


20 19
#Memoria

ñ.#

=:ffiffi



A##

I NDEX

fla

La nostra entitat 1

La nostra associació 2

Recursos económics a
J

Ingressos i despeses 4

Protocol recollid gossos 5

Recollida gossos 6

Recollida gats 7

Instal'lacions I
Adopcions 9

Voluntariat 10

Intervencions quirurgiques 11

Col'laboració amb I'escola Sagrada Familia T2

Col'laboración amb I'INS Maresme t3-14
Projecte Escolápies GEODA l5-16-17
Activitats 18

E1s nostres gats t9

Donatius 20

Desfilada 21

Photocall 22

Fires 23

Visita del Molí d'en Puig 24

Visita de les Horténsies 25

I FiraAnimalist¿ a Cabrils 26

Tiny Dolly Festival 27

Calendari amb donatiu 28



il \1¡rnou

La nostra entitat

La nostra associació s'ha creat sense d,nim de lucre, i la seva finalitat, d'acord amb el
conveni que es renova cada any amb l'ajuntament del Masnou, és fer la recollida dels
gossos que es troben perduts i/o abandonats. Si tenen el xip obligatori fer-ne la
devolució als seus propietaris, i si no és així, atendre'ls i buscar familia d'adopció per
e11s.

La nostra entitat funciona a base de voluntarial si bé en els últims anys hem vist que era
necessari incorporar treballadors pel bon funcionament dirari de la protectora, el que ha
comportat donar-nos d'alta a la Seguretat Social.

Comptem amb uns quants socis, padrins i donatius que ens pemret fer la nostra feina,
sense oblidar l'aportació que rebem per part de l'ajuntament, a qui hem d'agrar? que ens
ha fet confianqa.



1Lffi
e¡ ]llisnou

La nostra associació

L'associació está legalment constituida des de l'ab ril del 2002, amb el nom de
Associació Defensa dels Animals del Masnou els Peluts i els Pelats.

Membres dc la Junta Directiva:
o Presidenta: M.Carmen C¿árdenas i Estrada
¡ Vicepresidenta: M. Teresa Gisbert i Borras
r Secretari: Francesc Manel Millán López
o Tiesorera: Andrea Cucumy i Marín
o Vocals Margaarita Ribas i Liñán

Anna Oromi iArgemí
Dades:

o Inscrits a la GeneruIitat de Cataklunya. Departament de Justícia. Direcció
General de Cret i Entitats Juridiques. Servei d'Associacions amb el número
26709.

o Inscrits en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament del Masnou, amb e1

Número 87.

o Inscrits en el Registre d'Associacion de Protecció i Defensa dels Animals,
Departament Medi Ambien de la Generalitat de Catalunya, segons resolución del
12 de maig de 2003.

¡ Nucli zoológic del CAACM, Centre d'Acollida d'animals de Companyia del
Masnou, gestionat per ADAM. 82500871.

¡ Adreqa: Passeig de la Riera. Teiá

o Raó social: Capitá Mirambell, 7 -23 -08320 El Masnou

o Página web: adamprotectora.org

o Correuelectrónic: adamprotctora@gmail.com

o Facebook: adarnprotectora

o Instagram: @adamprotectora

o Teléfon: 650 796 050



Recursos económics

El principal recurs econdmic prové de la subvenció de l'Ajuntament del Masnou,
d'acord amb el conveai signat per l'any 2019.

També comptem amb els ajuts:

o Cuotes dels socis

. Apadrinaments

o Donatius. En efectiu, alimentació, mantes...

. Ingressos per la devolució dels gossos als seus propietaris

o Teaming

. Adopcions gossos i gats

o Teaming

o Loteria de Nadal

o Venda calendaris

r Paradetes en les desfrlades

o Venda de roses per Sant Jordi

o Paradeta en la Fira dee Nadal

. Guardioles



Ajuntament

Adopcions gats i gossos

Recollides

Neteja ¡manteniment

Gestió, campanyes...

