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3- Programes d'actuació1
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Cada programa d'actuació respon a cada objectiu que es vol assolir. Cada programa d'actuació
contemplarà:
· Descripció del problema a resoldre (anàlisi)
· Definició de l'actuació
· Actors implicats (entitats/persones físiques)
· Període d'execució
· Estimació econòmica i forma de finançament

1- PREÀMBUL
Els darrers 5 anys ens hem esforçat per donar un gir i una nova direcció al que van ser els anys
anteriors. Aprenent de les experiències viscudes, les bones i les no tan bones, la nostra junta
s'ha esforçat i ha lluitat per reconduir el projecte, i hem aconseguit no només mantindre'l viu i
amb una força renovada, sinó que hem aconseguit que aquella petita associació que va néixer
fa més de 48 anys amb l'esforç i el sacrifici d'un petit grup de persones que, amb tots els
entrebancs del món, es va unir per treballar i ajudar els animals desvalguts, sigui avui un dels
referents de la gestió proteccionista de refugis a tota Catalunya.
La nostra candidatura aplega persones que coneixen i han viscut l’entitat des de fa gairebé 30
anys, i persones d’arribada més recent però amb un sentiment , involucració i fidelitat cap els
animals inqüestionables. Els pròxims 5 anys volem seguir treballant per un projecte que
coneixem, en el qual creiem i al qual estimem, sense perdre de vista el passat i totes les males
experiències que hem viscut plegats i de les quals hem après, però també fent créixer i donant
solidesa als objectius assolits i als que resten per conquerir. Perquè tenim clar que les entitats
valen pel què són, però que sobretot valen tenint en compte per què hi són. L'objectiu de
l'spAm és protegir els animals però no només en sentit actual, sinó també com a projecció:
donar l'esquena a les noves problemàtiques, fer cas omís a les noves necessitats, a les noves
exigències i normatives, no nomes ens posarà d'esquena a l'objectiu pel que ens vam crear,
sinó que ens pot fer desaparèixer.
Avui podem dir amb la cara ben alta que sempre ens hem mantingut fidels al projecte i que no
ens en hem desentès ni en els pitjors moments. Tant en el moment de crisi econòmica, com
davant de les pressions de l'ajuntament de Mataró, sempre ens hem mantingut ferms en la
nostra lluita, i avui podem dir amb orgull que tenim una entitat amb superhàbit econòmic,
amb un índex d'adopcions anuals per sobre de la mitjana de la majoria de centres d'acollida2 ,
podem dir que tenim una entitat cada dia més compromesa amb els gats de carrer i la seva
gestió ètica3 , i podem dir que som pioners en la consideració i treball dels problemes de
comportament i equilibri emocional dels gats i gossos ens els centres d'acollida. I tot amb el
suport d'un gran equip humà format pels companys professionals, pels socis i pels voluntaris.
Tenim molt clara una cosa: el què s’ha aconseguit i la raó per la qual avui ens tornem a
presentar és que estimem l'spAm, i l’estimem perquè la coneixem, i la coneixem perquè vivim
i patim amb ella. Tenim un gran respecte i un deute amb les persones que fa gairebé 50 anys
van començar recollint menjar pels restaurants per repartir-lo als gats i gossos que malvivien al
carrer i que van apostar per fer una associació. Per elles, pel seu esforç i patiment i per tots els
animals que encara necessiten ajuda, considerem que cal seguir treballant per l'spAm, que
més que una entitat és un sentiment que es mou per seguir salvant vides.
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En els últims 5 anys han passat pels nostres refugis i han trobat família 3.340 animals de Mataró.
En els últims 5 anys hem atès i esterilitzat a gairebé 1000 gats de carrer de Mataró, 288 durant l'últim
any.
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2- OBJECTIUS
El nostre pla d'acció pels pròxims 5 anys el basem en estratègies que permetin l'acompliment
dels objectius de manera possibilista, essent conscients i contemplant els obstacles amb els
quals sens dubte ens trobarem, però sense defallir en el nostre propòsit de fer tot el millor
pels animals abandonats. Els objectius que ens posem pels pròxims 5 anys contemplen les
següents línies d'actuació:

