
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducció: una mica d’història 

 

ABAM  i APROPA´T són dues associacions sense ànim de lucre 

constituïdes  l’any 2002 i 2003 respectivament. Totes dues tenen 

com a objectiu prioritari l’assistència als animals sense llar de 

Mongat i Tiana mitjançant l’acollida, la rehabilitació i la gestió de 

l’adopció. 

Els animals que arriben a ABAM i APROPA’T reben l´ alimentació, 

els exercicis i les cures higièniques i sanitàries necessàries. Cap 

animal és sacrificat, excepte per raons humanitàries, es a dir, que 

pateixin malalties terminals, malformacions congènites o altres 

afeccions que impedeixin un desenvolupament i vida normals o que 

hagin sofert accidents greus i no tinguin possibilitat de curació. 

Només en aquests casos són sacrificats sense patiment per l’animal 

i sempre segons criteri veterinari. 

Els animals són mantinguts fins l’aparició dels seus propietaris o fins 

la seva adopció per part de persones responsables que seran 

objecte de seguiment per part dels membres de les associacions. 

 

 

 

 

  



 

Instal.lacions 

 

Tenim diversos centres d´ acollida per animals. El refugi per gossos 

i altres espècies està situat a la Serralada de Marina. Respecte als 

gats de carrer, tenim controlades diverses colònies de gats arreu de 

la nostres vil·les, i per aquells casos especials, comptem amb dos 

gateres, una a Montgat i una altra a Tiana. 

 

 

Funcionament intern 

 

Totes dues protectores funcionen exclusivament amb voluntaris. 

Les tasques que es duen a terme en el seu funcionament diari com 

ara l´alimentació dels animals, el manteniment, la neteja   

d'instal·lacions, les cures, el subministrament de medicaments i les 

visites al veterinari son realitzades per aquests sense cap tipus de 

compensació econòmica. 

Com equip directiu, cada protectora compta amb un president, un 

secretari, un tresorer i una comissió de vocals. Anualment es 

realitza una assemblea general oberta als socis en la qual, a més   

d'exposar la  situació global de les associacions, es dona a conèixer 

l´ estat de comptes. 

 

 

 

 

 

 



Finançament 

 

L’origen del finançament prové de vàries fonts: 

 

- Ajuntaments: Tant ABAM com APROPA’T, reben una petita 

subvenció dels seus respectius ajuntaments per tal de col·laborar 

amb les despeses derivades de les accions de cura i control de 

colònies de gats de carrer que ambdues associacions duen a terme 

als seus municipis.  

- Quotes de socis. Existeixen diverses modalitats de col·laborarció, 

ja que a més de ser soci es pot esdevenir padrí d´algun dels nostres 

animals o fins i tot ser Soci Protector. Cadascun d´ aquests formats 

es correspon amb una determinada quota de col·laboració. 

- Donatius. Aquells particulars i/o empreses que ho desitgin poden 

col·laborar econòmicament amb aportacions puntuals en forma de 

donatius.  

- Fires. Tant ABAM com APROPA’ T estan presents en les fires més 

importants dins el seu àmbit local. La participació en aquetes fires 

permet, a més de donar a conèixer l´ acció social realitzada, dur a 

terme accions d´ obtenció de fons i de captació de socis i voluntaris.  

- Concert benèfic: El pròxim 15/12/12 tindrà lloc el V concert 

benèfic. La recaptació obtinguda gràcies al servei de Bar i a les 

aportacions d´ aquells comerços i empreses que esdevenen 

espònsors de l´ event en qualsevol de les seves modalitats, van a 

parar íntegrament a les protectores.  

- Loteria de Nadal. Els beneficis obtinguts per la venda de 

participacions de Loteria de Nadal també van dedicats íntegrament 

a finançar les activitats de les protectores. 

 



Obra social 

 

Tot i que la prioritat de les nostres associacions es el benestar dels 

animals, la nostra Acció Social va més enllà. Actualment, tenim en 

marxa diversos programes d´ Ajuda a les Persones mitjançant la 

Teràpia amb animals. Les associacions amb les que hem establert 

aquests convenis de col.laboració són: 

 

Centre Residencial D’ Acció Educativa CRAE (Mª Assumpta de 

Badalona.) Aquesta organització es dedica a acollir menors que han 

hagut d' abandonar el seu entorn familiar.   

Centre D’ Atenció Sociosanitària de Barcelona. Col.laborem en 

els seus projectes de reinserció social i laboral per ex- toxicòmans. 

Centre d’ Acollida Can Banús de Badalona que treballa amb 

persones seropositives.   

Proyecto Hombre de Montgat 

Residència el Lluc de Sant Fost dedicada a l´ atenció de persones 

amb deficiències psíquiques. 

També desplacem, un cop per setmana, varis gossos a la 

Residència per a la Tercera Edat Sant Cebrià de Tiana, ja que el 

tracte amb animals té un efecte positiu per a las persones grans 

àmpliament reconegut. 

En els darrers mesos hem iniciat una col.laboració amb l’Àrea de 

Serveis de mesures penals alternatives del Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya per tal d´ ajudar a persones 

que han de prestar serveis en benefici de la comunitat. 

 

 

 



A més, participem activament en el manteniment de la natura del 

nostre entorn ja que periòdicament es fan tasques de neteja dels 

camins i dels boscos que envolten el nostre refugi. 

Com no podia ser de cap altre manera, aquests programes es fan 

en col·laboració amb les respectives associacions i sense cap tipus 

de contraprestació econòmica. 

Les accions de cura i protecció dels animals que son pròpies de la 

nostra tasca com a organitzacions protectores d´ animals, i les 

accions de suport a altres associacions que treballen amb persones, 

requereixen d´ un gran esforç logístic i  organitzatiu donat que tota  

l´activitat es realitza gràcies a la tasca altruista i no remunerada dels 

voluntaris que participen de l´ acció directe de les protectores. 

A més de l´ esforç humà que suposa la nostra obra social, tota 

aquesta infraestructura requereix d´ un gran esforç econòmic ja que 

aquestes activitats no comporten cap ingrés afegit i són finançades 

amb els fons propis de les nostres organitzacions.  

 

 

 

www.gosmontgat.com 

Facebook : ABAM I APROPA’T Protecció Animal Montgat i 

Tiana (Barcelona) 

http://www.gosmontgat.com/

