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INTRODUCCIÓ 

 

Benestar Animal de Celrà va néixer l’any 2016 com a grup de voluntariat, amb l’objectiu de 

portar el control de les colònies felines del poble en col·laboració amb la Regidoria de Medi 

Ambient de l’Ajuntament i el Centre Veterinari Celrà. 

Aquest control inclou la captura i esterilització de gats i gates adults segons el sistema CER 

(captura – esterilització – retorn a la colònia), la captura de cadells per donar en adopció, 

l’alimentació de les colònies i la captura de gats malalts o víctimes d’atropellament per rebre 

els tractaments veterinaris necessaris o per a la seva eutanàsia (si no tenen cura). Les 

persones encarregades de la gestió de colònies disposen d’un carnet que les acredita en 

totes aquestes tasques 

Com a voluntariat no adscrit a cap associació, al llarg dels darrers anys hem intervingut en 

18 punts concrets del municipi. D’aquestes 18 colònies, 9 estan actualment controlades, en 

el sentit que ja no hi ha nous naixements perquè totes les gates s’han esterilitzat, i la resta 

es troben en procés de control. 

A banda, fem xerrades i activitats de conscienciació en col·laboració amb els centres 

educatius locals i difusió i seguiment de casos d’animals perduts o abandonats. 

L’any 2021 Benestar Animal de Celrà va iniciar els tràmits per tal de legalitzar-se com a 

associació. El 2 de juny vam constituir l’associació, aprovar els estatuts i escollir la Junta 

Directiva. El 10 d’agost vam obtenir la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat 

de Catalunya, i el 21 d’octubre el NIF definitiu. Des del mes de novembre formem part del 

Registre Municipal d’Entitats de Celrà. 

Així doncs, la major part de les actuacions detallades en aquesta memòria són prèvies a la 

legalització de l’associació i corresponen a la tasca de Benestar Animal de Celrà com a 

voluntariat. 

Constitució de l’associació, el 2 de juny de 2021. 
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ACTUACIONS DUTES A TERME DURANT ELS ANYS 2020 I 2021 
 

1. Control de colònies pel mètode CER 

1.1. Resums anuals 

Any 2020 

  Nombre Cost 

Serveis veterinaris Esterilitzacions 22 ♀ + 22 ♂ 3.737,45 € 

Eutanàsies 4 810,70 € 

Incineracions 2 96,80 € 

Alimentació Sacs de menjar 29 542,30 € 

 

Any 2021 

  Nombre Cost 

Serveis veterinaris Esterilitzacions 37 ♀ + 21 ♂ 5.297,64 € 

Proves de leucèmia i 

immunodeficiència 

5 223,85 € 

Eutanàsies 9 516,67 € 

Alimentació Sacs de menjar 25 495,00 € 

 

 

1.2. Captures i serveis veterinaris 

► Les captures s’han dut a terme mitjançant gàbies trampa 

instal·lades en diverses colònies del nucli urbà i diferents llocs del 

Polígon industrial de Celrà (Esteve Química, Medichem-Proteïn, 

Stock and Picking, Fontibon i TIRGI).  

► Pel que fa a les colònies del Polígon, en els casos de Medichem-

Proteïn, Stock and Picking i Esteve Química, l’avís de la seva 

existència ens va arribar de les empreses a través de l’Ajuntament; 

en els casos de Fontibon i TIRGI vam localitzar-les per observació 

directa. 

► Les eutanàsies corresponen a gats i gates atropellats i malferits 

o malalts que no es van poder salvar. En alguns casos els cossos 

han estat incinerats i en altres enterrats. 

► El cost dels serveis veterinaris ha anat a càrrec de l’Ajuntament. 

Les revisions i la medicació de gats i gates malalts de colònies que 

s’han pogut salvar les ha realitzat gratuïtament el Centre Veterinari 

Celrà.  
   Siamès capturat amb gàbia trampa. 
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1.3. Alimentació i refugis 

► L’alimentació de les colònies ha anat a càrrec de 

l’Ajuntament i, en alguns casos, de particulars. La dels 

gatets i gatetes en acollida ha anat a càrrec de les 

cases d’acollida, perquè necessiten una alimentació 

especial per a cadells. En el futur, l’associació es farà 

càrrec de l’alimentació de tots els gats del carrer i 

també dels cadells en acollida. 

