
2
0

1
7

D
O

S
S

I
E

R
 I

N
F

O
R

M
A

T
I

U

CAM PAN Y E S  D ' A D O P C I Ó

Societat Protectora d'Animals de Mataró - Fundació Daina
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Un dels principals 
objectius de la 
nostra entitat és la 
promoció de les 
adopcions

Un dels trets més característicsc de l'spAm és el 

foment de l'adopció, foment que fem extensiu a 

tots i cada un dels animals que arriben als 

nostres centres. Som plenament conscients que 

entre els animals abandonats, n'hi ha que són de 

fàcil adopció (cadells en general i gossos i gats 

joves i sans i de bon caràcter), però també n'hi 

ha d'altres que tenen molt difícil la seva sortida 

d'un refugi, ja sigui per la seva edat, per patir 

alguna malaltia, pel seu caràcter i, fins i tot, pel 

seu aspecte o per la seva raça. Si no es treballa 

per procurar la sortida d'aquests grups, molts 

d'aquests animals poden arribar a passar molts 

anys a un refugi, o fins i tot acabar-hi els seus 

dies. 

Conscients d'aquesta realitat, des de la Societat 

Protectora d'Animals de Mataró, treballa amb 

campanyes de foment de l'adopció que no 

només faciliten la sortida d'animals de difícil 

adopció, sinó que a més es tradueixen en un bon 

equilibri d'entrades i sortides que evita la 

sobrepoblacio a refugis i garantitza el benestar 

dels animals.  

  

*

Mantenir un equilibri en 

l'entrada i sortida d'animals és 

essencial en un centre 

d'acollida, sobretot si es 

treballa per ajuntaments, a 

causa de l'obligatorietat de 

respondre als compromisos 

assumits. Aquest equilibri 

només és viable si s'inverteix 

en campanyes adequades que 

facilitin l'adopció dels animals 

més complicats. 

L'any 2017 estem treballant 

amb 4 campanyes a les que 

donarem continuïtat els 

propers anys: Grans Animals 

per a Grans 

Persones, Els Invisibles, GPP's i 

Animals Vincles, campanyes 

específiques a les 

que cal afegir descomptes 

puntuals en cost d'adopció si la 

situació concreta ho reclama. 

EL FOMENT 
COORDINAT I BEN 
ESTRUCTURAT DE 
L'ADOPCIÓ: UN DELS 
NOSTRES PUNTS 
FORTS I PART DE LA 
NOSTRA INVERSIÓ 
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Grans Animals per a 
Grans Persones

L'any 2016, amb el suport de dues empreses

amigues, vàrem llençar una campanya

anomenada Grans Gossos per a Grans

Persones. Gràcies a aquesta campanya, 27

gossos de mida gran i d'avançada edat, van

poder sortir adoptats i ara estan passant els

seus últims anys de vida al costat d'una família.  

A 2017 seguim facilitant l'adopció dels gossos

d'avançada edat i de mida gran, però a més hem

 afegit a aquesta campanya els gats ja vellets.

convertint la campanya anterior en una nova

campanya ampliada: GRANS ANIMALS PER A

GRANS PERSONES.  

Tots els gats i gossos que formen part d'aquesta

campanya tenen adopció gratuïta, i tant

l'aliment com les atencions veterinàries que

puguin necessitar de per vida, són  a càrrec de la

nostra protectora. 

  

  

*

Molts gossos són abandonats 

quan ja són vells, i aquests 

gossos tenen molt difícil la 

seva adopció pel temor dels

eventuals adoptants a les 

despeses veterinàries que un 

animal de certa edat pot 

generar. 

Des de l'spAm s'ha pogut 

engegar aquesta campanya 

gràcies al patrocini de les 

empreses, però també gràcies 

a la inversió de la nostra 

entitat en serveis veterinaris 

propis, sense els quals una 

campanya d'aquestes 

característiques seria 

inviable. 

37 GOSSOS SÈNIORS 
DE MIDA GRAN I 17 GATS 
SÈNIORS, 
ADOPTATS EN UN 
ANY I MIG GRÀCIES A 
AQUESTA CAMPANYA 
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Els que ningú no 
veu: els animals 
invisibles

Els gossos i gats invisibles, són tots aquells animals ja 

grans, o que presenten algun problema de salut o 

algun defecte físic, o bé tenen algun problema de 

comportament lleu o, senzillament, sense cap raó 

aparent, fa massa temps que esperen adopció.  

En funció dels motius pels que han estat inclosos a 

aquesta campanya, distingim 5 grups: 

Els invisibles 1: animals ja adults, de més de 7 anys. 

Els invisibles 2: animals que pateixen alguna malaltia. 

Els invisibles 3: animals que tenen algun defecte físic. 

Els invisibles 4: animals que tenen algun problema de 

comportament. 

Els invisibles 5: animals que porten molt temps als 

nostres centres. 