2.1. Afiançament de l'spAm com a referent del proteccionisme:Treballarem perquè
l'spAm continui sent un element clau per demostrar que la gestió de refugis d'animals
abandonats cal que estigui en mans de protectores i no en mans de gestions privades i
empreses.
2.2. Nou CAAC: Seguirem treballant perquè la promesa del nou CAAC sigui una realitat.
Aquesta fita està íntimament relacionada amb el que vam defensar abans del tancament del
CAAC del carrer Galícia: treballar perquè els animals de Mataró es quedin a Mataró.
2.3. Estalvi Anual i futur de Cal Pilé: Desprès d'un període molt complex i convuls, el
nostre propòsit és aconseguir durant els pròxims anys un estalvi anual que ens permeti en els
pròxims anys dotar a l'spAm d'un espai propi que compleixi tots els requisits de benestar
animal.
2.4. Compromís amb els gats de carrer Mataró: Som conscients del patiment, fragilitat
i perill que corren els gats ferals, i també som conscients de tota la feina que queda per fer per
controlar les colònies de gats de carrer de Mataró. Treballarem per la seva atenció i per una
adequada aplicació del CER a la nostra ciutat.

2.5. Organització del voluntariat: Organitzarem i afiançarem el voluntariat de l'spam,
un dels principals valors de la Societat Protectora d'animals de Mataró: aplicarem un nou pla
adequat a la nova llei de voluntariat, incorporarem la figura de coordinador del voluntari i
crearem comissions de treball que permetin una col·laboració més eficaç, però també que
permetin que el voluntari se senti més acompanyat i acollit.

2.6. Transparència: Ens comprometem a un control financer que garanteixi la
transparència, la pervivència i la salut econòmica de l'entitat. Igualment ens comprometem a
actualitzar els nostres estatuts per tal de permetre al soci una participació més activa i que
puguin protegir una associació amb quasi 50 anys d'història.

3. PROGRAMES D'ACTUACIÓ

3.1. AFIANÇAMENT DE L'SPAM COM A REFERENT DEL PROTECCIONISME

3.1.1 Anàlisi

L'spAm ha estat i ha de seguir sent un element clau per demostrar que la gestió de refugis
d'animals abandonats en mans de protectores des de la màxima del sacrifici zero, no només
és viable, sinó que és l'única èticament acceptable.
Per demostrar-ho cal ser conscients de l'actual escenari: tot i la bonança aparent en el món de
proteccionisme, el cert és que les darreres dades sobre sobrepoblació de refugis d'animals no
són gens optimistes. Aquesta situació, cada vegada més present en els centres de gestió dels
diferents municipis de Catalunya, pot suposar un pas enrere en la llei de sacrifici zero i en la
gestió de refugis d'animals abandonats i perduts per part de protectores. No podem perdre de
vista que la sobrepoblació de refugis i la insuficiència de recursos que puguin garantir el
benestar dels animals que hi habiten, poden ser dos factors usats per qüestionar el
proteccionisme a refugis.
Per evitar-ho cal treballar en dues línies: l'equilibri d'entrades/sortides d'animals que evitin la
sobrepoblació i , en segon lloc, en l'adequació d'espais i atenció als animals de refugis amb
tots els mitjans necessaris per assegurar el seu equilibri emocional i sanitari durant la seva
estada als refugis.
Fins ara hem aconseguit avenços, però han sortit problemes nous que cal que afrontem. Què
hem aconseguit? Ens les darrers anys hem aconseguit que els cadells, tan de gats com de gos,
trobin amb rapidesa adopció (ja fa anys que no ens trobem amb cadells fent-se grans als
refugis d'animals); paral·lelament hem aconseguit que els gats i gossos vells, malalts i/o poc
agraciats no acabin els seus dies als centres: depèn del cas, podem trigar 1 dia o 1 any, però els
hi acabem trobant casa. Els gossos i gats amb bon caràcter, també acaben trobant casa sense
haver de passar un temps excessiu als centres. Quin és el problema que hem de resoldre? Els
problemes de comportament en gats i gossos i els gossos de les mal anomenades races
potencialment perilloses. Aquesta és la nova realitat dels centres, aquesta és la nova
problemàtica i en ella hem de treballar durant els pròxims 5 anys de manera efectiva però
també preventiva.
Qüestions estadístiques sobre la realitat avui al refugi de la spAm:
- Què frena les adopcions de certs animals? Problemes de comportament + ser GPP
- Què precipita l'abandonament? Problemes de comportament + comerç i cria il·legal de GPP's
La nostra proposta pels pròxims 5 anys es centra doncs, per una banda, en mantindre lo
aconseguit (atenció sanitària + adopcions de gats i gossos sense problemes de comportament
+ adopcions de cadells + adopcions de vells i malalts), i per l'altra en invertir en recursos i
esforços per posar remei a la nova problemàtica: prevenció i resolució de problemes de
comportament + espais adequats pel benestar a refugis + foment de l'adopció de Gpp's.