► El menjar i l’aigua per alimentar les colònies es 

col·loca de diferents maneres segons la ubicació: 

a) En jardins o horts particulars de persones de 

l’associació o col·laboradores; d’aquesta manera 

queda protegit de possibles interferències de 

gossos i d’humans.  

b) En una menjadora que va instal·lar l’Ajuntament i 

que, en estar elevada sobre el nivell del terra, 

protegeix el menjar d’interferències de gossos i de 

la pluja.  

c) En menjadores casolanes fetes amb contenidors 

d’escombraries en desús (així el menjar queda 

protegit de la pluja, per exemple), o bé en 

recipients fets amb garrafes d’aigua retallades o 

similars. En molts casos es posen amagats entre 

matolls, de manera que no siguin visibles per qui 

no sap que allà hi ha un punt d’alimentació, per 

tal d’evitar possibles enverinaments (que ens hem 

trobat en el passat) per part de persones que 

pateixen el que podríem anomenar alguna mena 

de fòbia als gats. 

► A les colònies de l’institut i del Barri Vell hi hem 

col·locat refugis construïts amb materials de la 

deixalleria per tal que els gats s’hi puguin aixoplugar, 

sobretot a l’hivern. Hi ha també tres refugis col·locats 

als jardins de persones de l’associació o 

col·laboradores. Desgraciadament, en la majoria de 

casos no podem instal·lar refugis pels problemes 

d’enverinaments i atacs als gats del carrer, o de 

bretolades. 

 

 

 

 

 

A dalt, menjadora instal·lada per 

l’Ajuntament. Al mig, menjadora 

casolana instal·lada per 

l’associació. A baix, refugi 

instal·lat al Barri Vell. 
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2. Adopcions de cadells 

2.1. Gats donats en adopció 

Durant el 2020 i el 2021 s’han donat en adopció els següents gats i gates: 

GATET/A PROCEDÈNCIA ADOPTANTS 

1. Locky  Medichem-Proteïn  Celrà 

2. Thor Medichem-Proteïn  Girona (Montjuïc) 

3. Dru Medichem-Proteïn  Girona (Montjuïc) 

4. Nina Medichem-Proteïn  Cassà de la Selva 

5. Cary  Medichem-Proteïn  Girona 

6. Nut Medichem-Proteïn  Celrà 

7. Mia Medichem-Proteïn  Blanes 

8. Luna Medichem-Proteïn  Sant Cugat del Vallès 

9. Griseta Medichem-Proteïn  Celrà 

10. Siamès Medichem-Proteïn  Girona 

11. Tigradret Medichem-Proteïn  Celrà 

12. Venus Carrer Cabanya Sant Gregori 

13. Miuli Carrer Cabanya Flaçà 

14. Lua Fontibon Celrà 

15. Freia Fontibon Celrà 

16. Rai Fontibon Celrà 

17. Blacki Fontibon Sant Joan de Mollet 

18. Kaos Palagret Girona 

19. Oreo Palagret Girona 

20. Mixeta Palagret Girona 

21. Kila Carrer Gironès  Platja d’Aro 

22. Luna Repsol Girona 

23. Tom  Carrer Gironès (abandonat) Monistrol de Montserrat 

24. Frida Barri Vell II Celrà 

25. Baloo Barri Vell II Celrà 

26. Marx Barri Vell II Celrà 

27. Mawi Barri Vell II Celrà 

28. Carei Carrer Indústria (abandonada) Girona 

29. Chapi Stock and Picking  Girona 

30. Michi Stock and Picking  Vilablareix 

31. Lia Stock and Picking Santa Coloma de Farners 

32. Nia Barri Vell I (abandonada) Girona 

33. Blanquinegra Laura Stock and Picking Celrà 

34. Mowgli Esteve Química-TIRGI  Girona 
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GATET/A PROCEDÈNCIA ADOPTANTS 

35. Grisa Esteve Química-TIRGI Girona 

36. Moon Esteve Química-TIRGI Banyoles 

37. Bubble Esteve Química-TIRGI Celrà 

38. Tigre Institut (abandonat)  Anglès 

39. Mel Abandonada en un hort Salt 

40. Pipa Abandonada al Polígon  Quart 

41. Siamès 1 Esteve Química Flaçà 

42. Siamès 2 Esteve Química Flaçà 

43. Gerry Carrer Cabanya Celrà 

44. Suri Carrer Cabanya Celrà 

45. Mitjons Carrer Cabanya Bordils 

45. Mariposita Carrer Cabanya Celrà 

46. Grapes Carretera de Palamós Sarrià 

47. Poco Carretera de Palamós Celrà 

48. Kira Carrer Gironès Flaçà 

ADULTS ABANDONATS 

1. Dolça Carrer Pompeu Fabra Celrà 

2. Caraiota Carrer Pompeu Fabra Celrà 

3. Rosset Carrer Gironès  Celrà 

4. Chloe Medichem-Proteïn Celrà 

5. Iris Carrer Aumet Celrà 

6. Bruna Barri Vell Celrà 

 

