1. Introducció
Al 2014 seguim millorant la gestió interna del Jardinet i millorant processos i consolidar els equips desprès
de la difícil pèrdua dels nostres fundadors, la Presidenta, Mª Dolors Borràs i el nostre Vicepresident, en Paco
Salvador.
L’equip de Voluntariat s’ha reforçat, té una cap d’equip i dues persones com a suport. D’aquesta manera els
dissabtes sempre hi ha una de les 3 persones per poder atendre als nous voluntaris i una d’elles s’encarrega
de les visites o nous voluntaris de parla anglesa. A més de disposar de diverses persones que ens fan de
traductors si cal d’alemany, anglès, francès i italià

2-. Àmbit geogràfic
Principalment el Barri del Raval, al Districte I de Ciutat Vella: en els 4 barris que el conformen, Raval, Gòtic,
Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera a Barcelona Ciutat.

3.Públic objectiu
Tot tipus de persona interessada en fer voluntariat, en adoptar, acollir o col·laborar d’alguna manera amb la
entitat i amb les tasques que aquesta desenvolupa i amb capacitat de compromís.

4. Rescats 2014
Es van fer al llarg del 2014, 119 sortides de rescats, amb un equip de 3/4 persones. Per sortir de rescats un
cop es rep el SOS, avís o notificació, s’envia un mail o whatsup a tot l’equip de rescats, es coordina
qui esta disponible i qui pot atendre dit rescat i ens posem en marxa. Un cop avaluada la zona i les
necessitats, es procedeix a fer el rescat, valorant com serà més efectiu i menys estressant o perillós per al gat
a rescatar. Cada gat rescatat del districte, passa pel procés de veterinari (esterilització, xipatge, vacunació,
desparasitació interna i externa i testatge de Felv i Fiv). Després passen a la gestió de l’equip d’acollides per
trobar-los una llar temporal i posteriorment és l’equip d’adopcions qui s’encarrega de trobar un adoptant pel
gat rescatat en funció de les seves característiques i necessitats.

La majoria dels rescats s’han efectuat al Districte de Ciutat Vella
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5. Acollides
Es treballa de forma molt àgil i amb bona coordinació entre els diferents equips, el que ens permet
una gestió molt eficaç amb les cases d’acollida i posteriorment per formalitzar l’adopció dels gats
acollits.
La tasca de l’equip d’acollida és vital per tal de saber en tot moment l’evolució dels gats
acollits,donant recolzament de tot tipus a les cases d’acollida.
Les cases juguen un paper fonamental per tal de poder desenvolupar la tasca que duem a terme des
de El Jardinet dels Gats, per tal de trobar una família adoptiva definitiva pels gats rescatats i sobretot
per triar la casa ideal pel gat acollit.
L’increment de qualitat del servei, la qualificació del voluntariat i l’efectivitat dels equips han
aconseguit un índex molt alt d’efectivitat en la resposta quan ens cal una casa d’acollida després del
rescat i que el gat hagi passat pel veterinari.
Les cases d’acollida ens permeten conèixer a la perfecció el caràcter dels gats que rescatem, les
seves necessitats i les seves carències.
En moltes ocasions hem d’apostar per processos de socialització llargs i per això ens calen cases
especialitzades i capaces de treballar amb gats semi assilvestrats, en estat de shock o que presenten
alguna peculiaritat o necessitat especial.

La gràfica mostra el percentatge d’acollides al llarg de l’any per trimestres.