3.1.2 Definició de l'actuació
Treballarem una estratègia centrada en dues línies convergents: propiciar l'augment de les
adopcions dels animals amb problemes de comportament + treballar per una disminució de
l'abandonament d'aquests perfils.
D'acord a l'objectiu a assolir i a l'anàlisi de la realitat actual, el nostre pla d'acció queda dividit
en les següents estratègies:
· Treball de gats i gossos amb problemes de comportament
· Creació i difusió de l'acollida terapèutica per comportament
· Preparació i adequació d'espais des dels quals poder treballar els animals
· Elaboració d'informes i estudis estadístics que posin de manifest l'acumulació de GPP's en els
centres d'acollida i el perill que suposa aquesta problemàtica per la sostenibilitat dels refugis i
la pervivència del sacrifici zero.
· Presentació d'aquests informes a les diferents administracions per revalorar l'actual llei sobre
tinença d'aquestes races.
· Establiment de línies de col·laboració amb altres entitats i associacions per donar visibilitat a
aquesta problemàtica.
· Prevenció de l'abandonament amb campanyes educatives sobre esterilització, identificació i
necessitats dels animals de companyia + campanyes educatives a escoles sobre tinença
responsable i sobre la realitat de l'abandonament
· Foment de l'adopció: Seguirem creant campanyes d'adopció

3.1.3 Actors implicats
· Societat Protectora d'Animals de Mataró + conveni de col·laboració amb Fundació Daina.
· Societat Protectora d'animals de Mataró + convenis i col·laboracions adients a la naturalesa
dels objectius marcats.
· Ajuntament de Mataró

3.1.4 Període d'execució
Per la naturalesa i abast d'aquest objectiu, entenem que hem de cercar una millora continua
durant el tot el període que compren el present pla d'actuació.

3.1.5 Estimació econòmica i forma de finançament
· Campanyes d' adopció: 5000€/any
· Programes de modificació de conducta a refugis: 15.000€/any
· Servei post adopció per a gats i gossos amb problemes de comportament: 5000€/any
· Campanyes educatives: 3000€/ any
Finançament: Socis + Donacions privades + Donacions de F. Daina

3.2. NOU CAAC

3.2.1 Anàlisi
L'any 2016 ens vam mobilitzar per evitar que Mataró deixés de tenir un refugi municipal propi.
Sota el lema 'deute moral' i tenint present que un refugi menys era un clar perjudici davant la
constant problemàtica de manca d'espai als centres d'acollida, es va pressionar fins aconseguir
el compromís per part del consistori d'un futur nou CAAC.
Durant aquests 2 últims anys hem estat treballant i hem aconseguit que el projecte del nou
CAAC tiri endavant. Ara queda seguir conversant i negociant amb l'ajuntament perquè el
disseny sigui adequat a les necessitats dels animals que hi habitaran: no només és necessiten
més refugis, sinó que es necessiten refugis que estiguin construïts tenint present el benestar
dels animals. Tan el vell CAAC com l'actual cal Pilé van estar pensats per tenir-hi els gossos 20
dies i ser retornats o sacrificats. En cap cas es va tenir present que alguns gossos podrien
tenir-hi estances llargues si no aconseguien adopció. Pel que fa als gats, el disseny dels refugis
antics ni tan sols els contemplava.

3.2.2 Definició de l'actuació
· Seguiment de les negociacions amb l'Ajuntament de Mataró del projecte del nou CAAC.
· Vetllar per una arquitectura adequada al benestar dels animals.

3.2.3 Actors implicats
Societat Protectora d'animals de Mataró + Ajuntament de Mataró

3.2.4 Període d'execució
· La seva execució correspon a l'Ajuntament de Mataró, però vetllarem perquè la seva
construcció sigui una realitat el més aviat possible.

