ser convidats, vam veure
com era necessari tenir més regulada la inscripció de voluntaris, i amb aquesta finalitat es va crear
lrAcord de col'laboració com a persona voluntária, i la Guia del Voluntariat CAACM-ADAM
on és detallan els deures i obligacions, per les dues parts.

(adjuntem els dos documents com annex)

CONTRACTACIÓ.-

Fins ara teniem una persona amb un contracte de voluntaiat, responsable pels matins de dilluns a

divendres, i a partir del mes de maig ens vam donar d'alta a la Seguretat Social, per tal de tenir a

aquesta persona assegurada i cobrant una ndmina.
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COL.LABORACIO

Observem que cada any es va incrementant al iniciar-se el curs escolar, el nombre de peticions per
part d'alumnes de batxiller per fer un treball de recerca relacionat amb tot e1 que comporta I'atenció
diaria d'una protectora.

Normalment porten uns qüestionaris molt ben elaborats, amb preguntes molt concretes, que abarcan
molts aspectes i que denota que sho han treballat i informat.

També hem col'laborat amb Secció d'lnstitut Turó d'en Baldiri de Teiá, en el programa FENIX,
acceptant la preséncia de diferents nois adolescents en hores de clase, substituint aquestes hores per
treball de voluntari at a la protectora.,

Al ser menors d'edat no poden sortir a passejar gossos, peró si ajuden en tasques de neteja o
col'laborant amb el que se'ls hi demani.

Aquesta col'laboració es va iniciar una mica abans de primers d'any i va durar fins a final de curs. A
plena satisfacció per part de I'institut i també per la nostra.

El responsable de torn, ha d'omplir una série de fitxes de seguiment sobre I'actuació del noi, que un
cop plenes es retornan a la seva tutora de I'institut.

Acompanyem una mostra de les esmentades fitxes de seguíment
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coNCURS ForocnAnc

Vam fer la proposta d'un concurs obert a tothom, demanant fotos de les seves mascotes amb la
condició que havien de ser adoptades, en la nostra protectora o en un altra, i les que el jurat
considerés les 12 millors, serien les que formarien els mesos del calendari.

Concurs
Calerrda

de fotografiaF
ri adam 2016=
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DESFILADA

FESTA DEL GOS
DIUMENGE 22

DESFILADA
GOSSOS EN

G
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Aquest any només hem organitzat una
desfilada, que va tenir lloc el 22 de

novembre a la Plaga Marcel'lina Monteys.

Vam comptar amb la col'laboració de
Doggy Time, qui ens va fer demostracions
de com jugar mentre el teu gos apren, i on
hi va poder participar tothom que va voler.

Les desfilades són sempre un bon moment
per retrobarnos amb els que ja han estat
adoptats i aquest any vam poder gaudir de
la companyia de molts d'ells amb les seves
actuals families.

RIFA
BOTIG

SOLIDARIA

PER A PERSONES

SOS, APREN

A JUGAR AMB

ELTEU GOS.

DE NOVEMBRE A LES 11H.
PLACA MARCEL¡NA DE MONTEYS

B
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U

F

lUNTS
APRENEM:



LA NosrRA PRESÉxcmA MASNoU

Sant Jordi
parada de roses a Prat de la Riba

Jornada d'entitats, carrer Fontanills

Diada. Plaqa ll de Setembre

Fira de Santa Llúcia. Pati del Casino



CARTELLS

odopto'm
fes-te voluntori A

odomProtectoro 'ori7
650 79 60 50

!t

cartells que s'han repartit aquest any, per donar a conéixer els gossos en adopció.
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