Veterinaris, a limentació

Personal

Recursos propis

lngressos ¡ despeses

!ngressos

19.000,00 €

1.740,00 €

1.550,00 €

5.280,08 €

27.57O,O8 €

Despeses

657,57 €.

6.134,66 €

1-5.327,59 €

5.450,26 €

27.574,08€
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Protocol recollida gossos

Les recollides sempre es fan a partir d'una trucada de la policía que ens indica on es

troba el gos que algu ha recoilit, i llavors és quan es rra a buscar, sempre que estigui

lligat.

Un cop s'arriba a la protectora es comprova si porta xip, i a través de I'AIAC tenim
accés a les dades del propietari per poder trucar-li i que pugui venir a buscar el seu gos.

S'omple la fitxa de recollid4 se li fa fotografia" i s'inscriu en el llibre de registre.

El nostre horari de recollides és de 9:00 a 21:00 els dies feiners, i de 10:00 a 20:00 els

caps de setmana i festius.

En l'horari de nit, és Help Guau qui fa les recollides, també aparti d'una trucada de la
policí4 i ens els deixa a la protectora. Servei pel que ens pasan factura cada mes.

De no portar xip, al cap de quatre o cinc diez es va aI veterinari per fer revisió, i passat

el temps que marca la llei, se'n fa difussió per trobar adoptant.
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Recollida gossos 2019

Gossos a la orotectoa I gener 11

Recollides en l'anv 2019 56

Retomats a oronietaris 47

Adontats t4

Acollida I

A 31 desembre en la orotectora 4

Eutanásia I

TOTAL 47 t4 1 4 I 67

Dels gossos retornats, un 76 Ya ercn portadors del xip, el que.ens fácil.lita la devolució
als seus propietaris.

Eutanásia: Ha estat una gosseta que vam acollir per la defunció del seu propietari, a la
que se li va complicar un tumor i tot que va prsar per quirófan, va acabar morint.



Recollida gats 2019

Aquest any només hem iatervingut en la recollida de quatre gats.

Lili va ser adoptada. Nina també, va anar directament de la clínica veterinária a la seva

casa d'adopció. Un l'altra malauradament va arribar en un estat molt crític, i el veterinari
va considerar que només quedava la eutanásia per ell, i un cadell d'un mes escás, Micki,
no va sobreviure.

Lili va ser adoptada.

Micki no va sobreviure
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Instal'lacions

A més de les instal'lacions amb les gábies que l'ajuntament va instal'lar de nou l'any 2A09 i que s'han
anar fent les reparacions necessáries, aquest passat any hem pogut fer I'esforg económic de fbr unes
gábies espaioses en un dels espais situat al costat de la protectora, que pemet que els gossos disposin
de més espai i gaudeixin de sol.
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Adopcions

Ens centrem en trobar families per els gossos que tením, i estem contents per que fins eI
presen! hem tingut la sort de trobar families responsables que fan que les adopcions
siguin satisfactdries.

Quan tenÍm algú interessat el primer pas és esbrinar si el futur adoptant és la persona

adequada per el gos escollit. Tením un questionari per tal de veure les seves

circumsGncies, horaris, previsions, etc. Tot i que e1 que realment és més decisiu és

vellre la seva actitud cap elgos.

En primer lloc demanem al aspirant que vingui unes quantes vegades per treue el gos a
passejar i que així es coneixin i sobre tot per que el gos s'en vagi amb algú que ja
coneix quan arribi el moment.

Primer fem un contracte de preadopció, i si passat un termini d'uns quinze dies tot va
bé, llavors ja es fa el contacte definiiu amb el canvi de xip a nom del propietari.

Els nostres gossos es donen desparasitats intema i externament cartilla de vacunes a1

dia, xip a nom del propietari, test de leishmaniosis si presenta algún dubte i castrats,
excepte en el cadells que el propietari es compromet a fer-ho quan el veterinari ho
indiqui.