3.2.5 Estimació econòmica i forma de finançament
No suposa cap cost a l'entitat.

3.3. ESTALVI ANUAL i FUTUR DE CAL PILÉ

3.3.1 Anàlisi
El refugi de Cal Pilé és el resultat d'una situació molt greu que van patir els animals de Mataró
l'any 2000. Tots ens estimem aquest refugi pel què és i pel significat que té, però tots hem de
ser conscients que per la seva ubicació i per les seves característiques, aquest refugi tard o
d'hora ha de tenir una caducitat.
Hem de tenir present que de la mateixa manera que els motius que van pesar per tancar el vell
CAAC van ser que no complia normatives: una mala relació i una mala negociació amb
l'ajuntament de Mataró hagués portat a una situació similar pel refugi de Cal Pilé. El risc de
pressions per l'adequació de les instal·lacions d'acord a normatives vigents que, en cap cas,
havia d'assumir el consistori, ens hagués posat en una situació molt complicada, molt més
tenint en compte que sense negociació perdíem l'ingrés del servei de Mataró, que ja estava
pactat amb el CAAD del Maresme.
Sense negociacions amb l'Ajuntament, ens quedàvem sense el servei de Mataró, amb un refugi
sense gatera i amb patis retirats, sense nursery ni espai per animals convalescents, sense
poder operar ni esterilitzar i amb un ajuntament que no hauria mogut ni un dit per ajudar i els
hauria mogut tots per pressionar a complir normatives.
Només teníem dues opcions: o anar a per totes o negociar. Anar a per totes, valorant els
escenaris possibles, ens posava en risc de no poder atendre els animals, risc que ens va fer
optar per la negociació. Gràcies a aquesta decisió, avui tenim un Cal Pilé amb gatera, uns patis
que en un plaç de 3/4 mesos recuperarem, amb el servei de l'Ajuntament de Mataró i amb un
tracte correcte amb ells, un nou CAAC amb projecte aprovat i en marxa (amb la qual cosa hem
salvat que desaparegui un centre d'acolllida que hagués beneficiat les gestions privades), i un
espai veterinari que assegura les esterilitzacions, el tractament d'animals malalts, l'estança
d'animals convalescents, quiròfans adequats i equipats per poder operar i una nursery per
cadells de gat.
Des del 2017 estem negociant i reunint-nos amb l'Ajuntament pel futur d'un centre per l'spAm,
que serà ubicat al carrer Galícia de Mataró al costat del Nou CAAC.

3.3.2 Definició de l'actuació
· Seguiment de les negociacions amb l'Ajuntament de Mataró del projecte.
· Estalvi anual que ens permeti tenir un nou centre per l'spAm adequat a les necessitats de
benestar animal.

3.3.3 Actors implicats
· Societat Protectora d'animals de Mataró
· Ajuntament de Mataró.

3.3.4 Període d'execució
Màxim 5 anys
3.3.5 Estimació econòmica i forma de finançament
Estimació econòmica: Tenim previst un estalvi de 25.000€ anuals que ens permetin tenir un
fons destinat al benestar estructural del centre.
Forma de finançament: Societat Protectora d'animals de Mataró

3.4. COLÒNIES DE GATS DE CARRER DE MATARÓ

3.4.1 Anàlisi
L'any 2017 vam aconseguir, després de moltes reunions i pressions, que l'Ajuntament de
Mataró elaborés un cens de gats de carrer. D'aquesta manera aconseguíem posar la primera
pedra a un control ètic i responsable de les colònies de gats de Mataró.
Malgrat els estatuts de l'spAm no contemplen els gats de carrer i malgrat les colònies de gats
són responsabilitat de l'Ajuntament de Mataró i de les associacions constituïdes amb aquesta
finalitat, la nostra entitat es va comprometre a assumir el control de 33 colònies de gats de la
ciutat. Actualment tenim 30 voluntaris alimentadors. Tot i així som conscients que aquesta
actuació és insuficient per resoldre el problema i per vetllar pel benestar i protecció d'aquests
conciutadans felins.

