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ASSOCIACIÓ DELTARESCAT 
Qui som? Què fem? 

 
DeltaRescat, enregistrada al Registre d’Associacions del Ministeri 
d’Interior, es constitueix com a associació sense ànim de lucre, el 
mes de setembre de 2015, amb el ferm objectiu de protegir a  
aquells animals maltractats i que malviuen pels carrers i camps al 
ser abandonats o perduts. 
 
L’Associació està formada per un grup de professionals, que 
portem molts anys treballant pels drets dels animals i col·laborant 
estretament des de fa molt temps amb les diferents protectores 
que compten amb refugi i associacions que es dediquen a la 
recollida d’animals abandonats a les Terres de l’Ebre. També 
col·laborem amb diverses associacions d’arreu de Catalunya, 
Espanya i Holanda, qui ens ajuden amb les adopcions, difusions… 
 
Al ser una associació sense ànim de lucre només disposem de les 
quotes de socis i teaming (per desgràcia molts pocs), donacions 
desinteressades tant materials com econòmiques, demanem 
qualsevol subvenció a la que puguem participar, i intentem 
realitzar tot tipus d’events als que tenim l’oportunitat d’assistir per 
donar-nos a conèixer i recaptar el que es pugui per tirar endavant 
a tots els animals que tenim al nostre càrrec. 
 
Amb això, a continuació us adjuntem el projecte amb el que volem 
que aquest pressupost, destinat a la nostra població i concedit per 
la cup, sigui de gran ajuda per poder tirar endavant amb aquestes 
vides que ens necessiten. 
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PROJECTE 
 

“Deltebre  som tots .  
 Per  un poble  mil lor . . .  

 l luitem junts” .  
 
 
JUSTIFICACIÓ: 
	
Per desgràcia existeix un elevat grau d’incivisme en la tinença 
d’animals de companyia (manca d’identificació dels animals, 
abandonaments, maltractaments…) 
 
La tinença d’un animal de companyia és quelcom que requereix 
una gran responsabilitat. Però aquesta és molt minsa encara a la 
nostra població i dia rere dia ens trobem amb animals sense 
sostre que demanen una mica d’humanitat. 
 
 
INTRODUCCIÓ: 
	
Des de l’Associació DeltaRescat volem continuar ajudant a 
aquests animals que es troben desemparats,  i que la nostra 
població sigui reconeguda per estimar els animals, ajudar-los, 
emparar-los...  
 
“La grandesa d’una nació i el seu progrés moral pot ser jutjat per 
la manera en que els seus animals són tractats” 

     Mahatma Gandhi 
 
 
Tot això implica unes despeses, despeses de manutenció, 
veterinàries, farmacèutiques… Sense aquestes despeses no 
salvem cap animal, sense pagar les despeses tampoc. Cada 
vegada són més els casos al nostre poble i les ajudes d’igual 
import o menys. 
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DESTINATARIS: 

	
Animals de companyia abandonats i /o maltractats. 
 
Tota la població de Deltebre que afins o no als animals volen viure 
en un poble millor, ètic i responsable. 
 
ACTIVITATS: 
	
Les activitats que es duran a terme són les següents: 
 
 

- Tractaments veterinaris en animals malalts de filària, 
leishmaniosis i parvovirus. Aquestes són les malalties amb 
les que més ens trobem dia rere dia i els costos dels 
tractaments són importants. Però per curar-los és necessari i 
evidentment, no deixarem que un animal pateixi per no 
donar-li un tractament que pot millorar el seu estat  i salvar-li 
la vida. 

 
 
UBICACIÓ: 
	
Terme Municipal de Deltebre. 
	

 

CALENDARI: 
	
No hi ha un calendari establert en aquest projecte. Mai saps en 
quin moment et trobaràs un animal que et necessiti. Potser avui 
cap i a l’endemà dos. Per tant, el calendari i la gestió del 
pressupost va vinculat als casos del dia a dia fins que aquest últim 
s’acabi. 
 
 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT: 
	
Cada animal pot ser trobat per l’Associació mateixa com per 
qualsevol ciutadà que ens dóna l’alerta o ens demana ajuda.  
 
També la policia local i per petició nostra ens avisa quan els arriba 
un animal a ells.  
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Un cop l’animal arriba a les nostres mans comprovem si porta xip 
per identificar-lo. Si el porta es truca directament al centre d’arxius 
perquè avisin al propietari. En cas que no en porti fem una 
publicació a les nostres xarxes socials i donem avís a la Policia 
Local. Si durant 21 dies apareix el propietari li retornem l’animal  
amb el microxip posat. Mai es torna sense identificar. I si no 
apareix cap propietari (llavors ja es considera abandonament) 
passa a ser un DeltaRescatat al qui li buscarem una família. 
 
