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LE NOSTRAENTITHT

La nostra és una associació sense ánim de lucre, amb el compromís de recollir els gossos que es

troben perduts o abandonats al municipi de Masnou, per tractár de trobar els propietaris i retornar-
los, i en cas de no ser possible, atendre'ls fins que trobem els adoptants adequats per cada un d'ells.

En aquest any 2$fi shau complert els quinze anys des que várem comeogar aquesta activitat en el
nostre municipi.

Sabem que hem aprés molt des d'aquells comengaments en quant a com gestionar la protectora, i
tením ganes de continum millorant i aprenent.

Veiem com cada vegada és més extesa la opinió de que és millor adoptar que comprrir, i aixó s'ha
aconseguit amb el bon treball de les protectores que donem els gossos en óptimes condicions
sanitáries i amb tots els requisits legals.

El que I'associació hagi anibat fins awi, ha estat gracies a la tasca de tots i cada un dels voluntaris
que han anat passant al llmg d'aquests anys, i que hi han dedicat el seu temps i esforg.

I també ha estat gracies a la confianga que ens ha fet I'Ajuntament, i que ens fa, amb qui venim
col'laborant des de el primer dia.



L'ASSOCIACIÓ

Les primeres reunions del que havia de ser I'associació van tenir lloc a I'estiu de I'any 2A01, i va ser
el mes d'abril del 2002, quan va quedar legalment constituida i enregistrada" amb el nom d'Associació
Defensa delsAnimals El Masnou, els peluts i els pelats.

La nostra junta directiva a data 31 de desembre de 2017, es composa de:

. Presidenta: M. del Carmen Cardenas i Estrada

. Vicepresidenta: M. Teresa Gisbert i Borrás

. Secretari: Fft¡ncesc Manel Millán López

. Vocals: Andrea Cucurny Martín
Margarita Ribas Liñán
Anna Oromí iArgemí
M. Teresa Mirapeix i García
Maud Berkand
Mercedes Grande i Roa

DADES

. Inscrits a la Generalitat de Cataluny4 Departament de Justícia, Direcció General de Dret i
Entitats Jurídiques, Servei d'Associacions, amb elnúmero 26109

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

. Inscrits en el Registe d'Associacions de Protecció i Defensa dels Animals, Departament de
MediAmbient de la Generalitztde Catalunya, segons resolucié del 12 d maig de 2003

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

. adrega: Passeig de la Riera

. página web: www.adamprotectora.org

. adregaelectrónica: adamprotectaru@gnail.com

. facebook: Adamprotectora

. teléfon 650 796 050.
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UBICACIÓ

Les instal'lacions es üoben en el Passeig de la Rier4 al temre municipal de Teiá" al costat de la
Deixalleria Mancomunada d'Alella Masnou i Tei¿

INSTAL.LACIONS

Les instal'lacions van ser renovades I'any 2009, i des de llavors no han sofert modificacions, el que
sí sha fet quan ha fet falta són petites reparacions per part de Manteniment.

Consten detretze gábies més un altra de quarentena.

Hi ha aigua corrent i electicitat.

Un módul on guardar medicació, amivadors, fer cures, infomració, etc. Está provist de lavabo.

Els pinsos es guardan en bidons hermétics dins una caseta de pvc. I el material de neteja en un altra
caseta támbé del mateix material
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RECUR§OS ECONÓNNTCS

. El nostre principal recurs económic prové de la subvenció de I'Ajuntament del Masnou,
d'acord amb el conveni signat per l'exercici2AlT.

. Contribució dels socis amb les seves quüotes.

- Qüotes apadrinaments

. Donatius diversos.

. lngressos per adopcions

. Ingtessos per la devolució de gossos als seus propietaris.

. Teaming

' loteria de Nadal.

. Venda calendaris

. Paradetes en les desfilades.

. VendarosesperSantJordi.

. Paradeta en la Fira de Santa Llúcia
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Subvenció Ajuntament
Devolució gossos recollits
Adopcions gats ¡ gossos

Recursos propis

neteja, manten¡ment
gestió, mat.ofi cina, ca m panyes

Veterinaris, farmácia, alimentació
personal

INGRESSOS ¡ DESPESES

ingressos

19.000,00 €

1.180,00 €

2.380,00 €

4.357,M€

despeses

342,7?€
s.37402 €

17.594,69 €
3.600,00 €

?;6.9Ll,4€26.9LL,M€

Aquest any 2AI7 la subvenció de l'Ajuntament s'ha reduit en 2.90O0O €, per haver

disminuit el nombre de gossos que es recullen, perü ha augmentat considerablement

la nostra intervenció amb els gats (43 en tot l'any) el que ha suposat una factura

veterinária de 4513,87 € només en gats.

