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1. Introducció 

L'Associació Animalista d’Alòs de Balaguer és una entitat formada per voluntaris i 

voluntàries que té com a principal propòsit garantir la millora de les condicions de 

benestar dels gats del municipi d'Alòs de Balaguer per afavorir la convivència entre els 

habitants del poble i els felins.  

 

Segons els seus Estatuts aprovats el 12 de setembre de 2020, és una associació no 

lucrativa constituïda pels seus socis, que s’estructura entorn als seus òrgans de 

govern: L’Assemblea General,  formada pel conjunt de socis de l’entitat, i la Junta 

Directiva, composta pel President, la Vicepresidenta, la Tresorera, i la Secretària. 

El seu projecte principal és crear i gestionar colònies de gats del municipi aplicant la 

tècnica CER (Captura, Esterilització i Retorn) com a procediment efectiu i humanitari 

per evitar la proliferació dels gats i per aconseguir un equilibri i benestar entre colònies 

i el seu entorn.  

 

Els objectius de l’entitat són els següents: 

 

 Tenir un control de les colònies de gats del poble, comptabilitzant els individus 

de cada colònia i creant un cens amb aquesta informació, tot indicant els gats 

esterilitzats i els que no ho estan.  

 Convertir les concentracions de gats en colònies de gats controlades, dignes i 

estables, millorant així la convivència amb els veïns de l’entorn on viuen. 

 Participar en l’aplicació la tècnica CER (Captura, Esterilització i Retorn), 

reconeguda internacionalment com la més humanitària i eficaç per al control de 

les colònies de gats.  

 Informar els cuidadors/es de les activitats que es realitzaran per controlar les 

colònies i els alimentadors/es perquè es doni demanar en els llocs pactats. 

 Fer difusió via web i xarxes socials de les fotografies dels gats que viuen al 

carrer del municipi d’Alòs de Balaguer perquè puguin ser adoptats, acollits o 

recuperats, i de les campanyes de crowdfunding i marxandatge que 

s’organitzen a l’entitat. 

 Organitzar xerrades coordinades amb l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer per tal 

de sensibilitzar i educar en el respecte als gats en particular i als animals en 

general. 

 

2. Procediments administratius realitzats  

 Sol·licitud de subvenció per identificar i esterilitzar animals de companyia i per 

a serveis veterinaris de la Generalitat de Catalunya (27/10/2021). 
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3. Aplicació de la tècnica CER (Captura, Esterilització i Retorn) 
 

Durant aquest any hem continuat aplicant la tècnica CER (Captura, Esterilització i 

Retorn) a 36 de gats (20 mascles i 16 femelles). Per fer-ho s’han  utilitzats els 

serveis de tres veterinaris de les comarques de la Noguera, l’Urgell i la Segarra: 

Clínica Veterinària VET 2.0 (Veterinari de Balaguer) 

 Preu d’esterilització per gat: 65 euros (inclou la injecció d’antibiòtic) 

 Preu d’esterilització per gata: 105 euros (inclou la injecció d’antibiòtic) 

Centre Clínic Veterinari Agrivet Montsec (Agramunt) 

 Preu d’esterilització per gat: 50 euros (inclou la injecció d’antibiòtic) 

 Preu d’esterilització per gata: 70 euros (inclou la injecció d’antibiòtic) 

Centre Clínic Veterinari V3 Veterinaris Tàrrega  (Tàrrega) 

 Preu d’esterilització per gat: 36 euros (no inclou la injecció d’antibiòtic) 

 Preu d’esterilització per gata: 80 euros (no inclou la injecció d’antibiòtic) 

Centre Clínic Veterinari EMIL JULIEN MARIE (Guissona) 

 Preu d’esterilització per gat: 72,60 euros (no inclou la injecció d’antibiòtic) 

 Preu d’esterilització per gata: 96,80 euros (no inclou la injecció d’antibiòtic) 

 

 

Relació de les esterilitzacions realitzades l'any 2021 

 

Data Sexe Clínica veterinària 

Import imputat 

a l'acció (inclou 

IVA) 

