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Associació Defensa dels Animals del Masnou 

Memòria 2021 

 

Presentem la memòria  justificativa de les nostres activitats durant l’exercici 2021, així 

com de les despeses que hem atès. 

Durant aquest any han augmentat les recollides de gossos, així com també s’han pogut 

incrementar les adopcions. 

No hem pogut fer cap desfilada com ha estat habitual altres anys, pel problema del 

aforament, i de no poder asegurar que es pugués mantener la distància requerida entre 

el públic en general. 

Com sempre, hem d’agraïr la participació del voluntariat, amb qui hem pogut comptar 

dia rera dia cada un en els seus torns, i que són la base de que la protectora funcioni. 

Esperem tenir un bon any 2022. El nostre objectiu és treballar per que així sigui i anar 

aprenent i millorant en el nostre dia a dia. 
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L’Associació 

Associació sense ànim de lucre constituïda legalment el mes d’abril de 2002, creada amb 

el objectiu de protegir els gossos del municipi de Masnou que es trobin perduts i/o 

abandonats, amb la finalitat de retornar-los als seus propietaris o trobar una nova 

familia per ells.. 

 

Junta Directiva formada per:   

 

  Presidenta:   M.Carmen Cárdenas i Estrada 

  Vicepresidenta:    M. Teresa Gisberti Borràs 

  Secretari:   Francesc Manuel Millán i López 

  Tresorera:   Andrea Cucurny i Marín 

  Vocal:    Anna Oromí i Argemí 

 

Dades: 

 

• Inscrits en la Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia, Direcció General 

de Dret i Entitats Jurídiques, Servei d’Associacions, amb el número 26109, amb 

el nom Associació de Defensa dels Animals del Masnou els Peluts i Pelats – 

ADAM 

 

• Inscrits en el Registre d’Entitats de Masnou, amb el número 87. 

 

• Inscrits en el Registre d’Associacions de Protecció i Defensa dels Animals,  

Departament de Medi Ambient de la Generalitaty de Catalunya, segons resolució 

del 12 de maig de 2003. 

 

• Nucli zoològic CAACM, Centre d’Acollida d’Animals de Companyia el Masnou, 

B2500873, gestionat per ADAM. 

 

• Domicili social:   Carrer Capità Mirambell, 7 2on. El Masnou 

https://adamprotectora.org/
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• Emplaçament refugi :  Passeig de la Riera s/n. Teià 

 

 

• Pàgina web:    www.adamprotectora.org 

• Correu electrònic:  adamprotectora@gmail.com 

• Facebook:   adamprotectora 

• Instagram:   @ adamprotectora 

• Youtube:   adamprotectora 

• Telèfon:   650 796 050 
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Recursos econòmics 

 

Com des de fa anys, el nostre principal recurs econòmic prové de la subvenció que ens 

atorga l’Ajuntament de Masnou, tal com consta en el conveni signat per l’any 2021. 

 

Per complementar aquest ajut, compten amb: 

• Cuotes socis 

 

• Apadrinaments dels nostres gossos 

 

• Donatius en efectiu 

 

• Donatiu en forma d’aliments, material de neteja, utillatge…. 

 

• Ingressos per la devolució de gossos als seus propietaris 

 

• Ingresos per adopció de gossos i gats 

 

• Teaming 

 

• Venda de lotería de Nadal 

 

• Guardioles 
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Ingressos i despeses 

 

                                                                                Ingresos                               despeses 

 

Ajuntament     18.000,00 

Adopcions gats i gossos     2.280,00 

Devolució a propietaris     1.140,00 

Neteja, manteniment, utillatge       381,94 

Gestió, oficina, campanyes                          7.579,55 

Veterinaris, alimentació                           11.017,29 

Personal                                7.820,64 

Recursos propis                5.379,42          

 

                   26.799,42                         26.799,42 
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Recollida de gossos 2021 

Ha augmentat el nombre de recollides en relació al passat any 2020, si bé és cert que 

aquest any ens hem trobat en diferents ocasions que rebem una trucada de la policía 

per anar a recollir un gos, i quan arribem al lloc indicat o bé el gos ja no hi és o arribem 

al mateix moment que apareix el propietari que l’està buscant. 