Al llarg del 2014 s’ha treballat intensament en la gestió de les cases d’acollida i les noves tecnologies
ens han ajudat a tenir més fluïdesa per comunicar-nos amb les cases d’acollida, entre els equips de
treball i el propi equip veterinari.
La feina entre rescats, veterinaris, acollides, adopcions i seguiments ha d’estar molt ben coordinada
per tal de minimitzar els efectes de l'estrès en els gats i aconseguir bones adopcions per als gats que
rescatem al Jardinet, garantint alhora els compromisos adquirits amb les diferents llars d’acollida.
Hem tingut 104 gats acollits, tots ells adoptats, permetent la seva adopció en menys temps trobin
una llar temporal i una adoptiva.
L’equip fa un seguiment exhaustiu del felí, demanem protegir finestres i balcons per evitar accidents
fortuïts, així com mantenir una estreta relació amb les cases d’ acollida per tal que se sentin
acompanyats en tot el procés.
El període en que un gat s’està a una casa d’ acollida depèn de molts factors, pot variar d’uns 2
mesos als 6 mesos, fins arribar a casos especials en que es queden més temps com a conseqüència
de ser positius en Leucèmia, Immunodeficiència, bé gats amb necessitats especials físiques o de
socialització, casos pels quals comptem amb cases que o bé ja tenien experiència en aquest tipus de
casos o que per contra, es un nou repte que afrontem amb tot el suport de tot l’equip del Jardinet,
amb la qual cosa tots seguim en tot moment el procés d’adaptació i guiem en el procés per tal que
sigui satisfactori i el gat pugui trobar una llar
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6. Recorregut d’Adopcions des de 2008 a 2014
El projecte El Jardinet dels Gats neix a finals del 2004 i ens constituïm com a entitat sense ànim de lucre al
2008, on es les dades ja són oficials.
 L’any 2008 el número d’adopcions va ser de 236 gats donats en adopció i més de 300 esterilitzats.
 Al 2009 el número d’adopcions és de 195 gats i malgrat que la crisi ens afecta en una davallada de les
adopcions i un increment dels abandonaments, el difondre la tasca ens ajuda a compensar aquesta
situació arribant a grups de persones molt diferents que un cop ens han conegut s’han vinculat a la
entitat.
 Al 2010 el volum d’adopcions és de 136 gats adoptats.
 Al 2011: 124 gats donats en adopció.
 Al 2012: 61 gats donats en adopció. Moment àlgid de la crisi econòmica, com a entitat notem la
davallada en les adopcions. També cal destacar que les colònies de carrer després de portar des de
l’any 2004 esterilitzant i retirant gats del Districte, també es nota.
 Al 2013: 54 gats donats en adopció. És un moment difícil per l’entitat que pateix la pèrdua de 2 dels
3 fundadors. Es nota molt el descens de naixements incontrolats, fruit de les esterilitzacions i
retirades de gats del carrer.
Des dels inicis de l’activitat del projecte, s’han donat en adopció més de 1.000 gats que han sigut
retirats dels carrers del Districte des de que s’inicia el projecte, i als quals se’ls ha cercat una llar on
viure dignament i essent estimats com es mereixen.
 Al 2014: S’ha incrementat el número de gats abandonats, i també dels adoptats que han sigut 112
gats, de totes les edats i de situacions complicades, el que ens ajuda a seguir endavant i lluitar per tal
que els gats de carrer i abandonats siguin no només esterilitzats, sinó rescatats dels carrers, acollits i
en tots els casos en els que hi hagi alguna possibilitat, es miri de socialitzar per tal de trobar-los una
llar d‘ adopció, donat que la nostra experiència després de més de com hem dit anteriorment mil
gats donats en adopció al llarg d’aquests 6 anys oficials com entitat, el total han estat 918 gats
adoptats, que han sortit del carrer per tal de ser adoptats.
Hi ha un increment de les demandes d’ajuda de persones que no poden fer-se càrrec dels seus gats,
per desahucis i situacions derivades de la crisis.
Això ens ha permès de forma efectiva, eliminar les colònies controlades dels gats de carrer i
permetre que en comptes d’intentar sobreviure als carrers, sota la supervisió d’un alimentador,
puguin viure bé a una llar adoptiva, on tenen tota una vida per davant amb la garantia de la protecció
i les atencions que es mereixen.

7. Comptabilitat
Es vital dur una bona comptabilitat, traçabilitat pel dia a dia de l’entitat, comptem amb una persona
professional de la comptabilitat amb els coneixement adequats que ens permeten dur una molt bona
gestió comptable, la qual cosa ens permet tenir els llibres al dia, i la gestió acurada per treballar dia a
dia en benefici dels gats, donat que ningú treballa a l’entitat, tota la gestió està enfocada cap a la
millora del benestar dels nostres felins rescatats.
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8. Finançament Privat i Públic -Captació de Fons:
La nostra entitat treballa des de la base de l’autogestió, intentant ser capaços d’autogestionar-nos a
través de les activitats que duem a terme, per poder finançar les necessitats veterinàries i
d’alimentació dels gats que hi tenim cura. Una de les bases és que tot l’equip és voluntari, per tant
tots els recursos van directament a atendre les necessitats dels nostres gats.

