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PRESENTACIO DE L'ENTITAT

Com ja venim repetint al llarg d'aquest anys, la nostra és una associació sense ánim de lucre, amb el
compromís de recollir els gossos perduts i/o abandonats a Masnou, tractar de trobar els seus

propietaris i si no és possible, buscar casa d'adopció per ells.

Aquest any 2017 fará quinze anys que aquesta associació va quedar legalment constituida, al mateix
temps que va comengar la seva activitat en la recollida de gossos dins el nostre municipi"

Un dels nostres objectius, és que tots els gossos de Masnou sigun portador del microxip i placa
obligatoris, d'acord amb el que assenyala la normativa tot i que com ja comentem en I'apartat
recollides, cada vegada són més els gossos que trobem identitficats,

Insistir en que és millor opció adoptar abans que comprar. Tendéncia que cada vegada está més extesa,
per el bé de les protectores on s'hi pot trobar tota mena de races, mides, edats i amb la garuntía de que

s'emporten un gos que acompleix tots els requisits sanitaris i de identificació.

La protectoraha unat millorant en el transcurs dels anys, i ha estat grácies a la labor dels voluntaris,
tant els que ja no hi són com els que han anat arribant, han contribuit i contribueixen al bon
funcionament de cada dia.

Hem d'agrair també la conftanza que ens fa l'Ajuntament de Masnou, amb qui venim col'laborant
des del mateix neixament de l'entitat.
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L'ASSOCIACIO

Les primeres reunions del que havia de ser I'associació van tenir lloc a I'estiu de l'any 2001, i va ser
el mes d'abril del2A02, quan va quedar legalment constituida i enregistrada, amb el nom d'Associació
Defensa dels Animals El Masnou, els peluts i els pelats.

TenÍm uns 70 socis i cinc padrins, que amb les seves qüotes contribueixen al manteniment de la
protectora.

La nostra junta directiva a data3l

. Presidenta :

. Vicepresidenta:

. Secretari:

. Vocals:

DADES

Inscrits a la Generalitat de Catahtrrya, Departament de Justíci4 Direcció General de Dret
Entitats Jurídiques, Servei d'Associacions, amb el número 26109

. 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 del 12 d maig de 2003

. Nucli zoológic del CAACM, Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Masnou,
gestionat per ADAM, 8.2500871

de desembre de 2016, es composa de:

M. del Carmen Cárdenas i Estrada

M. Teresa Gisbert i Borrás
Francesc Manel Millán López
Andrea Cucumy Martín
Margarita Ribas Liñán
Arna Oromí iArgemí
M. Teresa Mirapeix i García
Maud Bertrand
Mercedes Grande i Roa

. facebook:

. teléfon

Passeig de la Riera

www. adamprotectora. org

Adamprotectora

650 796 050.

adrega:-

página web:

adregaelectrdnica: adamprotectora@gnail.com
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UBICACIO

Les instal'lacions de la protectora es troben en el Passeig de la Riera, al terme municipal de Teiá, al
costat de la Deixalleria Mancomunada d'Alella, Teiá i Masnou.

Es troba apartada de qualsevol dels nuclis urbans més propers.

INSTAL.LACIONS

Les instal'lacions actuals no han sofert modificacions des que es van fer I'any 2009. En tot cas. s'ha
tingut que fer alguna petita reparació per part de Manteniment..

Consten de tretze gábies més una de quarentena.

Amb aigua corrent i electricitat.

Un módul on fer les cures, gurdar medicació, tenir arxivadors, etc. Esta provist de lavabo.

Tot el que és alimentaicó es guarda en bidons dins una caseta de pvc, així com el material de neteja
també queda guardat en un altra caseta del mateix material.
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RECOLLIDES ANY 24rc.

Any rera any observem com és van reduiht el nombre de recollides

Aquest any 2016 s'han recollit 55 gcssos i 11 gats.

El protocol de recollida dels gossos és I'habitual. Trucada de la policia que ens indica lloc on es troba
la persona amb el gos trobat. Un cop recollit comprovar si és portador de xip, si aquest és el cas, tením
accés a I'arxiu de I'Aiac per poder trobar les dades del propietari i avisar-lo que vingui a buscar el seu
gos. En cas de no tenir xip i no reclamarlo ningú, un cop passats vint dies es pot ja donar en adopció.

Protocol propiament per la recollida de gats no está establert. Ens fem cárrec económicament dels
que són portats al Centre Veterinari El Masnou, si són cadells han d'anar a alguna casa i són mes grans,

es queden en el centre veterinari fins que se'ls hi troba familia d'adopció.