Fet que ens ha obligat a fer una considerable inversió de recursos propis.
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AI}OPCIONS

Quan algú está interessat en la adopció d'un gos, es té una entrevista, s'omple un qüestionari i se li
demana que vingui a treure el gos unes quantes vegades per que es familiaritzin I'un amb I'altre.

Si tot és satisfactori, s'emporten el gos amb un contracte de preadopció, i donem un termini de
quinze dies per fer I'adopció oficial. El que volem, és estar segurs de que tant gos com familia es

troben a gust.

Els nostres gossos són donats en adopció desparasitats interna i extemament, amb vacuna
pentavalent en gossos adults i tetravalent els cadells, xip a nom de fadoptant, test leishmaniosi si hi
ha algun síntoma que ho aconselli i castrats. En el cas dels cadells, amb el compromís per part de

I'adoptant de fer-ho quan sigui el moment oportu.

Per tot plegat, demanem 100,00 €.

En el cas dels gats, al ser cadells normalment no hi ha preadopcié, si no que es fa directament
I'adopció, i els nostres gats surten amb el test d'inmunodeficiéncia, vacunats, desparasitats, xip a

nom de I'adoptant i castració. Que al igual que amb els cadells de gos, el propietari té el compromís
de esterilitzar en el moment oportu assenyalat per el nostre veterinari,

També cobrem 100,00 €

6
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PROTOCOL RECOLLIDE§ GOSSOS

Ja fa temps que el protocol recollida de gossos no ha variat. És h policia qui ens truca per avisar
que sha d'anar a recollir un gos, sempre que estigui lligat, i ens hi psrsonem en el més breu espai de
temps possible.

Un cop entra a la protectora, es comprova si és portador de xip per avisar als seus propietaris, i
sempre, se li fa fotografia s'omple fitxa d'entrada i queda anotat en el llibre de registre.

Si no porta xip, es fa difi¡ssió a través de les xarxes. I si no apareix el propietari, passats vint dies de
la seva recollida ja pot ser donat en adopció segons 1a llei.

PROTOCOL RECOLLIDA GAT§

Tot i que no tením el compromís de I'atenció als gats, doncs ja existeix una associació amb aquesta
finalitat, ja portem rms anys que acabem dedicant tmps i recursos als gats.

Si són gats ferits o menors de dos mesos, o bé qui els recull els porfa al Centre Veterinari el
Masnou, o si fa Help Guau la recollida, també els pofra al mateix centre veterinari, on queden
ingressats fins la seva recuperació en el cas dels ferits, i en el cas dels cadells, alguns encara amb els
ulls tancats, se'ls queda una voluntiria que se n'ocupará dels biberons i els tiodra fins el moment de
poder ser donats en adopció.

Mai s'ha retoüiat cap gat al carrer.
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RT,COLLIDES GOSSOS AI\Y 2OI7

Gossos a día 1 gener 24rc

Total

Thmbé s'hi han d'afegir 7 sortides nul'les. Es surt a recollir un gos per avís de la
policia, i quan s'arriba a I'adrega donada, I'amo ja se I'ha emportat sense deixar cap
dada.

Dels gossos recollits, un 66Ya portaven el corresponent xip, el que ens ha fet fácil la
seva devolució.

D'aquests seixanta, cinc han estat cadells abandonats, sense xip.

Encara és excesiu el nombre de gossos que es recullen sense xip.