8.1 Amics i Padrins
Poc a poc i amb la millora en la comunicació amb els padrins i la capacitat de difusió de l’entitat,
donat que aquesta té un bagatge de més de 10 anys de funcionament, inicialment com a projecte i 6
anys de funcionament com a entitat. La qual cosa és molt positiva i poc a poc anem tenint més cofinançament privat i per tant podem donar millor l’atenció als nostres gats, assumir tractaments més
costosos, de manera que els nostres gats tinguin millors atencions.

8.2 Teamers
El nombre de Teamers es va incrementant poc a poc, permetent-nos una major entrada de cofinançament privat per tal de poder alimentar els gats amb millor qualitat i atencions necessàries.

8.3 Zooplus
Cada 3 mesos rebem un 3% de l’ import de les compres realitzades a través dels nostres links
al web i el bloc de zooplus, per tal de poder cobrir despeses d’alimentació especial pels
nostres gats més sèniors o amb necessitats especials.

8.4 Finançament Ajuntament de Barcelona, OPAB a través de la
Plataforma
La Plataforma a través de l’Ajuntament de Barcelona, ens aporta 6.000€ que es corresponen a 60
esterilitzacions anuals. El nostre promig d’atencions en esterilitzacions ronda un mínim de 100 a
120/150 gats depenent dels anys. Per tant cobreix un 25% de les despeses veterinàries de l’entitat a
part del que fa a les esterilitzacions i en valors generals l’aportació de l’Ajuntament es d’una 4a part
del pressupost anual de l’entitat.

8.5 Subvencions Ajuntament de Barcelona
Cada any ens presentem a la convocatòria de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de
poder fer difusió a través de l’elaboració de material publicitari i que ens ajuden a donar a conèixer la
nostra tasca. Així com transmetre valors tants importants com la tinença responsable, el xipatge, la
promoció de l’esterilització i l’adopció.
Al llarg del 2014 hem dut a terme un vídeo, “Històries amb Final Feliç” i una sèrie de postals i cartells
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seguint la mateixa línia. Podreu veure als annexes les campanyes realitzades.

9.Entitats col·laboradores
Cada temporada, s’incorporen entitats col·laboradores que ens ajuden en la difusió de la tasca que
duem a terme. Aquest any cal destacar la col·laboració de la Productora Camille Zonca, Ototxo
Producciones i LovemosCreative entre les que ja ens acompanyen des de fa anys, com El Gato
Producciones, Hotel Principal, Flors Carolina, ACIB, Ass. comerciants i veïns C/Tallers, Associació
Comerciants Gòtic, entre altres:
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10. Projectes al llarg del 2014:
•

La Ciutat de les Bèsties 2 Programes de BTV : Participació a dos capítols dels programes de
BTV de La Ciutat de les Bèsties.

•

Esterilització Gats La Roca: Des de l’ Aj. La Roca del Vallès, amb el suport del Departament de
Justícia, el centre Penitenciari Quatre camins, amb el Projecte Gats 4 Camins i amb l’entitat de
nova creació Gats La Roca i els interns del centre, es duen a terme captures, esterilitzacions i
devolucions dels gats del Municipi de la Roca, conjuntament amb l’entitat Kan Chispis.

•

Fundació Jaume Bofill : Vídeo per mostrar la tasca duta a terme en el projecte de Gats 4 Camins
al Municipi de la Roca a través de la línia d’ Aprenentatge i Servei – Gats La Roca

•

Ajuntament de Barcelona : Una imatge val més que mil paraules. Gràcies a la Subvenció de
l’Ajuntament hem dut a terme un vídeo promocional per fomentar l’acollida, l’adopció i
l’apadrinament.

•

Ajuntament de Barcelona: Promoció adopció, esterilització i xipatge. Gràcies a la Subvenció de
l’Ajuntament hem dut a terme una campanya publicitària amb 4 temes fonamentals.