En les recollides d'aquest any 2016 hem tingut alguns casos especials als que s'ha tingut que dedicar
més atenció veterinária. Linda i Frisco, amb tots el problemes de sociabilitzaciño i malaltia del Frisco.
I els cadells Bio i Utah.

Amb els gats hem tingut algún problema puntual de sociabilització, peró que després d'un temps a
casa d'un voluntari, t¿mbé ens va ser adoptat.

Les recollides nocturnes és Help Guau qui las fa a partir d'una trucada de Ia policia local.
S'encarreguen de comprovar si el gos té xip i en aquest cas fan ells directament la devolució i de no
ser així o no obtenir resposta, el deixan a la protectora amb una cópia del full de recollida amb el
segell estampat de la policia. Posteriorment ens passan factura per aquest servei.

GOSSOS RECOLLITS ANY 2015

en acollida eutanlsia en queden protectoril

Gossos a dia L de gener

recollits any 2016

retornats a propietaris

Adoptats any 2015

en acollida

eutanásia

A 31de desembre queden

55

41

t2
L

2

e
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RECOLLIDES GOSSOS PER MESOS

Dels 15 sense xip, 5 són cadells

RECOLLIDES GATS PER MESOS

tots ells sense xip

mes recollits x¡p sense

gener 8 8

febrer 4 3 L

mar§ 4 2 2

abril 3 3

marg 1 4 3

lunv 6 4 2

iuliol 3 3

agost 6 4 2

setembre 2 2

octubre 3 1 2

novembre 6 4 2

desembre 3 2 I
55 40 15

mes recollits

Iener 1

Febrer

marc 1

¡bril 3

naig
iunv 5

iuliol
agost 1

¡etembre
¡ctubre
novembre
desembre

LI



LII\DA I FRISCO

Frisco i Linda van ser durant molts anys gossos pastors, fins que el pastor va enmalaltiq les ovelles van ser
traslladades, i els gossos van quedar semiabandonats.

L'any 2014 va ser el primer cop que es van poder rescatar els cadells que la gossa havia parit i van poder ser donats
en adopció. Haurá parit moltes vegades, perd no se'n sap res dels cadells.

No hi va haver manera d'aconseguir que el familiar més proper signés una renúncia per poder emportar-nos els
gossos, fins que amb el vist i plau de I'ajuntament i amb l'ajut de Help Guau els vam poder portar a la protectora.

El gos, d'uns onze anys, va arribar en molt males condicions. Leishmania, perdigons escampats pel cos, vértebres
soldades, boca fatal i molta por.. La gossa, amb xip, d'uns set anys, amb un inmens tumor mamari, que per sort va
resultar benigne.

Linda va ser operada amb resultat satisfactori, i per Frisco es van
recuperar ni que fos una mica, amb atenció constant del veterinari,
fer, i amb tot el dolor, va tenir que ser eutanasiat.

Formaven una pareila molt unida, molt pendents I'un de I'altra.

quan van arribar a la protectora.

Linda actualment está

vida estable.

fer tots els intents possibles per que es pugués
fins que es va fer evident que no hi havia res a

adoptada, i viu una

IE¡
#T
á§..

Linda
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Bio amb encara no els dos mesos va ser recollit el 26 d'agost- darrera el Lidl" estiradet a terra moif
quiet" impropi d'r"rn cadell.

Aviat vam notar que tot ique tenia ganes de.iugar a cada moment intental'a orinar sense aconsegLrir-

ho. nonrés unes gotes sallgonoses.

Ainb una ecografla es va pocler veure que tenia la bufeta
plena cle coalls. potser producte d'nn cop"

Se li va fer tractament i un continuat seguiment per part
dei veterinari. fins que va anar eliminant els coalls i va
poder orinar. Va ser r-rn procés llarg.

Posterionlente. i un cop ja adoptat. s'ha vist que desvia
una de les potes davanteres i en ocasions el fan anar
coix.

En rx s'ha vist que hi ha una maltbrmació ai creixer mes
ei cúrbit que el rádio. Consultat a Clínica Vet's de Sabadell. traumatdlegs. aconsellan operar" si bé al
tractarse d'un gos d'uns sis lnesos s'han de valorar els resultats.

T}TAH

Lltah. cadell d'american stafford. va ser recollida e[ 20 de
irovembre. amb t¡nes cinc setmanes r-1'edat. dins una caira
en el Parc Caramar. en un estat de desnutrició total.