En cas que l’animal sigui trobat malalt, atropellat... que necessiti 
assistència veterinària urgent, evidentment se li dóna. Per 
desgràcia, la majoria de vegades en aquests casos, si ha aparegut 
el propietari no està disposat a pagar les despeses d’una operació 
per exemple, i renuncia a l’animal. Nosaltres haurem pagat la seva 
intervenció i/o tractament i ens trobarem amb un animal més a qui 
buscar-li família. Tot animal que passa a estar sota la nostra 
tutel.la, si pateix alguna malaltia com pot ser filària, leishmaniosis, 
parvovirus o qualsevol altra que requereixi tractament, se li dóna 
tot el que necessiti per sortir-se’n i poder donar-li la vida que 
potser mai ha tingut, buscant-li una llar on l’estimin i cuidin. 
 
Ventrades indesitjades. Molts cops els animals que es troben són 
cadells, alguns fins i tot amb el cordó umbilical. Aquests es troben 
dintre d’alguna caixa de cartró, d’altres dintre de contenidors 
d’escombraires, d’altres a la vora del riu gairebé al precipici 
d’aquest. L’Associació fa la publicació però evidentment no busca 
propietari, si responsable. Si necessiten alletament, es compra la 
llet adequada i se’ls dona biberó cada tres hores al principi i anar 
seguint la pauta que necessitin fins que mengin per ells sols. Un 
cop arriba aquest moment ja es poden donar en adopció. 
 
Si el cas d’una ventrada indesitjada ens demana ajuda el 
propietari de la mare, ens fem càrrec dels cadells demanant que 
els tinguin fins que acabin l’alletament amb la mare (la majoria de 
vegades no ens concedeixen, no els concedeixen aquesta 
necessitat als petits) amb la condició de que aquesta mare sigui 
esterilitzada. Seguim el cas i signem un document de compromís 
el qual seguim a peu de lletra. 
 
DeltaRescat es defineix per lluitar per la vida de tot animal fins que 
no hi hagi cap oportunitat de salvació o millora. Les eutanàsies no  
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existeixen a l’Associació si no és un cas que l’animal pateix i el 
veterinari ens certifiqui que no hi ha absolutament res a fer. Mai, 
mai DeltaRescat eutanasiarà per manca d’espai, per manca 
d’ajudes... intentem tirar endavant com es pugui però tota vida 
mereix ser tractada de la mateixa manera i amb tota l’ajuda que 
necessiti. 
 
Manutenció: Mantenim els animals alimentats, cuidats, 
desparasitats, medicats si s’escau. Les cases d’acolllida tenen 
totes aquestes despeses pagades per l’Associació. 
 
Adopcions: Busquem família per a cada animal, una família que 
pugui donar el que l’animal necessiti, una família que s’adeqüi a 
l’animal en concret. L’adopció costa 140 euros en concepte 
d’ajuda amb les despeses que ocasiona el xip, les vacunes i la 
castració/esterilització.  
 
Seguiment: Fem seguiment de cada animal adoptat, comprovant 
el seu estat, quina vida porta i si compleixen els adoptants amb el 
contracte d’adopció. També quan ho necessiten els donem suport 
amb psicologia i educació canina (dos membres de la junta en 
som titulades). 
 
A l’annex adjuntem alguns casos pels quals hem passat perquè 
pugueu veure amb els vostres propis ulls què ens trobem i què 
aconseguim. 
 
DIFUSIÓ: 

 
La difusió del projecte es farà tant aviat surti elegit, si és així, per 
poder concursar a les xarxes socials Facebook i twiter de 
l’Associació, per poder donar a conèixer què es vol fer, perquè i 
com. 
 
Es farà un enviament també d’informació i petició de vot per 
WhatsApp, d’amistat en amistat de gent de Deltebre i amb petició 
de compartiment. 
Si durant el temps de votacions hi ha algun event al que assistim, 
es difondrà també demanant els vots de la ciutadania. 
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PRESSUPOST: 
	
El pressupost per aquest projecte és de 1368 euros. Aquests 
diners es distribuiran bàsicament segons vagin arribant casos 
d’animals que ho necessitin a les nostres mans, amb 
TRACTAMENTS VETERINARIS: filària, leishmaniosis, parvovirus,  
giàrdia, anaplasma, erliquia... 
 