També oferim una visita de l'educador que ja fa anys col'labora amb nosaltres, per polir
si fa falta alguna paú4 amb la finalitat de que la convivéncia enfie adoptant i adoptat
sigui un éxit.

El preu de I'adopeió és de 120,00 €.
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Voluntariat

EI voluntariat és el veritable motor de la protectora, tot i que actualment tením a dues persones
donades d'alta a la Seguretat Social, per assegurar el bon funcionament dels matíns i les tardes, doncs
poden fer el seguiment diari del funcionament de la protectora.

El que més fan els voluntaris és el passeig dels gossos , tot i que també poden col'laborar en visites
al veterinari, neteja, alimentació, casa d'acollida en cas d'un postoperatori, cadells de biberó...

Comptem amb una quarentena de voluntaris" quantitat que fla temps és manté. Pleguen alguns per
diferents motius. i en venen de nous.

Els gossos surlen cada matí i tarda, també algúnvoluntari se'ls emportaala muntanya, i tením un
espai tancat al costat mateix, ideal per jocs i fins i tot remullades a l'estiu.

10
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Intervencions quirúrgiques

Aquest any han estat tres les intervencions quiúrgiques que hem hagut d'atendre:

€i;," '

Queen, després d'un TAC se li va veure un tumor
vaginal que va ser operat a Vet's de Sabadell. Amb
hospitalització 24 hores.
Es va reproduir, sense possibilitat d'operar, amb
problemes, i es va tenir que eutanasiar.

Enko. Per tercer cop s'ha hagut d'operar d'una
enterotomia. Amb hospitalització 24 hores.
Es vigila molt que no replegui res que li pugui
causar una recaiguda.
Té un pinso específic per ell, per sempre.
Fotografia tomant del hospital.
També va ser operat a Vet's Veterinaris de
Sabadell

Elur, un cadell de 4 mesos que ens va arribar coix.
La radiografia va mostrar una rotura antiga de
frmur, de la pota trasera esquerra.
Operat a Vet's Veterinaris de Manresa
Está feligment adoptat.

s:É

Es presenten a I'ajuntament les factures de Vet's Veterinaris
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Col'Iaboració amb l'escola Sagrada Familia

El mes de juliol es va firmar un acord amb l'escola Sagrada Familia, per a dur a terme
un projecte de Servei Comunitari per l'Alumnat de Secundária Obligatória.

Aquest és un servei que han de fer els alumnes en horari extraescolar,

El títol del projecte és : Anem a passejar? Deixa't cuidar.

Venen dues hores de 18:00 a20;00 i caps de serftnana de 10:00 a 12:00 hores.

Hi han de participar els 29 alumnes de 4art. D'ESO. No podem incloure fotografies, per
que encara no hem rebut el consentiment.
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Col'laboració amb I'INS Maresme

Vam signar un contracte de col'laboració amb I'INS Maremar, per admetre a un alumne
seu, com a complement a la seva formació escolar, amb data del 18 de marg al 19 de
juny del 2019.

La seva assisténcia era de dilluns avdivendres de 9:00 fins les 11:000 hores

S'adjunta el document de col'laboració.
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Ar{r{Ex ? pocuñáENT DÉ col.lAsonAcló rscoLA-ALUMNEIA-EMPRE§A 14

Per l'gscola;
Jo*ep Lluís Martínez conr a director de l'lN§ Maremar

Fer I'entitat *ol'laboradora :

l"ia Carme tárdenas com a presidenta de l'entitat "Adann" {Protectora d'animals}
que realitza l'activitat de "Recollida i cura de gassos perduts o abanda,nals del municlpi del
Masnou" en el següent domicili: Passeig la Bomba s/n Teiá i amb el tel&fon650 79S 050

re'#bÉ*M

Deelaren que l'aetivitat de l'alurnn* a l'ernpresa no comportq per part de l'alurnnela incorporació
al lloc de traball, ai*ó un complemeni a la seva formaeió escolar, subjecta a avaluació. d'aoord
amb les flnalitats educatives de l'E§O.