66I21539

Recollits anys 2017

Retornats a propietaris

En acollida

A 31 desembre 2017 queden
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GATS QUE S'HAN ATES AQUEST ANY 2017

Gener Vet.Marice
C.Vet.Masnou

6 gats colónia Bell Resguard
1 gat colóaia Sirena
1 gat nostra colónia, Nona
1 gat colónia La Bdbila

Esterilitzats

esterilitzada Adoptada 2016

Febrer C.Vet.Masnou I gat colónia Sirena
I gat carrer, Gaia
2 gats La Bdbila

esterilizada Adoptada20ffi

mafq C.Vet.Masnou I cadell carrer, Sofi
i gat carrer avís ajuntament
2 gats Bóbiia
1 gat carrer, atropellat

clrurgra Adoptada
eutanásia

eutanasia

Abril C.Vet.Masnou I gat carrer, Xicot
1 gat Bdbila

Castr.xip, vacunes Adoptat

matg C.Vet.Masnou 3 cadells, Help Guau
Tiara,Lya i Luck
3 gats Bóbila
1 cadell, Help Guau, Lli

xlps l vacunes

xip i vacunes

Adoptats

Adoptada

juliol C.Vet.Masnou 1 cadell carrer, Maggie
2 gats Sirena
1 cadell carrer, Turin
1 gat Sirena

Xip i vacunes

castració
eutanasia

Adoptada

Adoptat 2016

Agost C.Vet.Masnou 2 gats carrer, Sra.Maite Aviñó I castració
1 eutanásia

Indicació
E.Vigil

Set. C.Vet.Masnou I gat colónia carrer Lleida
I gat carrer, Mínion
I gat,Adoptada,Tiara
1 gat Bell Resguard, Thor
1 gat carrer, Snow

Eutanásia
vacunes i xip
Esterilització
vacunes i xip
eutanásia

Adoptat

Adoptat

Oct. C.Yet.Masnou I gatadoptat, Luck
1 gat adoptat, Minion
1 gat carrer
2 gats Bóbila

Castració
Castracié
Castració

Nov. C.Vet.Masnou 1 gat Bell Resguard
I gat adoptat, Maggie

Eutanásia
esterilització

Des. C.Vet.Masnou I gata adoptadq Lya
I gata adoptada Lli
1 gat Bell Resguard

Esterilització
esterilització
eutandsia

Un total de 43 gats han passat pel veterinari
9 adopcions
7 eutanásies
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GATS

Aquest any 2017, han estat 43 els gats que hem atés des de la nostra protectora.

Ens hem fet cárrec de gats que viuen al costat del comerg la Sirena, gats que es troben al carrer Lleid4 gats

de la colónia la Bóbila, gats que ens havien estat adoptats el passat 2A16 i shan castrat al llarg d'aquest any,
gats que ens han portat de Bell Resguard, gats que shan recollit al carrer ...

10

Hem tingut casos que han estat un triomf, com el de Sofi que es

va trobar respirant molt malament.
Un cop al veterinari, es va veure que cinc dels seus organs,
segurament a causa de ser atropellad4 els tenia tots ocupant la
cavitatpulmonar

Al tract¿r-se d'una gata jove i amb test negatiu, els veterinaris es

van arriscar amb una intervenció d'alt risc que va sortir bé, i
després d'haver passat casi dos mesos ingressada a la clinica
veterinária, vam trobar els adoptants ideals, i actualment podem
afirmar que és una gateta felig i molt estimada.

Aquest cadellet recollit pels vorals de I'ambulatori d'Ocat4 tot i els
esforgos del veterinaris,es va anar afeblint progresivament, fins que

va quedar clar que no tenia possibilitats de sobreviure.

Aquest va ser un cadell procedent de la colónia Bell Resguard, amb
una important infecció interna, va estar ingressat uns dies a la
clínica veterinária, intentant salvar-li la vida fins que malaurdament
va acabar morint.



t1

Els cadells de gats que són portats al Centre Veterinari El Masnou por Help Guau, si ja poden
menjar pinso, es queden a la clínica ñns que són donats en adopció, i si estan en edat de biberons,
van a casa d'una voluntária que se'n cuida fins que també se'n van adoptats.

lnclús a la clínica han tingut gats adults, acollits en espera de trobar adoptant.

Mai, cap d'aquests gats es retornat als carrers.

Alguns dels cadells adoptats el20l7
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La nostra petita coldnia

La nostra coldnia Ia fonnen sis gats, tot i que a vegades se'ns afegeix algún de nou que va i ve.

Per que puguin menjar tranquils sense tenir a sobre els coloms, unes voluntáries, aprofitant diferents
materials destinats a la deixalleria, els hi han fet un aixoplug on poder menjar tranquils sense la presió de les

aus.
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VOLT'NTARIAT

Hem de dir que és grácies als voluntaris que la protectora pugui firncionar.

TenÍm una quarentena de voluntatris amb dies asignats, i d'altres que venen quan disposen de temps
i si aquell dia fa falta algú.