10/03/2021 1 mascle Veterinari Agrivet Montsec (Fra. nº 549) 50€ 

14/03/2021 1 femella Veterinari Agrivet Montsec (Fra. nº 574) 70€ 

22/07/2021 1 mascle Clínica veterinaria vet2.0 S.L. (Fra. Nº 18099) 70€ 

23/07/2021 1 mascle Clínica veterinaria vet2.0 S.L. (Fra. Nº 18119) 70€ 

06/08/2021 1 mascle Clínica veterinaria vet2.0 S.L. (Fra. Nº 18361) 70€ 

06/08/2021 1 mascle Hospital Vet. de l'Urgell (Fra. nº S1/277816) 75€ 

12/08/2021 1 femella Clínica veterinaria vet2.0 S.L. (Fra. Nº 18463) 105€ 

12/08/2021 1 femella Clínica veterinaria vet2.0 S.L. (Fra. Nº 18469) 105€ 
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Data Sexe Clínica veterinària 

Import imputat 

a l'acció (inclou 

IVA) 

18/08/2021 1 mascle V3 Veterinaris Tàrrega (Fra. nº 2.915) 62€ 

18/08/2021 

1 femella i 

1 mascle Clínica veterinaria vet2.0 S.L. (Fra. Nº 18557) 175€ 

19/08/2021 1 femella V3 Veterinaris Tàrrega (Fra. nº 2.918) 102,28€ 

19/08/2021 1 mascle Agro-Urgell C. Veterinari (Fra. Nº S/2100471) 75€ 

20/08/2021 1 mascle V3 Veterinaris Tàrrega (Fra. nº 2.938) 52,80€ 

20/08/2021 1 femella Clínica veterinaria vet2.0 S.L. (Fra. Nº 18588) 105€ 

21/08/2021 1 mascle V3 Veterinaris Tàrrega (Fra. nº 2.943) 36€ 

25/08/2021 1 mascle V3 Veterinaris Tàrrega (Fra. nº 2.993) 82,80€ 

26/08/2021 1 mascle V3 Veterinaris Tàrrega (Fra. nº 3.003) 36€ 

01/09/2021 1 mascle Veterinari Agrivet Montsec (fra. nº 1.973) 70€ 

01/09/2021 1 mascle Veterinari Agrivet Montsec (fra. nº 1.974) 50€ 

14/09/2021 1 femella V3 Veterinaris Tàrrega (Fra. Nº  3.136) 80€ 

19/09/2021 1 mascle Veterinari Agrivet Montsec (fra. nº 2.045) 50€ 

20/09/2021 1 femella EMIL JULIEN MARIE (Fra. Nº 380) 130,68€ 

20/09/2021 1 femella EMIL JULIEN MARIE (Fra. Nº 381) 137,94€ 

20/09/2021 

1 femella  i 

1 mascle EMIL JULIEN MARIE (Fra. Nº 382) 237,16€ 

20/09/2021 2 mascles EMIL JULIEN MARIE (Fra. Nº 383) 145,20€ 

23/09/2021 1 femella EMIL JULIEN MARIE (Fra. Nº 384) 96,80€ 

25/09/2021 1 femella EMIL JULIEN MARIE (Fra. Nº 385) 96,80€ 

28/09/2021 1 femella V3 Veterinaris Tàrrega (Fra. nº 3.309) 80€ 
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Data Sexe Clínica veterinària 

Import imputat 

a l'acció (inclou 

IVA) 

01/10/2021 1 femella EMIL JULIEN MARIE (Fra. Nº 387) 96,80€ 

02/10/2021 1 femella Veterinari Agrivet Montsec (fra. nº 2.102) 70€ 

04/10/2021 1 femella EMIL JULIEN MARIE (Fra. Nº 388) 96,80€ 

09/10/2021 1 femella EMIL JULIEN MARIE (Fra. Nº 389) 96,80€ 

30/10/2021 1 mascle EMIL JULIEN MARIE (Fra. Nº 390) 72,60€ 

                                                                                       Total 2.950,74€ 

 

4. Adopcions 

Els gats s’adopten mitjançant un contracte d’adopció amb la nostra associació i es 

necessita la identificació de l’adoptant.  