Va necessitar un tipus de pinso especial. La r a tenir una

volr"rntária a casa seva que se'n va i-er cárrec. i no ra trigar
gaire a reclrperar el seu pes.

Se li va produir una int'ecció en un dit de Ia "ma". que es !'a
pocler soi' Inc ionar ar:rb a¡rtibiótic.

El rnes de desembre 1,/a ser donada en adopció. i actualment
óptim.

és una gosseia plena de vida i amb Lln pes



DAX

Dax va ser comenEat a veure's pels carers a finals del mes d'agost. S'acostava als gossos, peró quan el volien agafar
softia corrents.

Van ser moltes les ü'ucades de gent que el veia, sobre tot a les nits, per diferents punts del poble, molts qui van
intentar agafar-lo sense aconseguirJro, fins que finalment el 5 de novembre i amb un bon treball de Help Guau, el
van poder capturar.

És un gos molt bloquejat i desconfiat. Amb les pautes marcadas per I'educador, s'hi está treballant intensament en

ell. Tenim una volunthria que ha estat anantmatí i tarda per poc a poc guanyar-se la seva confianga amb I'ajut d'altres
gossos.

S'ha avangat molt, pered queda encara molta feina abans ilo es pugui donar en adopció.

Així el veien pel carrer Primer dia a la gábia

Treballant amb Dax

Els resultats animen a seguir treballant en ell.



Totes les adopcions són
porten molt de temps a
nosaltres és remarcable.
marxat adoptats.

RON

Recollit el 8/1UZAD

MAMBO

Adopcions gratificants

gratificants, perd quan es tracta de gossos que ja
la protectorq la satisfacció i I'alegria per a tots
I aquest any, han estat dos els gossos que han

Adoptat el2l/05/20rc

Va ser recollit el6lü6/2013 i
feligment adoptat el 511112016
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ADOPCIO GATS

Aquest any han estat onze els gats que hem donat en adopció.

Alguns van ser recollits amb setmanes de vida. i voluntaris
se'n van haver de fer cárrec de tenir-los a casa i donar
biberons

Altres van ser portats al Centre Veterinari, on en van tenir
cura fins que van poder ser donats en adcpció

Alguns van ser rescatats del carrer i després d'un temps de

sociabilització a casa d'un voluntari, van ser adoptats.

Ens va ser també adoptada una de les gatetes de la nostra
petita coldnia.

Tots els gats són donats amb el test d'inmunodeficidncia,
desparasitats, vacunats, xip a nom de I'adoptant i esterilitzats.
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ilor-¡r caria aur'. i a eárrec del ¡rostt"e *ili¡ea,-ir¡r-ióni Fei"i-:ánclez- r¡ui c*l'1¿ibora alnl¡ ni:saltr"es des de l'a
;:rc¡ii,. *n},s. s'h;l fri uil cLrrs d'ccl,,rcacio birsrca pels r:nul vciirnt;r¡'i: qrir ü: rafi int,-'gl'alt"

1,¿¡ t*nir lloe el dia ó rle *ovrrlbrlr. i e:i va trelraltrartant a¡lb els qi::;sus 11in.{ ies gábie-o. ccn¡ al '"cnlnpitc'
iie qLlr d!spc,tem.

'lothor¡r quedr, conte*i. i ccnscient ile riuc tots le:1ilx ¡ni:lt a aprendre i a rretii'icar.
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VISITA DE L'ESCOLA OCATA

El l6 de juny várem rebre Ia visita de cinquanta alumnes de I'escola Ocata, acompanyats de tres
docents del entre.

Tot i ser un grup tan nombrós la visita va ser rnolt tranquila i ens van agradar molt les preguntes que

ens feien, demostraven interés i sensibilitat cap els animals.

El motiu principal de la visita, va ser per fer donació de 1 10,00 € recollits que van destinar a la
protectora.

!.{'*..
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PROJECTES

Donat que en la loteria de Nadal del 2015, el número amb el que jugavem i del que n'haviem fet
participacions, va obtenir un petit premi, ens va permetre portar a terme alguns dels assumptes
importants i pendents.

Várem llogar un espai, on poder muntar un lloc pels gats de la nostra petita colónia, i també tenim el
projecte de poder fer tallers relacionats amb entreteniment formatiu i educació de gossos en general.