Les tasques principals són treure els gossos a passejar, així com jugar amb ells en el "campito" per
tal que corrin i gastin les seves energies,

Apart dels passejos, col'laboren portant els gossos al veterinari, si s'ha de fer una neteja extra... En
ocasions emporta[t-se algún gos a casa un cap de setnan4 anant amb ells a la muntanyq posant el
menjar als gats de la nostre colónia ...

Ens várem donar d'alta a la Seguretat Social per poder tenir contractada una persona tots els matins
de dilluns a divendres de 9:00 a 11:00 hores, que coordina les sortides dels voluntaris, que cada gos

surti segons unes pautes determinades, portia el control de pinsos, medicació, visites veterinaries.
Adverteix quan hi ha un canvi de medicació, el control de I'estat de salut dels gossos, conEol del
material de netej4 que no faltin impressos...

Per les tardes i caps de setmana en cada torn hi ha una persona responsable.

Els nostres gossos surten dos cops al dia, matí i tardu amb passejos mínims de vint minuts. Si hi
han voluntaris suficientes, els passejos són més llargs, en benefici dels gossos. I prácticament cada
seÍnana alternant-se, van un parell de cops a la murrtanya.
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Diferents activitats voluntaris
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ESCOLES

Amb col'laboració amb I'Ajuntament, abans d'acabar el curs escolar 2A1612017. s'han fet xerrades a
les escoles Lluils Millet, Escolápies, Ocata i Sagrada Familia, sobre la tinenga responsabie d¡an
imals de companyia, acárrec de Montserrat Claverol -Fitdogs-. Xerrades que han estat molt ben
rebudes per tots els alumnes.

Escolápies

Lluis Millet

-w

15

Sagrada Familia

0cata
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cuRS D'EDUCACIÓ nAstca cANINA

Un any més ha tingut lloc el curs d'educació básica per als nous voluntaris, a cár¡ec com ja és

habitual, del nostre col'laborador Toni Fernández'

Es va fer el dia 7 de maig, i es treballa amb els gossos tant dins de la gábia, com en el "campito"

adjunt de que disPosem.

Amb les explicacions de l'educador, tothom apren i millorq en benefici dels nostres gossos.

Al haver-se fet diferents xerrades sobre passeig, educaciÓ, etc., només s'ha fet un curset.
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Xerrades informatives

Amb la col'laboració de Toni Fernández, educador caní, Montserrat Clavertol , Fitdgos, i Jaume
Martírrez, veterinari, hem organitzat les següents xerrades:

L'altra cara de Sant Joan, a cdLrrec de Jaume Martírrcz

17
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L'estiu i gossos. Montserrat Claverol
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A cárrec de Montserrat Claverol, Fitdo gs
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XERRADA SOBRE TEMES D'HIGIENE

En Jaume Martínez, veterinari del nucli zoológic, ens va fer una xerrada sobre la forma correcte de

neteja, i els productes adequats, tant de les dependdncies, com estris de menjar i bidons on es guarda

el pinso.

Tema important per garantir la salut dels nostres gossos.

Són temes per tots coneguts, peró que de tant en tant es bo puntualitzar de nou, per si s'han relaxat
els cosfums.

Va tenir lloc en la mateixa protectora.

19
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FESTA DELS GOSSOS

El dia 12 de novembre, i amb motiu del 30é aniversari del Centre Veterinari El Masnou, el nostre
veterinari habitual, es va celebrar la Festa dels Gossos, a la platja d'Ocata davant del baixador.de
Renfe, amb diferents activitats.

En aquesta ocasió, va ser en Jaume Martínez, veterinari, qui va fer-se cárrec de contactar amb els

diferents participants: Volada d'estels -Ventilador de Barcelona- pintacares pels nens, Pista de

confianá -Fitdogs,- Escolta, mira i toca -Ursus natura- Club Agility de Badalona, Exhibició unitat
canina de la guardia urbana de Barcelona.

També hi van assistir les associacions
Alella, amb els seus gossos en adopció

veines, Dana de Teiá i Adana d'

Va ser un éxit d'assisténcia. El dia hi va acompanyar, clar i llumiunós, i el fet de fer-ho alaplatla
també va atraure molta gent.
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FESTA DELS GOSSOS
ADAM I AMICS
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Venda de roses per Sant Jordi
Plaqa Ramón i Cajal

Ofrena floral. Diada
Plaga Onze de setembre

Jornada d'Entitats

Fira de Santa Llúcia
Pati del Casino
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El passat 20 de maig, membres de la Junta de I'associació van assistir a la Jornada Informativa de

Pirea. Sobre la prevenció i actuació d'emergdncies animals, per considerar-la de molt interds.