2.2. Procés d’adopció 

El procés d’adopció es desenvolupa en 3 etapes: 

2.2.1. Acolliment. Durant un període indeterminat, el gat o gata és acollit a casa d’una 

voluntària que comprova el seu estat de salut, el porta a revisió veterinària i li subministra la 

medicació necessària: bàsicament, desparasitació interna i externa i tractament per a àcars 

i conjuntivitis. En pocs casos cal un altre tipus de medicació, com ara antibiòtics si és que hi 

ha alguna infecció. Paral·lelament, si es tracta d’un cadell capturat en una colònia, se’l 

socialitza i amanseix per tal que pugui conviure sense problemes amb humans i amb altres 

gats. 

2.2.2. Trasllat a la casa d’adopció. Quan el procés de guariment, socialització i amansiment 

s’ha completat, es lliura el cadell als adoptants i se’ls informa sobre les característiques de 

l’animal (estat de salut, caràcter, etc.). També se’ls assessora sobre el procés d’adaptació a 

la seva nova llar: si a la casa conviurà amb altres animals, període d’aïllament per tal que 

s’hi vagi acostumant i no hi hagi conflictes, presentació progressiva amb els altres animals 

de la casa, actuacions i actituds que els humans han de tenir en compte per tal que el cadell 

se senti segur i superi el trauma del canvi de domicili, condicions físiques que el domicili ha 

de tenir per evitar possibles fugues durant el procés d’adaptació (control de portes, finestres 

i sortides…), alimentació adequada, etc. 
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2.2.3. Acompanyament. Durant el període d’adaptació a la nova llar, s’assessora i 

acompanya les famílies adoptants en tots els dubtes o problemes que puguin anar sorgint 

(salut, alimentació, comportaments, convivència amb humans o amb altres animals, etc.), i 

se’n fa el seguiment fins que el gat o gata és esterilitzat quan té l’edat adequada. Finalment, 

quan el cadell ja ha estat esterilitzat i el procés d’adaptació ha acabat amb èxit, es dona per 

tancada aquesta etapa del procés, tot i que sovint molts adoptants ens continuen enviant 

informacions, fotos i vídeos, cosa que agraïm perquè d’aquesta manera podem fer-ne un 

cert seguiment més enllà del tancament del procés d’adopció. 

 

     

 

2.3. Aclariments 

► Hem procurat registrar tots els gats i gates donats en adopció durant aquests dos anys, 

malgrat que pot haver-hi algun error o mancança. En endavant l’associació portarà un control 

sistemàtic de les adopcions, mitjançant la formalització de contractes d’adopció.  

► Per tal de controlar les colònies (és a dir, que no hi hagi naixements en el futur o que n’hi 

hagi pocs) és fonamental capturar-ne els gats petits. Els cadells són els primers d’entrar a 

les gàbies trampa, perquè tenen molta gana (ja que amb el menjar que els posem no estan 

prou alimentats i, a més, els grans sovint no deixen que s’hi acostin). Si un cop hi han entrat 

els fem fora, de grans seran molt difícils de capturar perquè ja estaran escarmentats, no es 

podran esterilitzar i, per tant, la colònia continuarà creixent.  

► Hi ha tres tipus de gats i gates donats en adopció: 

a) Gatets i gatetes capturats a colònies (Polígon, Repsol…).  

b) Gatets i gatetes abandonats poc després de néixer.  

c) Adults abandonats, sovint femelles en època de zel. 

Els abandonats no podem saber d’on provenen, només on es van trobar, i són manyacs 

d’entrada; els capturats a colònies s’han d’amansir i socialitzar abans de donar en adopció. 

► Les revisions i la medicació dels gats adoptats (tant dels petits com dels adults) les ha 

assumit gratuïtament el Centre Veterinari de Celrà.  