Desglossament de preus dels tractaments que ens trobem més 
comuns i als quals va destinat el pressupost d’aquest projecte: 

Tractament de filària: 

Analítiques sang (Hemograma + Bioquímica), 2 cops, abans i després del 
tractament: 22+ 36 = 58 euros x 2= 116 euros. Immiticide (Tractament): 
gossos/es fins 10 Kgr de pes: 120 euros / Fins 20 Kgr : 180 euros / Fins 30 
Kgr: 300 euros. Cardoteck: 10 pastilles 78,30 euros Total tractament Filària 
: gos/sa 10 Kgr: 354,3 euros / Gos/sa 20 Kgr: 336 euros / Gos/sa 30 Kgr: 
534,3 euros 

Tractament Leishmaniosis: 

Perfil x 2: 54,40 x 2= 108,8 euros. Glucantime (Tractament): Caixa de 5 
ampolles 18 euros x 3= 54 euros. Allopurinol (Tractament): Caixa de 30 
comprimits: 7,80 euros (una caixa per cada 10 kgr). Total tractament gos/sa 
fins 10 kgr: 154,6 euros.  Com més pes té el/la gos/sa més elevat és el 
pressupost perquè necesita més ampolles de Glucantime i més comprimits 
d’Allopurinol. 

Tractament Parvovirus: 

Snap Pavovirus: 20 euros. Hospitalització: 40 euros per dia x 7 dies: 280 
euros. Analítiques sang: 66,80 euros. Transfusió plama: 120 euros. 
Medicació: 60 euros. Total tractament parvorirus; 546,8 euros 

Els 1380 euros del pressupost el podem distribuir amb: 3 
tractaments de filària o gairebé 9 tractaments de leishmaniosis a 
gos petit . O gairebé tres tracaments de Parvovirus. Tot dependrà 
de les malalties que ens entrin i de la mida/pes de l’animal. En tot 
cas, cada tractament salvarà una vida que és pel que lluitem i amb 
aquest projecte volem que la població pugui ser partícep de cada 
un dels  assoliments.    
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L’ABANS I EL DESPRÉS DELS ANIMALS QUE 
RECOLLIM: 

Com els vàrem trobar… 

	

	

Després de lluitar per ells: 

 

 



Auli: Gos trobat atropellat amb un os de la cama per fora: 

	

	

Recuperat i adoptat: 

	

	

	



Tete: Llençat per dalt la valla d’una voluntària de l’Associació. Tots 
els seus ulls estàven tapats per una gran crostra, no sabiem ni si 

en tenia. També tenia un tall a la pota feta com per un artílugi molt 
tallant i prim: 

	

Després d’un llarg tractament i recuperació, adoptat, molt estimat i 
molt feliç:	 

	

	



Nil: Trobat atropellat. Tenia la columna i trencada en “mil” trossos:  

	

Després d’una complicada operació, moltes cures i amor, adoptat!: 

	

	

	

	



Tonet: Trobat atropellat: 

	

Es va sotmetre a una operació de pota però la tenia tant malmesa   
per l’atropellament que després va haver de ser amputada, no li 

donava qualitat de vida. Un cop amputada, podia viure com 
qualsevol altre animal i feliç: 

	

	

	



Arni: recollida amb un estat deplorable degut a una leishmaniosi 
no tractada: 

	

Després de rebre el tractament adequat i amb molta cura i amor, 
adoptada i vivint una vida plena: 

	

	



Maggie: ens la vam trobar abandonada quan era un cadell i li van 
diagnosticar una displàsia hereditària molt aviat i molt 

pronunciada. Es va sotmetre a una operació quirúrgica: 

	

	

	

Ja totalment recuperada, adoptada i molt estimada: 

	

	



Mowgly: trobat a uns canyissars, abandonat, fet una boleta, molt 
males condicions, molt atemorit i amb problemes greus de fetge... 

	

Actualment adoptat, sa, feliç i estimat: 

	



Sergi: anava solt pel poble amb una cadena penjant. Aquesta 
cadena era també el seu collar. No hi havia possibililtat de treure-
li. Per la ferida que portava feta per aquesta, era un gos que vivia 

encadenat de per vida: 

	

	

	

Recuperat de la ferida però actualment en tractament per filària: 

	

	



Silvi: La propietària la tenia en un estat deplorable, descuidada, 
malalta i sense atenció veterinària. Molt prima, esquelètica. Molts 

problemes de pell. Vam aconseguir ens la cedís. 

 

Ara totalment recuperada: 

	

 



I molts més casos greus que ens trobem.. i no només gossos i 
gats. 

Aquest és Marinon. Poni trobat en aquest estat. Vam fer el que 
vam poder per ell... però.. no se’n va sortir. 

	

	

	

	

	