Ens n’alegrem de que el gos es recuperi i se’n vagi cap a casa seva però sovint no ens 

arriba l’avís de que no cal que ens hi desplacem, per que la persona que ha passat l’avís  

a la policía no sempre els hi truca per avisar de que ja està sol·lucionat. 

Tots som voluntaris, i en alguns moments es fa difícil trobar la persona que pugui deixar 

de fer allò en el que està ocupat, per sortir a recollir un gos. 

 

 

 
Gossos a la protectora el 1 gener 2021 

     
3 

 
Recollides any 2021 

     
57 

 
Retornats a propietaris 

 
41 

    

 
Adoptats 

  
11 

   

 
En acollida 

   
1 

  

 
En la protectora a 31 desembre 2021 

    
7 

 

 
TOTAL 

 
41 

 
11 

 
1 

 
7  

 
60 
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Protocol recollida gossos 

El protocol no ha canviat des de ja fa un temps. 

Els avisos per anar a buscar un gos ens arriben a través d’una trucada de la policia, amb 

la indicació de l’adreça. Un dels requisits és el que el gos ha d’estar lligat i controlat.  

Un cop a les instal·lacions, es comprova si porta xip, i si és així, tenim accés a l’AIAC per 

saber qui és el propietari, trucar-li i que el vingui a recollir. S’ha d’omplir fitxa de 

recollida, fer fotografía, inscriure’l en el llibre de registre, i omplir fitxa amb les dades 

del propietari que haurà de signar. 

De no ser portador de xip, queda a la gàbia de quarentena, es desparasita interna i 

externament, amb un breu temps de diferencia entre ambdues accions, y al cap d’uns 

dies es porta al veterinari per revisió, vacunes, castració, i passat el temps que assenyala 

la llei, se’n fa difusió a través de les xarxes per trobar-li adoptant 

El nostre horari de recollides de dilluns a divendres és de 9:00 a 21.00 h. i caps de 

setmana i festius de 10:00 a 20:00 h. 

En horari de nit, la policía truca directament a Help Guau que s’encarrega de fer la 

recollida i deixar-lo en la gàbia de quarentena de la protectora amb la fitxa de recollida 

signada per la policía. Si el gos porta xip, intentan fer ells directament la devolució. En el 

cas de deixar-lo a la protectora, a final de mes ens pasan la corresponent factura pel 

servei. 
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Protocol adopcions 

El nostre principal objectiu és trobar adoptants per els nostres gossos. 

Quan algú contacta amb nosaltres interessat en un gos determinat, hem de veure si és 

la persona o familia adequada per el gos pel que s’interessa. 

El primer pas és coneixens personalment i veure la seva actitud cap el gos, així com la 

resposta el gos. També disposem d’un qüestionari que ens han d’omplir, però és més 

efectiva la valoració amb el tracte directe. 

El següent, és demanar que vinguin tres o quatre vegades per passejar i jugar amb el 

gos, per un costat per que es coneixin, i també per anar indicant les pautes d’educació 

amb les que s’ha treballat i que és necessari es mantinguin. 

Donem uns dies de prova, aproximadament uns quinze dies, per comprobar que tot 

funciona, i en aquest cas fem un cointracte de preadopció, per que el futur adoptant 

disposi d’algun document que acrediti el per que el gos està en el seu poder. 

I si tot està anant bé, és quan es fa l’adopció definitiva, que s’ha de fer en el Centre 

Veterinari per que donin d’alta el xip a nom de l’adoptant. 