Aquest 2021 hem donat en adopció 12 cadells. 

 

5. Alimentació i tractaments dels felins 

Un dels eixos del projecte és habituar als gats a menjar en els punts escollits pels 

responsables del manteniment de la colònia. L’abril de 2021 s’han construït tres 

casetes amb palès, ubicades en un punt estratègic del poble perquè no interfereixin 

amb la vida quotidiana dels habitants del municipi, a les que accedeixen les persones 

encarregades de la seva cura i alimentació. Una caseta conté dispensadors de menjar 

i les altres són espais per refugiar-se del fred i la pluja. Es tracta de la creació de la 

primera colònia felina del municipi. 

L’alimentació és només de pinso sec, dosificat en menjadors sempre nets. D’aquesta 

manera no es produeix brutícia i es dóna a l’animal els nutrients que necessita. La 

despesa en pinso corre a càrrec de l’associació, que durant l’any 2021 ha estat de 

816,09€. També s’han acceptat sacs de pinso com a donatiu. 
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6. Activitats de difusió 

 

 Publicació de notícies i apartats al web de l’entitat: aaab.protecms.com El web 

es va crear l’any 2020 aprofitant el gestor gratuït per protectores d'Animals 
ProteCMS (protecms.com), que és un programari de gestió gratuït per a 

associacions protectores d'animals. Aquest projecte ofereix la possibilitat de 

tenir una pàgina web gratuïta.  

 

 Publicació de posts en els perfils de les xarxes socials de l’entitat: 

o Instagram: @aaab.alos 
o facebook:  facebook.com/GATSIGATESDALOS 
o linkedin: linkedin.com/company/associacioanimalistaalosdebalaguer 

 

7. Activitats de l’associació per mesos 

 

Gener de 2021 

 Campanya a instagram de sensebilització de la gent d’Alòs de Balaguer. 

 Recerca de veterinaris per les comarques properes al municipi. 

Febrer de 2021 

 Difusió de l’adopció d’una gossa abandonada. 

Març de 2021 

 2 esteriitzacions 

 Es comenen a elaborar les casetes de la colònia. 

Abril de 2021 

 Es creeen els carnets dels socis/es 

Maig de 2021 

 Es col·loquen les casetes i s’inaugura la colònia. 

 Impressió dels tríptics 

Juny de 2021 

 Una esterilització 

Juliol de 2021 

 Dues esterilitzacions 

 S’anuncien les samarretes 

 

 

https://aaab.protecms.com/
http://protecms.com/
https://www.instagram.com/aaab.alos/
https://www.facebook.com/GATSIGATESDALOS
https://www.linkedin.com/company/associacioanimalistaalosdebalaguer/?viewAsMember=true
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Agost de 2021 

 Participació de l’associació a la gimcana de la Festa Major. 

 Adopcions 

 14 Esterilitzacions 

 Activitats de sesibilització amb la canalla del poble 

Setembre de 2021 

 13 esterilitzacions 

 Adopcions 

Octubre de 2021 

 5 esterilitzacions 

 Adopcions 

Novembre de 2021 

 Adopcions 

 

Desembre de 2021 

 Adopcions 

 

8. Finançament de l’entitat (vegeu Annex 1) 
 

Any 2021 

 Quotes dels socis i sòcies: 1.025€ 

 Donatius econòmics (inclou donatius del Teaming):  1.276,99€ 

 Venda de participacions de La Grossa de Nadal 2021: 425€ 

 Ajuts de l’administració: Subvenció anual per fomentar la identificació i 

l'esterilització dels animals de companyia 2020. 35€ 

 L’Ajuntament d’Alòs de Balaguer ha fet una donació econòmica de 2.000€. 
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ANNEX 1: Arqueig sumari de caixa de l’any 2021 

 

 ENTRADES (DEURE) SORTIDES (HAVER)  

 socis donacions altres Subtotal menjar veterinari medicaments materials altres Subtotal TOTAL 

TOTALS 440,00€ 3.751,99€ 2.980,00€ 7.171,99€ 816,09€ 2.996,03€ 182,90€ 390,89€ 2.308,91€ 6.694,82€ 477,17€ 

 