 

 

A l’esquerra, 

amansint un gatet 

rescatat al Polígon. A 

la dreta, gateta 

rescatada al Polígon 

a casa dels seus 

adoptants. 
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3. Altres actuacions 

3.1. Servei Comunitari a l’Institut de Celrà 

Des de l’any 2021 participem amb l’institut en una activitat del Servei Comunitari que 

l’alumnat de 4t d’ESO del centre du a terme en col·laboració amb diverses entitats del poble. 

L’any passat aquesta participació es va concretar en: 

► Una xerrada a cada curs de 4t d’ESO per explicar el nostre projecte en el marc del benestar 

animal general.  

► Treball pràctic: 5 grups d’alumnes (19 alumnes en total) van practicar la tasca del control 

de colònies amb nosaltres durant 10 hores cada grup. Aquesta participació es va concretar 

en: 

a) Visites a colònies per posar-hi menjar i aigua. 

b) Captura amb gàbia trampa de gats per esterilitzar (només en un cas es va poder capturar 

una gata, perquè l’horari en què es fa l’activitat no és l’adequat per fer captures). 

c) Visita al Centre Veterinari Celrà, amb informació del veterinari sobre la importància 

d’esterilitzar i observació dels preliminars d’una cirurgia. 

d) Contacte amb gatets i gatetes en acollida i amansiment. 

e) Treballs diversos: neteja de gàbies i de menjadores i abeuradors, construcció de refugis 

amb caixes de porexpan… 

Com a part del projecte, l’alumnat participant va elaborar un vídeo que es pot visualitzar a la 

plataforma Vimeo: https://vimeo.com/555123441  

 

3.2. Presència a xarxes socials i mitjans locals 

A través de les xarxes socials, Benestar Animal de Celrà divulga les seves activitats, promou 

l’adopció de cadells capturats, difon i fa el seguiment de casos d’animals perduts o 

abandonats, i publica informacions relacionades amb els objectius de l’associació.  

► Facebook: https://www.facebook.com/Benestar-Animal-de-Celrà-1964018787251320 

► Instagram: https://www.instagram.com/benestaranimalcelra/ 

Treball pràctic amb els alumnes de l’institut. 

https://vimeo.com/555123441
https://www.facebook.com/Benestar-Animal-de-Celrà-1964018787251320
https://www.instagram.com/benestaranimalcelra/
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Article sobre 

Benestar Animal 

de Celrà al 

butlletí Fes com 

a Casa. 

Alhora, disposem d’un espai dins el directori d’entitats socials del web municipal i sempre 

que sorgeix l’ocasió publicitem l’activitat de l’associació a través dels mitjans locals 

(butlletins municipals, Ràdio Celrà...) 

► Espai de l’associació al web Celra.cat: https://www.celra.cat/wp/blog/directori/benestar-

animal-celra/  

► Segon número de Fes com a Casa, butlletí municipal d’actualitat cívica, dedicat als animals 

de companyia, amb un article sobre Benestar Animal escrit per la presidenta de l’associació: 

https://www.celra.cat/ajuntament/documents/2021/butlleti-celra-civisme-2021.pdf   

 

 

CONCLUSIONS I PROJECTES 

 

La feina duta a terme al llarg d’aquests anys en què hem actuat com a voluntariat no adscrit 

a cap entitat ha estat satisfactòria i ens ha servit d’aprenentatge sobre moltes qüestions que 

al principi ens eren desconegudes.  

El 2022 serà el primer any complet en què actuarem íntegrament com a associació. 

Disposem d’una subvenció de l’Ajuntament i la nostra intenció és continuar en la mateixa 

línia i ampliar les nostres actuacions a altres àmbits. Entre els projectes immediats de 

l’associació podem esmentar els següents: 

► Millorar i sistematitzar el procés d’adopció a través de la formalització de contractes 

d’adopció amb les famílies adoptants. 

► Engegar campanyes de sensibilització per promoure l’esterilització de gats domèstics i 

així evitar abandonaments. 

► Augmentar i consolidar la presència de l’associació a la xarxa. 

► Sol·licitar la inscripció al Registre d’Associacions de Protecció i Defensa dels Animals i al 

Registre d’Entitats de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

https://www.celra.cat/wp/blog/directori/benestar-animal-celra/
https://www.celra.cat/wp/blog/directori/benestar-animal-celra/
https://www.celra.cat/ajuntament/documents/2021/butlleti-celra-civisme-2021.pdf