Els nostres gossos es donen desparasitats externa i internament, cartilla de vacunes al 

día, xip donat d’alta, test de leishmaniosi si hi ha algún petit síntoma, i castrats, o amb 

el compromís de fer-ho quan sigui el momento, si és tracta d’un cadell. 

Si veiem que és necessari, també oferim una visita a càrrec nostre, per part de 

l’educador caní que col·labora amb nosaltres fa mols anys, per ajudar marcant unes 

determinades pautes de comportament. 
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Gats recollits l’any 2021 

 

Aqust any ens han aribat un total de deu gats, nou eren cadells, i una gateta adulta, 

rescatats de la zona de la Bòbila, d’uns horts que hi han darrera el Padel, i altres que han 

estat portats al Centre Veterinari. Ens hem fet càrrec de tots ells, per tal de trobar familia 

per a tots ells. 

No tením les instal·lacions adequades per tenir cadells de gatets, però comptem amb 

alguns voluntaris que se’n fan càrrec a casa seva mentre no surten adoptats. 

Dels últims cadells  recollits, un d’ells, amb uns tres mesos d’edat, va morir de mort 

súbita.  

També està pendent de resoldre el cas d’una gateta adulta recollida amb el maluc 

trencat. Ha estat uns diez a la clínica veterinària en observació, i actualmente el té una 

voluntària a casa seva. 

Aquesta gateta, tot i tenir xip donat d’alta a l’ANICOM, no ha estat possible contactar 

amb la propietària. La última acció ha estat un escrit que li ha enviat l’ajuntament, 

demanant que el reculli i es faci càrrec de les despeses ocasionades,. Fins el present no 

s’ha tingut cap resposta.  

Cap dels cadells era portador de xip, excepte la gateta adulta que mencionem 

Set d’aquests gats han estat adoptats a plena satisfacció. 
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La nostra petita colònia de gats 

Ja fa uns quants anys que els tenim amb nosaltres. Van i venen pels camps del voltant, 

si bé no falten mai en quan arribem, reclamant el seu pinso barrejat amb llauna, i 

restregant-se entre les cames per reclamar la nostra atenció. 

Tenen petites casetes per dormir, i veiem que a vegades hi són i altres no. 

Són els nostres Manel, Mimòs, Paqui i Pepe 

Convenienment desparasitats, castrats i estimats. 
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Voluntariat 

Tením uns quaranta voluntaris, alguns amb dies fixes i d’altres que s’ho combinan 

d’acord amb els seus horaris laborals o d’estudis. 

La seva tasca és fer un passeig amb els gossos, jugar amb ells en els espais de que 

disposem, netejar les gàbies així com les instal·lacions, preparar el menjar i medicació si 

és el cas, casa d’acollida en el cas d’algun postoperatori o de cadells que són massa petits 

per estar en una gàbia, sortides a la muntanya. 

Si que tením dues persones treballadores donades d’alta a la Seguretat Social, cinc dies 

a la setmana, una pels matins i l’altra per les tardes, que organitzen les sortides dels 

gossos. control de l’alimentació, asegurar-se que es dona la medicació i preveure si en 

fa falta, calendari de vacunes i desparasitació, comunicar si s’observa alguna anomalía 

per que els voluntaris estiguin atents…. 

De fet els voluntaris són el veritable motor per que la protectora funcioni dia darrera 

dia. 
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Visita de Les Hortènsies 

Des de fa temps cada any rebem les visites de pacients del centre Les Hortènsies, que 

forma part de la Fundació Sant Francesc dÀssís, acompanyats de monitors,  

El passat any degut al confinament no va ser possible rebre la seva visita, i aquest any, 

finalment ha quedat reduïda a una sola visita. 