3.4.2 Definició de l'actuació
· Coordinació d'alimentadors i capturadors
· Atenció veterinària i esterilització
· Formació a voluntaris alimentadors i capturadors per part de veterinaris i especialistes en
benestar felí.
· Pressionar per fer entendre la necessitat d'un espai adequat per reubicar gats de carrer que
es quedin sense colònia.
· Treballar conjuntament amb l'Ajuntament de Mataró i amb altres associacions perquè les
colònies de gats de Mataró millorin la qualitat de vida dels gats que hi habiten i facilitar la feina
a les alimentadores.
· Elaboració d'informes i estudis estadístics que posin de manifest la problemàtica de la manca
de control de les colònies de gats de carrer de Mataró i la necessitat de donar a conèixer per
part del consistori l'existència del CER.

3.4.3 Actors implicats
· Societat Protectora d'animals de Mataró + convenis i col·laboracions adients a la naturalesa
dels objectius marcats.
· Treball de diàleg i col·laboració amb Ajuntament de Mataró i altres associacions

3.4.4 Període d'execució
5 anys

3.4.5 Estimació econòmica i forma de finançament
· Pinso per gats de carrer: 7.000€/any
· Captura, esterilització i devolució a colònia: 20.000€/any
· Atenció veterinària (hospitalitzacions, cirurgies i medicacions): 6.000€/any
Forma de finançament: Socis + Ajuts Ajuntament

3.5. ORGANITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT

3.5.1 Anàlisi
Som conscients que el voluntariat és un element clau per l'engranatge de funcionament de la
nostra protectora. El seu suport és una contribució inestimable pel benestar dels animals en
els refugis i pel reconeixement i transparència de la tasca proteccionista.
Que el voluntari se senti acompanyat, integrat en el projecte és una tasca que som conscients
que tenim pendent.
A més les circumstàncies en els últims anys han canviat molt, i les exigències legals sumades al
perfil d'animals que cada cop mes hi ha als refugis exigeixen que s'elabori un pla de voluntariat
ben dibuixat.

3.5.2 Definició de l'actuació
· Itinerari formatiu dels voluntaris
· incorporació d'un coordinador del pla de voluntariat
· Definició i estructuració del voluntariat en grups o comissions de treball
· Definició i descripció dels diferents ordres de voluntariat en funció de les noves necessitats.

3.5.3 Actors implicats
Societat Protectora d'Animals de Mataró + Voluntaris

3.5.4 Període d'execució
6 mesos per implantació + 2 anys per afiançament.

3.5.5 Estimació econòmica i forma de finançament
· 4000€/any
· Societat Protectora d'Animals de Mataró.

3.6. TRANSPARÈNCIA

3.6.1 Anàlisi
Per evitar situacions com les que vam viure en el passat i per assegurar la salut econòmica de
l'entitat, des del 2017 estem aplicant mesures de control comptable. Paral·lelament, i per tal
que els socis se sentin activament implicats i sentin protegida l'entitat que constitueixen,
volem actualitzar els estatuts d'acord a la realitat i exigències actuals.

3.6.2 Definició de l'actuació
· Control de la comptabilitat dividida en 3 persones independents per garantir al màxim el
detall econòmic: comptable + assessor fiscal + tresorer
· Auditories bianuals (la pròxima serà en relació a l'exercici comptable de 2018).
· Actualització dels estatuts a les necessitats actuals.
· Posada en marxa de la llei LOPD durant el període 2018-2019

3.6.3 Actors implicats
Societat Protectora d'animals de Mataró + conveni amb fundació Daina

3.6.4 Període d'execució
Periodicitat adient a l'exercici de cada actuació.

3.6.5 Estimació econòmica i forma de finançament
· 3000€/cada 2 anys en concepte d'auditories

4- EPÍLEG
Us volem agrair tot el suport i tota la confiança que heu dipositat en nosaltres per tenir cura de
l'spAm durant tots aquests anys, especialment en els moments més difícils.
Estem profundament convençuts que, si ens deixeu seguir treballant en la línia encetada ara fa
5 anys aconseguirem seguir defensant el nom de l'spAm . Una entitat que no ha quedat
esgotada en la seva llarga història i que encara ha d'escriure molts capítols en l'àmbit de la
protecció i la defensa dels animals abandonats.
El futur, la protecció i la dignitat dels animals ha estat sempre i és encara avui el centre de tots
els nostres esforços, però només amb el vostre suport podrem seguir treballant en allò que
creiem i en allò que sabem fer: cuidar els animals.
Gràcies per la vostra confiança.

spAm, més que una entitat... Un sentiment!