,# iL

Cal inscriure's abans del l3/5 a:
info.pirea@gmail.com

La jornada va tenir lloc a Parets.
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PROJECTE ESCOLÁPTTS GEODA

Aquest any de nou hem col'laborat amb la escola les Escolápies i el seu projecte, que adjuntem, per

ta1 de donar una oportunitat a nois i noies que tenen dificultats en I'aprenenbtge, amb deu hores fent
petits teballs a la protctorq i que es complementen a I'escola amb la part académica.

És porta un control de la seva assistéocia i es manté comunicació amb el tutor de l'ahuune.

Al ser meuor d'edat no pot teure gossos a passejar, peró si fa altes activit¿ts en els treballs
habituals del dia a dia a la protectora.

24



Escolápies
El Masnou

PROJECTE ESCOLAPIES GEODA

DOSSIER GEODA

25

Projecte Escolápies-6E0DA cuRs 2017-18
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1. PRESENTACIÓ

D'enqi que vam comensar I'ESO hem vetllat per poder oferir a tot l'alumnat la

possibilitat de poder promocionar. En aquest sentit i des de fa anys , l'escola

conjuntament amb l'Ajuntament de El Masnou, va iniciar el projecte GEODA . Un

programa que ofereix la possibilitat a un grup d'alumnes de 3r. i 4t d'ESO amb

importants dificultats d'aprenentatge escolar, la realització dins del seu horari lectiu,

estades a empreses en les quals els nois i noies coneixen de ben a prop la realitat del

món deltreball.

Aquest projecte singular ofereix estades que suposen 10 hores lectives setmanals que

es complementen a l'escola amb tota la part académica que facilitará assolir els

objectius de curs establerts.

Pretenem donar una sortida académica mitjangant una educació més personalitzada i

oferint una experíéncia educativa que els faciliti l'éxit personal.

La participació en aquest programa s'ha de presentar als aiumnes com una oportunitat
per millorar els seus aprenentatges i assolir les competéncies básiques i, per tant, s'ha

de requerir el compromís d'aprofitar I'oportunitat que se'ls ofereix.

2. OBJECTIUS

|¡q
a) Millorar el rendiment escolar.

b) Retornar-los una imatge positiva d'ells mateixos fent-los sentir capagos i

valorats.

c) Desenvolupar la seva maduresa personal fent-los valorar les possibilitats de

formació que l'escola els ofereix i preparant-los per continuar estudis

postoblígatoris.

d) Assolir les competéncies básiques.

e) Millorar el desenvolupament persona!.

f) Fomentar i orientar la promoció professional.

g) Oferir ta possibilitat d'obtenir el Graduat en Educació Secundária Obligatória.

Projecte Escolápies-GEODA cuR§ 2017-18
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3. DESTINATARIS

L'alumnat proposat per participar en aquest projecte ha d'haver estat abans

subjecte a altres mesures d'atenció a la diversitat, l'eficácia de les quals ha resultat

insuficient per a ells.

La incorporació en un programa de diversificació curricular será voluntária, per la
qual cosa requerirá l'acceptació tant de l'alumne/a com dels seus pares o tutors
Iegals.

l-'alumne es compromet a :

. Mantenir una bona actitud i clima de respecte vers els companys i

professionals que intervinguin tant en les classes més teóriques corn en les

práctiques.

. Participar en totes les propostes de treball que es plantegin, així com tenir un

bon ritme de treball pertal d'aprofundir en les tasques encomanades.

. Assumir el projecte amb responsabilitat i continuitat.

La família es compromet a:

. Fer ccmptir tots els acords presos en les reunicns amb el tutor.

4. ORGANITZACIÓ

EIs alumnes que cursaran 3r. i 4t. d'ESO realitzaran ]"0 hores de la seva jornada lectiva

en una empresa {en alguns casos pot ser dins la mateixa escola} o entitat
col.laboradora del municipi, on reaIitzaran unes prictiques d'iniciació Iaboral. Aquestes

hores es concretaran en dos matins , seran tutoritzades i avaluades per l'empresa i

l'escola restará en contacte permanent per tal de fer el seguiment de l'alumne. Fa nou

anys que l'Escola participa en el Projecte Geoda. Aquest projecte és un conveni entre

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de El

Masnou, Escota i Empresa.