Acerde*:

La formalitzacié d'aquest document de col'laboració amb
annexús i les caraeterístiques qüé ccnsten a continuació:

les cláusuies gue figuren als fulfs

Alumne:
Cognom
DNI AO

*urada de les acti';itets: Des de 18103i 18 fins a 19 de juny de 2Ü19

Distribucié horária: dilluns a dlvendres de th a 11h

Adre6a on es faran les activitats: A les instal'lacions de la protectora i rodalies.

Per tal que així figuri. es redacta aquest document per triplicat i el sign*n les parts interessades
en el lloc i data indicat*

*
-4"{ei

Per l'entitat col'laboradora:

, ,,í."' r)'Signatura ,r1..N.t
,:i.i_¡r

-l¡- 
''
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Projecte escolápies GEODA

Un any més hem col'laborat amb l'escola Les Escolápies i el projecte Geoda.

Aquest projecte ofereix la possibilitat a alumnes de 3er. I 4art. D'ESO amb dificultats
d'aprenentatge, destinar unes hores dintre el seu horari escolar, a col'laborar amb
entitats i conéixer el món del treball.

Es manté un contacte freqüent amb el tutor qui fa seguiment dels alumnes.

Per ser menors d'edat no poden treure gossos a passejar, perd si poden ajudar en altres
tasques.

El passat any hem tingut a dos nois de l'escola, que continuaran amb nosaltres fins a
final de curs aljuny del2020.
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ANNEX DCICUlljlENT PE COL.LABORACIé E§COLA.ALI.JMNEIA-EMPRE§A

Per l'escola:
En Victo¡'l-épez eoronas com a director de l'escola ESCOLAPIfS §L MASNOU
Per l'entitat col.laboradora:
f\,la Garme Cárdenas com a responsabie de l'entitat Adam Protectora
Declaren que l'activitat de l'alumnela a l'empresa no comporta per part de
l'alumnela incorporació al lloc de treball, sinó un complemeni a ia seva formació
escolar, subjecta a avaluació, d'acord amb ies finalitats educatives de i'ESO.

Aeorden:
La formalització d'aquest documeni de col'iaboracié amb les cli¡usules que figuren
als fulls annexos i les earacterístiques que eonsten a continuació.
Alumne/a: Cognoms
Curs: 4 ESO B
Durada de les activitats: Des de ' , " ", f,lns a i ':,:. ' ,

üistribució horária:

Adreca oñ es faran les activitats: al costat de ia Deixalleria de El §lasnou {SSS79§§50

Per tal que així figuri, es redacta
el lloc idataarts interessades en

aquest documeni per triplicat i el signen les
indicats

FeJ tr'_escoll __ _

Signatura \./-rA'--ffi- *4;. .1-'-.

Segell

Signat: i\. t (:'j* ? rí,i.i{;!*,1r1

Per l'entitat col'laboradora:

cl Masnou

Per l'alumne/a

§ignatura l'alumne/a §ignatura pare, mare 0
representant legai t

sisnat:t!!!!!» Sisnai:
Li

El Masnou, octubre 2019
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ANNEX DOCUHENT DÉ COL"LABORACIé E§COLA-ALUMNE/A.EMPRESA

Per l'escola:
En Victor López Coronas com á director de l'esccla E§COLÁF|E§ El- MAShIOU
Per I'entitat col.laboradora:
Na Carme Cárdenas com a responsable de l'entitat Adam Protectcra
Declaren que l'aciivitat de l'alunrne/a a l'empresa no comporta per pari de
I'alumnela incerporacié al lloc de trebalf , sinó un complement a la seva formació
escolar, subjecta a avaluacié, d'aco¡-d amb les finaiitats educatives de l'8S0,

Per tal que així figuri, es redacta aquest docurnent per triptieat i el signen les
interessades en el lloc i data indicats

Per I'escola

Signatura Segell

el Masnou

Per I'alumnela

§ignatura l'alumne/a

I¡ -it;(*'' L
- ,-r...-:1I..