•

Camille Zonca: Col·laboració amb la productora en l’ elaboració del vídeo publicitari per l’entitat.

•

Col·laboració amb TMB Per tal de fer difusió del Vídeo “Final feliç” al Canal TMB

•

Col·laboració amb Ass. AREP : Alguns usuaris de l’entitat amb discapacitat psíquica vénen com a
voluntaris.

•

Col·laboració amb Aldeas Infantils: Alguns usuaris tutelats per l’entitat amb risc d’exclusió social
per situacions familiars complexes vénen com a voluntaris.

•

Col·laboració amb Associacions de veïns i comerciats del Districte

•

Event Joves Creadors 13a Mostra de Joves Creadors el 4 abril a la Nau Ivanow com a convidats,
per mostrar la tasca que duem a terme.

•

Visita de nens Jardinet de Centres Oberts Infantils: Es va fer Visita del grup de nens de 3 a 5 anys,
amb la intenció de treballar l'estima i cura dels animals i la solidaritat amb els gats del carrer.

•

Projecto Leonardo: Un projecte de Pràctiques estudiants dins el marc de la participació de la
comunitat Europea, on els joves participen de les activitats de l’entitat dins un projecte de
formació i aprenentatge.

•

Ototxo Producciones Curt – Projecte Audiovisual d’Ototxo Producciones amb el recolzament de
l’Ajuntament de Barcelona, en l’elaboració d’un Curt fet per estudiants sobre la realitat dels gats
de carrer.

•

Projecte La Massana – Estudiants de la Massana ens van ajudar cercant la solució a un problema
de l’entitat Projecte de fi de curs en el disseny i millora de la gestió dels espais, creant mapes
conceptuals per distribuir els espais i els materials.

•

Col·laboració amb Kan Chispis / Can Bitxitos: Es tracta de la col·laboració entre les dues entitats
per donar resposta a situacions que van més enllà dels nostres àmbits.

•

Participació en l’Estudi anual sobre l’abandonament d’Affinity, per tal d’obtenir dades sobre
l’abandonament i les adopcions anualment.
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11. Comunicació i Difusió
L’entitat intenta mantenir sempre una coherència i un pla de comunicació per tal de posar de relleu
la realitat dels gats de carrer i abandonats que són rescatats, és per això que estem presents a
diferents xarxes socials per poder interactuar amb diferents grups virtuals i socials.
Així com estar presents i de forma actualitzada a les diferents plataformes i anuncis per tal de trobar
adoptants.
La nostra web la mantenim al dia, per tal que la gent que ens visita cerqui la informació de forma
actualitzada, gràcies a les companyes responsables de la difusió, web i foro.
Així com mantenir la capacitat de participació als mitjans de comunicació i mantenint actualitzats els
canals de vídeo dels que disposa l’entitat.
Disposem de dissenyadors, il·lustradores, fotògrafs i artistes que col·laboren amb la seva experiència
i capacitats en editar postals, tríptics o dissenys nous i creatius que ens ajudin a arribar a un major
públic donada la diversitats d’estil de la imatge, permetent així transmetre missatges en pro de
l’adopció, en contra de l’abandonament, la conscienciació envers la importància del voluntariat, de
l’ajuda i de la realitat que viuen els gats de carrer i els abandonats, així com la difusió de les
diferents activitats de l’entitat. També el marxandatge, gràcies a la col·laboració de Sickstal i el Gato
Producciones per la distribució i elaboració del material.
La imatge de la cartelleria és desenvolupada per 1er any per LovemosCreative, altres per Diego
Moreno, Carolina Padilla , Pedro Ros, i Azahara Carreras en la cartelleria dels esdeveniments que es
duen a terme al llarg de l’any.
A continuació hi ha la mostra de la campanya iniciada al 2014, sota els diferents lemes i que ha estat
distribuïda per Barcelona, en diferents circuits temàtics.

Històries amb Final Feliç:
Marga, Leo i Mari Trini

Cris, Globo, Trizas, Melón & Land
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El Gat Xipat:
La idea és poder transmetre la important idea de tenir els gats xipats per tal que si en alguna ocasió es
perden, puguem trobar-los.