L'adopció de tots aquests animals te´un cost de 

només 30€, i els serveis veterinaris que puguin 

necessitar de per vida seran a preu reduït a les 

nostres instal·lacions. En el cas de que un animal 

d'aquesta campanya presenti a l'hora de ser adoptat 

alguna patologia, el tractament d'aquesta malaltia 

serà a càrrec de la protectora. 

  

  
*

Els animals d'aquesta 

campanya gaudeixen de

serveis veterinaris a cost

reduït durant tota la vida

l'animal, a més d'un cost

en l'adopció de només 30

euros en concepte de

microxip. La nostra entitat

n'assumeix el cost gràcies

a la inversió en serveis

veterinaris propis i a la

inversió en comunicació,

línies que actúen

de manera

complementària i 

sense les quals serien 

inviables campanyes 

d'aquesta naturalesa. 

215 GOSSOS I 41 GATS 
VAN SORTIR EN 
ADOPCIÓ DURANT 
L'ANY 2016 GRÀCIES A 
AQUESTA CAMPANYA 
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Els GPP's: les races 
potencialment 
perilloses

Els refugis cada dia estan més  plens de gossos de les 

anomenades races potencialment perilloses, i som 

conscients de que tots els entrebancs que suposa 

adoptar un gos d'aquesta raça fa molt complicada la 

seva adopció, de fet són els gossos que ho tenen més 

difícil per trobar una família que els hi vulgui donar 

una oportunitat. 

Per adoptar un gos d'aquestes races, la legislació 

actual exigeix: 

1) Tenir la llicència per a la tinença de gossos 

potencialment perillosos (renovable cada 5 anys) 

2) Psicotècnic 

3) Assegurança de responsabilitat civil 

Tenint en compte tots aquests 'inconvenients', la 

nostra protectora ho ha volgut facilitar fent que la 

seva adopció sigui gratuïta, i els serveis veterinaris 

que puguin necessitar de per vida siguin a cost reduït 

a les nostres instal·lacions. A més, hem establert un 

conveni amb dos centres mèdics, un a Mataró i l'altre 

a Barcelona, aconseguint que el cost del psicotècnic 

 tingui un preu màxim de 30€, així com 2 anys 

d'assegurança de responsabilitat civil gratuïta.  Cal 

dir que el cost de la llicència per la tinença de gossos 

potencialment perillosos varia molt segons els 

municipis, i en alguns és fins i tot gratuïta.  

*

Des de la protectora 

d'animals de Mataró volem 

animar a totes aquelles 

persones que estiguin 

pensant en adoptar un gos, 

que no descartin aquestes 

races: són gossos 

extremadament fidels i que 

necessiten moltíssim estar 

amb la gent, raó per la qual 

ho passen especialment 

malament en els centres 

d'acollida. 

La seva adopció és  gratuïta, i 

els serveis veterinaris que 

puguin necessitar de per 

vida són a cost reduït a les 

nostres instal·lacions 

PROMOCIONANT 
L'ADOPCIÓ D'AQUESTES 
RACES, VOLEM EVITAR LA 
SEVA ESTIGMATITIZACIÓ I 
LA SEVA ACUMULACIÓ EN 
CENTRES D'ACOLLIDA
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Els animals Vincles
El  Projecte VINCLES neix davant la necessitat de 

poder ajudar el gran nombre d'animals que cada dia 

arriben als centres d'acollida provinents de 

situacions de maltractament. Animals que han estat 

totalment desatesos, alguns usats com a simples 

alarmes, com a eines de vigilància o com animals d'ús 

comercial o d'entreteniment, sense atendre les seves 

necessitats bàsiques de benestar i/o de relació 

natural, sense cap mena de vincle amb ells. La 

majoria d'aquests animals, gats, gossos i èquids, 

mostren un veritable pànic al seu entorn, alguns no 

toleren la presència ni el contacte humà, i d'altres ni 

tan sols entenen la relació amb animals de la seva 

pròpia espècie. 

Per a tots ells ser adoptats és quasi un impossible. 

Primer necessiten recuperar o adquirir un equilibri 

emocional que els permeti sentir-se segurs, que els 

permeti recuperar una confiança que alguns no han 

conegut mai. Que cadascun d'aquests animals arribi 

a establir un vincle sa amb les persones i amb la resta 

d'animals, és el treball que es desenvolupa des del 

projecte Vincles, projecte que hem diferenciat en 3 

programes: el Programa Nut (per la recuperació de 

gossos maltractats o no socialitzats), el Programa 

Mars (per la recuperació de gats  maltractats o no 

socialitzats) i el Programa Shanaan (per a la 

recuperació d'èquids maltractats o no socialitzats). 

  
*

Per evitar que els animals

provinents de situació de

maltractament quedin

bloquejats i condemnats a

viure de forma invisible i

anònima en un refugi fins

el final dels seus dies,

l'adopció dels animals

Vincles és a cost zero, les

atencions veterinàries

que puguin necessitar de

per vida seràn a preus

reduïts a la nostra

protectora, i tindran

recolzament des de la

nostra protectora per

adaptar-se a la seva nova

llar. 

ADOPCIÓ DELS 
ANIMALS VINCLES