§iqnal:

Signatura pare, mare CI

representant legal

Acorden:
La formalització d'aquest document de coi'laboracié amb les ciáusules que figuren
als fulls annexos i les crycterístiques que consten a cantinuas¡ó:
Alumne/a: Cognoms:
Cui's: 4 E§O A
Durada de les activitats: Des de , fins á '' , , ,

Distribucié horária.

Dilluns din'¡arts dimecres diious divendres

6§§79605S

De
2

De

d

De' ñ^u*
ó

Adreca on rs faran les activitats: al costat de la Deixalleria de EI Masnou

B5r§y HAYü

El Masnou, octubre 2019
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ACTIVITATS

Com en anys anteriors, per Sant Jordi,
várem estar a laplagaRamon iCajal,
amb la venda de roses

Un any més, 1'11 de setembre, várem assistir
a la ofrena que fan les entitats del Masnou, a

laplaga 11 de setembre
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Els nostres gats

La nostra petita colónia actualment está formada per quatre gats:

I9

Manel. Va perdre un ull a causa d'una
Infecció.

Paqui. Abans s'apropava més. Peró és

puntual per venir a buscar el seu menjar.

Mimds. Li van diagnosticar una leucémra.
Está controlat.

Pepe. Va desaparéixer durant un temps,
I ha tornat així de guapo.
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Donatius

Al llarg de I'any anem rebent diferents donatius, tant de particulars, com de Can Colomé, que són
molt benvinguts.

-tI'
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Desfilada

Aquest any es va fer el 17 de novembre, amb la col'laboració del Centre Veterinari El Masnou, i es

va poder fer a la platja.

Ens va ser adoptada la Rasta.

fsst* dels g*§süs i *mir*

Ia
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Photocall

Els nois de la Sagrada Familia, van col'laborar fent un mural per poder fer eI photpcall, i van sortir
fotografies molt divertides. Malauradament no podem incloure les que hi surten els alumnes.

22
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Fires

El 6 d'octubre váryem participar a la Fira d'Entitats, que aquest any es va fer ala plaqa Nova de les
Dones del Téxtil

23

El 30 de novembre i 1 de desembre, vam participar en la Fira de Nadal

."i'. g
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Visita del Molí d'en Puigvert
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El mes de febrer várem rebre la visita De Molí d'en Puigvert.

Entitat privada d'iniciativa social, sense i¿nim de lucre, orientada a la inserció laboral i
social de persones amb transtoms de salut mental.

Una visita molt agradable i benvinguda.
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Visita de Les Horténsies

Aquest any com ja ve succeiht en anteiors ocasions, vam rebre de nou la visita d'alguns dels
residents de Les Horténsies, acompanyats dels seus monitors, que van poder interactuar amb I'Ossu
i la Eka.

El centre Les Horténsies, forma part de la Fundació Sant Francesc d'Assis.
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I FIRA ANIMALISTA A CABRILS

El 7 d'abril várem assistir ala la. FiraAnimalista de Cabrils
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Tiny Dolly Festival

Aquest any ens van convidar a participar en el Festival Dolly al Casinet d'Hostafrancs, Barcelona.
Amb donació a la protectora del que van recaptar al fer una rifa al final de la jornada. Ens van fer un
donatiu de 704.00 euros.
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Calendaris amb donatiu

Mónica Sola va fer uns calendaris fotografiant els seus gats, i per cada calendari
venut 2,0A € anaven destinats a la protectora.

Moltes grácies.