La "vivenda" dels gats podriem dir que ja está acabada. ElConsell Comarcal ens va regalar dos dels
antics contenidors pel vidre, que amb I'ajut i feina dels voluntaris es van netejar, pintar, i acondicionar.
Disposen d'un espai amb una valla, per la que poden entrar i sortir, peró están fora de l'abast d'algún
gos massa curiós.

En aquest moments hi tenim cinc gats, tots castrats, més algun que pugui aparéixer de tant en
tant.Malauradament el passat mes de desembre va ser atropellada al Passeig de la Riera la gateta de
nom Buffy, a qui tots teniem un carinyo molt especial.

Queda forga feina per fer en quant al segon projecte sobre tallers. De moment tením un mddul, que
s'ha tingut que reparar i fer arribar electricitat,

Lamaloria de les feines les fan els voluntaris, uns per que són manetes i altres per que és el seu ofici,
i ho van fent quant poden, peró esperem donar-hi una empenta i poder comengar alguna activitat ben
aviat.
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un cop nets i pintats

PROJECTE GATS

Neteja per dins i per fora

interior d'un dels "iglús"

el seu espai
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RflSS'TLASA EIAIG

El l9 dc maig es la fer la llesqi'ilada de i'Adapcii¡ a la
Illaga h'iarcel' I ina fu{onte5's

lin aquesta ocasió es va ler uíl conclrs caní obe$ a
tothorn" amb dil"erents pren:is per varies r¡rodaiitats.
\árn poder coffilltar com a-jurat amb Marta Abeliáil,
veterináiia. h'iontserrat Clar,'erol de Frtdog i rrit¡sher i

Toili Fernández. e tr irostre eoi'laborador educador.

Va ser un éxit d'assisténcia i par"ticipae ió.

Tan'ibé va tenir lloc r-¡na rifa.

lanls els p:'emis del conciirs. cotl els Ce la rita. van ser
ceriits per drÍ'erents establimenls de \4asnor,l."

Els nostre,c gossos tar.nbci l,an ciesf ilar.

ll
i
€Ft {¡

r if tE{-r S

+i

o]u*u*r u***fo
*,!A*rEL.r tr¡A f'te¡¡?ÉY§
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FESTA ELS GOSSOS A LA PLATJA DEL MASNOU

L'Ajuntament va organitzar aquesta festa per fer la presentació d'una zan& a la platja reservada per
gossos, així com anunciar I'inici de la campanya de cens d'animals de companyia.i la nostra associació
va cpl'laborar organitzant la desfilada dels nostres gossos en adopció, un espai de confianga a cárrec
de FitDogs, amb parades de "botiga solidáryia" i "botiga de segones oportunitats"'i amb la rifa d'un
Iot de productes.

Va assisitir-hi molta gent amb els seus gossos, que van córrer solts per la platja. Va ser tota una
magnífica experiéncia gaudir d'un dia tan diftrent, amb tans gossos junts, i sobre tot que no hi va
haver cap mena d'altercat entre ells.

Thnt I'alcalde Sr. Jaume Oliveras com el regidor Albert Alfaro, van dirigir unes paraules al públic
asistent per informar sobre el projecte anunciat de la platja pels gossos.
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Carrtell anuneiant gatets

adamprotectof,a-org-650 79 óo 50
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cartell de Nadal, promovent les adopcions.
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CARTELLS
Al llarg de I'any es fan diferents caftells, per animar a que s'incorporin nous voluntaris.
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VOLUNTARIAT

En aquests moments, tením una cinquentena de voluntaris. N'hi ha que venen en dies predeterminats,
i uns quants en calitat de comodí per quan ha de faltar algú.

Tots ells han de signar un document en el que es comprometen a seguir les normes marcades, així
com ser conseqüents amb el compromís adquirit.

Apart de venir a treure a passejar els gossos i jugar amb ells en el espai d'esbarjo, n'hi han que van
més enllá i se'ls emporten a la muntanya un parell de cops per setmana, o bé per treballar arnb ells
van a la platja, en époques peñneses, per que aprenguin a afiar tranquils entre la gent i altres gossos.

També podem comptar-hi quan hi ha algún treball extra, alié a la passejada de gossos,

I no oblidem els que s'ofereixen per tenir cadells siguin de gat o gos a casa seva, així com si hi ha
algún postoperatori que necessiti cures i atencions especials.

A Ia protectora s'hi va dos cops al dia, tant per netejar, com per repartir el pinso entre els gossos i els
gats i donar medicació si és necessari.i nafuralment per treure els gossos a passejar.

En cada torn hi ha un responsable que coordina les sortides, tema medicació, donar informació si ve
algún intressat en adoptar...