Projecte Escolápies-GEODA cuRs 2017-18
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Projecte Escolápíes-GEODA

28

4B Dilluns Dimarts Dimecres Diious Divendres

8:3Oh PRAefiquEs PRACTIQUES PnACNQUES HlACnSIri¡i PRA§TIQUÉ5

9:3Oh FEff¡r¡q$É§ PRACNQUES P*AcnquE§ PBACT{OUES

1O:3Oh ffiAt;ilquts PRAC'IIq$ES FRAENQIJES PftASTr[F¡E§ FRAEiTT$E§

t::.tr ti.iil,.¡--,, : l 
ri

l,il i ,r l: :i:'r' ,l,i

LZtt ÉÉtlt Ab¡§gL.A 11 PLA5IICA §EBDA'E§CEIA MATEMANqUES EF

13h ¡3 Mt §¡CA MATEMAT¡qUES I U ¡.t tt{5uNAL I

LECIURA

CATALA EF

,lf*tt,',,,,r
r - l:¡l: ¡: .,:,

15:30h MATEMAIIQUES COMP.ESCRITA SOCIALS 11 PLASNCA

16:3Oh CATALA RELIGIO CASTELLA soctALs

cuRs 2017-18



s
Aiuntamest $ our Masnou

Escolápies
El Masnou mffiffifl**

29
ANNEX DOCUMENT DE COL.LABORACIÓ ESCOLA.ALUMNEIA.EMPRESA

Per I'escola:
En Victor López Coronas com a director de l'escola ESCOI-APIES EL MASNOU
Per l'entitat col'laboradora:
Na Carmen Cárdenas com a resoonsable de l'entitat Adam Protectora
Declaren que l'activitat de I'alumnela a l'empresa no comporta per part de
l'alumne/a incorporació al lloc de treball, sinó un complement a la seva formació
escolar, subjecta a avaluació, d'acord amb les finaliiats edueatives de l'ESO.

Per tal que així figuri, es redacta aquest document per trlplicat i el signen les
parts interessades en el lloc i data indicats
Per l'escola

Signatura Segell

Si

Per I'entitat col' labsradora :

Signatura Segetl

Siqnat:

Per I'alumnefa

Signatura l'alumne/a Signatura pare, mare o
representant legal

ionat: nat:

Acorden:
La formalització d'aquest document de col'laboracié amb les cláusules que figuren
als fulls annexos i les característiques que consten a continuació:
Alumne/a: Cognoms:
Curs: 4 ESO B
Durada de les activitats: Des de 3l1$l17 fins a14106118
Distribucié horária:

Adreca on es faran les activitats: al costat de la Deixalleria de El Masnou

El Masnou, octubre 2017
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PARTICIPACIÓ
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L'associació Dogs Cats Lovers, de Mongat,
van fer la seva primera desfilada, i ens van
convidar a assistir-hi
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CALENDARIS

L'associació FEM (Fotografia el Masnou), ens va oferir la seva col'laboració, contactant amb eis

adoptants del passat 2017 per fer fotografies dels adoptats, i que ens van cedir per fer el calendari
d'aquest any 2018.
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MODUL

Grácies a un petit premi de la lotería de Nadal fa dos anys, várem comprar un mddul que com ja
vam explicar. entre tots els voluntaris es va anar reparant i millorant.

S'ha provist de prestatges per guardar-hi tovallolos, mantes, llitets, a¡xivadors que s'han anat
acumulant al llarg d'aquests anys. I també és un bon lloc per tenir-hi xerrades i runions.

Un xicot graffrtero, es va oferir a millorar la seva imatge, i així de xulo ens va deixar el módul i els
iglús dels gats.
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adamprotectora.org

DONACIONS
Donacions que hem rebut al llarg d'aquest any 2A17, de diferents entitats:
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L'associació PACMA va fer una recapta d'aliments
pels animals a Masnou, i ens van fer donació de part

del que van recollir

Un any més, L'associació Amics del
Maresme, tam-bé ha contribuit amb els

seus donatius

La cadena de botigues Terranova" ens va
obsequiar amb uns quants sacs de pinso per

els gossos.