Ja hi som tots!
Vol conscienciar sobre la importància de l’esterilització per evitar cadells que neixen sense voler-ho, i alhora
cuidar la salut dels nostres gats.
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11.1 Vídeo
Aquí mostrem un seguit d’imatges del vídeo realitzat per promocionar l’adopció, les acollides i
l’apadrinament, elaborat per la productora Camille Zonca en el marc de les subvencions de l’Ajuntament de
Barcelona 2014:

Spot realitzat per part de l’equip de voluntariat, tant en la preparació, com en l’execució.

17. Xarxes Socials - Capacitat Mediàtica.
Estem presents a un gran nombre de Xarxes Socials, per tal de fer més visible la nostra tasca i per tal de
poder difondre tant els casos de gats que necessiten llar, com els esdeveniments, les activitats, les
campanyes de conscienciació que fem, tot sota un Pla de Comunicació de l’entitat. És important estar
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presents a les xarxes i poder comunicar en un to positiu el dia a dia de l’entitat, experiències i/o necessitats:

• Tenim la pàgina web www.eljardinetdelsgats.org
• El Bloc https://eljardinetdelsgats.wordpress.com/
On es publiquen notícies de manera regular sobre les activitats que es duen a terme a la
nostra entitat i/o casos especials a destacar o promoure i també diferents entrevistes a
persones vinculades d’una manera o altra a l’entitat.

• Fòrum: http://eljardinetdelsgats.foroes.org/
Disposem d’un foro creat per a l’equip de voluntaris del Jardinet dels Gats i per persones
alienes que contacten amb nosaltres per motius diversos, com consultes, ajuda o
assessorament.

• Facebook : Pàgina Me gusta https://www.facebook.com/ElJardinetdelsGats

Com a xarxes socials ens hem establert a Facebook on tenim un grup d’amics del Jardinet
que compta en l’actualitat amb 5.000 amics agregats. La Pàgina de Me Gusta del Jardinet uns
3.500 seguidors. La qual cosa ens permet difondre la nostra tasca i els casos complicats o
gats en adopció que necessiten una nova llar, el volum de persones agregades ens permet
arribar molt més lluny.

• Instagram: instagram.com/eljardinetdelsgats
• Twitter : https://twitter.com/ejdg

• Pinterest : https://es.pinterest.com/eljardinetdelsg/

• Canal Youtube https://www.youtube.com/channel/UCInbqDYHtGC0PTGlI7W7Olg

• Canal Vimeo : https://vimeo.com/eljardinetdelsgats

Al 2014 tenim ja consolidats el canal Vimeo i el Canal Youtube per difondre la nostra tasca i
és allà on pengem els diferents vídeos que es van realitzant del Jardinet o dels mitjans en els
quals sortim.

12. Punts a treballar al Districte al 2015 – Rescats i intervencions
•

Patis interior on hi malviuen gats que no són de ningú però que creen problemes i conflictes
veïnals per la presència descontrolada de gats. Treballant en un procés de mediació amb
aquests i mirant d’arribar a acords per tal de controlar el tema de l’esterilització dels gats per
evitar el creixement desmesurat.

•

Serveis socials Gatuns: seguir donant resposta a les situacions de gent gran que va a viure a
residències o que mor i deixa en situació de desemparament al seu gat. Situacions que es
donen en el teixit social del districte de persones que es veuen obligades a deixar les seves
llars per anar a viure en habitacions compartides i, per tant, no poden fer-se càrrec dels seus
gats.

•

També aquells casos que ens són derivats directament pels serveis socials del districte donat
que aquests agents són coneixedors de les diferents realitats del districte.

•

Situacions de persones que tenen animals en males condicions o en un número elevat que
poden crear molèsties als veïns.
Zones de solars, obres... Espigons de la Barceloneta , Solar la Marquesa.
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•

Barri de la Barceloneta segueix essent una de les nostres prioritats novament aquest any per
tal de controlar sobretot el naixements de cadells, i per tal estem actuant en diferents punts
tant dels espigons, on el número de gats és molt elevat, la zona de platja, així com espais
concrets i punts detectats pels veïns.

•

Poder donar resposta a tots els casos d’abandonament que es van donant al llarg de l’any.
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