Confiem en que l’any vinent es puguin reanudar de nou aquestes visites. 
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Document de col·laboració entre la secció 
del Institut Turó d’en Baldiri, 
L’Ajuntament de Teià i la nostra entitat 
 

Un any més hem col·laborat per la realització d’activitats d’aplicació pràctica, relacionades amb 

el Projecte Fènix, amb la presèn cia d’un alumne des de el 8 de febrer  fins a la finalització del 

curs el 21 de juny 
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Tinença responsables d’animals de 
companyia 
 

Am,b data 19 d’abril, el Partit Socialista de 

Masnou, ens va convidar a asistir a la 

paradeta  muntada a la Plaça dels Països 

Catalans, per potenciar la tinença 

responsable, així com rebre donatius dels 

asistens en forma de piinso o  bé en 

metàlic. 

Hi vam participar amb un cartell de la 

nostra associació, així com un tríptic 

parlant de la normativa sobre la tinença 

responsable. 
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NO A LA PIROTÈCNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest passat any 20231 hem fet difusió d’aquest cartell, per que som conscients de lo molt 

malament que s’ho passan els animals, tots, i no sols ells, també persones amb autisme, gent 

gran … 

Són molts el problemas que els hi genera, i això ho saben bé els propietaris que es veuen obligats 

a buscar remeis, no sempre efectius, per tal d’intentar aliviar l’angoixa dels seus animals. 

Potser, i només potser, alguna vegada s’arribi a prohibir tot aquest soroll, i de ser així, serán 

molts els propietaris que ho agrairan. 
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IX Edició Festa de les Entitats 

Amb data 26 de setembre es va celebrar aquesta festa, actualmente ubicada a la Plaça 

Nova de les Dones del Tèxtil, en la que hi vàrem participar, per informar dels gossos que 

tením en adopció, demanar voluntaris que vulguin col·laborar, i amb diferents articles 

cedits per amics i voluntaris, a la venda a canvi d’un donatiu. 

Va ser un èxit d’assistència de públic, i ben organitzat per evitar ls aglomeracions. 
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Festa Familiar Solidària 

Amb data 19 de desembre, vàrm participar en la Festa Familiar Solidària, organitzada 

per FEM FIRA al Parc Vallmora. Amb recaptació per la Marató de TV3 d’aquest any 

El lloc un encert i bona assistència de públic. 
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Paradeta solidària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En data 17 de juliol vam muntar una paradeta solidària amb objectes facilitats per amics i 

voluntaris, per tal de recaptar un ajut econòmic per a la protectora. 

 

 

  

https://adamprotectora.org/


 
 

20 
Associació Defensa dels Animals del Masnou 

Educació básica canina 

Per raons de tots coneguda, el passat any no vam poder dur a terme aquests cursos 

d’educació básica, dedicada principalment als voluntaris de nova incorporació. 

Aquest any si ha estat posible, com sempre a càrrec del nostre col·laborador habitual 

Toni Fernández, que ensenya les pautes bàsiques de passeig, com treure un gos de la 

gàbia de manera tranquila, com saber com i quan s’han de donar ordres … Als voluntaris 

els hi va agradar molt, i esperem repetir-ho d’aquí uns mesos per comprobar si ho están 

aplicant o si tenen dubtes poder exposar-ho. 
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A càrrec de l’associació 

Hem atès de manera privada, amb els nostres recursos, peticions de tres casos durant 

aquest passat any 2021 

 

MALI 

Petició per acollir a Mali, molt jove, provinent de Masnou, i 

que en aquells moments els poseidors anaven a estar 

desnonats.a Premià de Mar 

Va ser adoptat. 

 

 

 

MIKE 

Petició de la Fundació Santa Clara, per acollir a Mike 

que estava mal atès en un hort a Premià de Dalt. 

 

 

 

BOIX 

Es va demanar ajut a varies protectores de Catalunya, per 

acollir els gossos rescatats de un decomís al Vallès, en 

unes condiciones totalnment inaceptables. 

 

 

 

 

Les factures de les despeses ocasionades per aquests tres casos, a càrrec de 

l’associació, están a disposició de qui les demani. 
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