Tenim una persona contractada que és responsable de dilluns a divendres de 9:00 a 1 l:00 h.
La experiéncia ens ha mostrat com és d'important que hi hagi una persona amb continu'ítat día a día.
Porta el control dels pinsos, calendari de desparasitació tant de gossos com gats, organitza les visites
al veterinari, fa seguiment de les deposicions si és detecta alguna cosa anornal, control de la
medicació, tant de la que s'está donant com de les previsions, detecta qualsevol anomalia en un gos

d'un dia per altra, control del material de neteja, control que no faltin impressos ...

Contracte a la Seguretat Social
Durant un temps, es va treballar amb un contracte de voluntariat que representa es paguen les dietes
i desplagamens, perd davant el dubte de fins quin punt era legal, vam decidir donar-nos d'alta a la
Seguretat Social, per tal de tenir-ho legalitzat del tot. Si bé hem d'admetre que aquesta legalitat origina
més despeses.
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ACTIVITATS DEL VOLTINTARIS
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Ofrena floral
11 setembre

San Jordi
Venda de roses a la Pl. Ramon i Cajal

Jornada d'entitats

Fira de Santa Llúcia
Pati delCasino
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COL.LABORACIÓ

^resa** &gffi ffiffi##Y*
¡¡sis, sryür§ff EE cq,,ü&*r§6

P¡r ss¡r.iE¡:{Er{1,.§]!!{ólt¡j{rreat{oElsn t* p¡r ¡aplrat ¡ d ¡reilF4l Bs
gts i,Sr§$a&{ !n d $oail daq! frd}t6t§
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5¡,! 4 6'i,iliÍlrif r-ia:

Com ja hem fet en anys anteriors amb altres centres educatius, aquest any qui ens ho
ha demanat són les Escolápies del Masnou, com un complement educatiu, de tenir a un
dels seus alumnes de dilluns a divendres de 9:00 a 11:00 hores ajudant en petites feines,
acompanyant algún voluntari en les sortides, ocupant*se de les menjadores dels gats...

El document queda signat per l'escola, els pares de I'alumne i l'associacié, tal com es

pot veure.

i Prr fa¡óoll: i

I Lrni".iñir.. f-e corsrs com ¡ dú8§br oc ve3coa tscot"Aptes el IlüÁsñ¡ó[- IlPrt'dffii,ol'l¡bor¡dorar I
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DONACIONS

A més de mantes, llitets, corretges i coses per I'estil que ens regalan, provinent Ia majoria de vegades

d'algú que ho dóna després de la mort del seu gos, aquest any també ens han regalat

ofert per I'associació Amics dels Animals del Maresme

Flors de Bach pels nostres gossos, regal de l'associació Sedibac
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YISITA n' uNs eul{tornÁc:mcs

Virginia icl seir rnarti. iiccl-ors en ilLlircpri*lica. -iLn:1 atnb els seus alurnnes" es van u.flerir a, f"er una

sessiir de quirop;:ictica ais ilostres gossos.

VE cer rriolt interesant el t¡"eb¿ili ciue va i'cr a.i¡b e;r Das. ilui per pi'inier e(]p es i.,a dei:;ar tocar i r"rcntrü

!'anar,a mairlegiult s'ailava quedan iJor¡nit de t¿il r*t¿rrat" L:ns r,'a.corprendre i talnl¡é agraclar tr:,:lt.
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RECURSOS ECONOMICS

El nostre principal recurs económic prové de la subvencié de

d'acord amb el conveni signat per I'exercici 2A16.

Contribució dels socis amb les seves quüotes.

Qüotes apadrinaments

Donatius diversos.

Ingressos per adopcions

Ingressos per la devolució de gossos als seus propietaris,

Teaming

loteria de Nadal.

Venda calendaris

Paradetes en les desfilades.

Venda roses per Sant Jordi.

Paradeta en la Fira de Santa Llúcia.

I'Ajuntament del Masnou,
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I.FTGRE§§O§ i DE§PE§IS

Subvenció Ajuntament 21.9m,00€
Dewtu$CIgsssgs reeollits L.261,w€
Adopeions gats ígossos

fiecursos propis

rnaterial neteja, manteniment
G€§tié, ofi¿ina, €arnpañyes

Animals, veterínaris, allraentaeié
personal

1.960,@€
781,44 €

443r',*1€

5,007,f.5€
16.851,88 €
3.600,00€

z5.go¿,44€ 25.9Oe{4 €
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