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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 tots aquells animals maltractats i que malviuen pels carrers i camps al ser 
abandonats al nostre municipi i voltants. 

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’ani-
mals abandonats a les Terres de l’Ebre. 

Tot això comporta que treballem pel benestar d’aquests animals de situació esmentada i 
sempre que puguem per ajudar als més necessitats com, en cas de disposar de l’oportuni-
tat d’un projecte com aquest amb el que ens presentem, per tal que tot animal pugui ser 
tractat i protegit amb les mateixes condicions i oportunitats. 

Amb això, a continuació us adjuntem el projecte amb el que volem que aquest 
pressupost ,destinat a la nostra població i concedit pel partit polític de les cup, sigui de 
gran ajuda tant pels animals que puguin formar-ne part com per les seves famílies. 

!
!
!
!
!
!
!

-1- 



PROJECTE D’ESTERILITZACIÓ 

!
JUSTIFICACIÓ: 

!
L’increment massiu de gossos i gats abandonats crea la necessitat de resoldre aquest 
problema mitjançant diversos mètodes, bàsicament dirigits a la conscienciació social i a 
la implicació directa en la responsabilitat de les persones propietàries d’animals. 

Aquí, a Catalunya, estem començant a conscienciar-nos amb aquest problema, però en 
països com Alemanya i França, l’esterilització és obligatòria i gràcies a això l’abandona-
ment és gairebé nul. 

Deltarescat vol promoure amb aquest projecte una campanya d’esterilització per resoldre 
en el que puguem, aquest problema de camades indesitjades i el posterior abandonament 
dels cadells. Sobretot, volem prioritzar a les famílies que, per diferents motius, es trobin en 
una situació econòmica precària i que vulguin mantenir als seus animals de companyia en 
les millors condicions possibles. 

!
INTRODUCCIÓ: 

!
Des de l’Associació Deltarescat volem organitzar una campanya d’esterilització adreçada 
als animals de companyia de la nostra població. Sobretot volem facilitar a aquelles perso-
nes que, degut al seu estatus econòmic o laboral, volen ser responsables amb les seves 
mascotes però no poden fer front a les despeses que això comporta. Un preu més asse-
quible representa l’impuls necessari (a més d’un bon acte social) per aquest percentatge 
de població i, en conseqüència, pel poble i els animals que hi viuen. 

Els gossos i els gats es poden reproduir cada sis mesos, per tant, si no esterilitzem a la 
nostra femella, en un any pot arribar a portar 16 cadells al món dels quals uns 6 seran fe-
melles. En el segon any reproductiu d’aquesta mateixa femella la suma de cadells ja as-
cendria a 128 cadells i així successivamen al llarg de tots els anys de reproducció. El ma-
teix cas pràcticament es triplica en els felins. 

Al nostre país encara persisteix la creença de que és bo fer criar almenys un cop a la vida 
a la nostra mascota. Desgraciadament, l’experiència ens indica que moltes d’aquestes 
camades acaben en albergs o gosseres municipals i, fins i tot més habitualment del desit-
jable, dins una bossa d’escombraries. 

A partir d’aquí, som conscients que la única solució pràctica i definitiva per acabar amb  
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l’abandonament és conscienciar als propietaris d’animals perquè esterilitzin. 

A més del benefici social que suposaria, l’esterilització és també recomanable per a la 
qualitat de vida que els aporta als animals. En el cas de les femelles, augmenta l’espera-
nça de vida, desapareix el risc de tenir Piometra (infecció de l’úter) i redueix el risc de patir 
tumors mamaris. En el cas dels mascles, s’aconsegueix eliminar el marcatge amb orina, 
disminueix els seus intents d’escapar-se quan senten l’olor d’una femella en zel i els fa 
més sociables. 

DeltaRescat inverteix mensualment en castracions de tots els animals recollits i refugiats 
per a la seva posterior adopció.  

Exposat tot això, creiem que un projecte d’esterilització d’animals de companyia al nostre 
poble resultaría beneficiós en gran mesura, no només per les famílies que obtindrien 
l’ajuda sinó pels animals que rebrien les atencions i paral.lelament la població en general.   

  

DESTINATARIS: 

!
El projecte s’adreça als propietaris d’animals de companyia residents al municipi que esti-
guin interessats en esterilitzar als seus animals, sempre i quan compleixin el requisit ne-
cessàri (que  estiguin degudament xipats). Es prioritzaran aquells propietàris que es trobin 
en una situació econòmica més difícil, sempre i quan aportin la documentació necessària 
que recolzi aquesta situació (informe d’atur, pensionistes,…). 

!
OBJECTIUS: 

!
- Col.laborar en el control de la natalitat d’animals de companyia. 

- Disminuir els abandonaments que comporti un perill tant per als animals en qüestió com 
per a les persones. 

- Millorar la salut tant física com psicològica de l’animal. 

- Fer estalviar als propietàris molèsties i diners en el futur. 

- Ajudar a disminuir l’entrada d’animals als refugis i centres d’acollida. 

- Fomentar el respecte envers els éssers vius ja que això ens dignifica com a persones. 

- Disminuir la despesa pública en gestió d’abandonaments. 

!
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!
ACTIVITATS: 

!
El projecte comprèn una única activitat: l’esterilització d’animals de companyia. Aquest 
tindrà una durada de dos mesos en els quals es portaran a esterilitzar als centres veteri-
naris col.laboradors els animals dels quals Deltarescat hagi rebut la inscripció per part 
dels propietàris sempre tenint en compte l’ordre de preferència temporal (a mesura que 
s’apuntin a la campanya) i la situació econòmica dels propietàris. Aquests, degudament 
certificat, tindran prioritat màxima. 

Deltarescat, amb la dotació dels 800 euros que facilitaría aquest projecte, ajudarà econò-
micament amb un percentatge estipulat en relació amb les característiques de l’animal als 
propietàris que s’adhereixin a la campanya. D’aquesta manera, no només rebran un preu 
especial d’esterilització donat pels centres veterinàris, sinó que Deltarescat els hi oferirà 
una petita ajuda econòmica. Aquesta ajuda va destinada a l’operació de castració sola-
ment. La resta que es pugui necessitar o derivar de l’operació correrà a càrrec dels pro-
pietàris, com també si prèviament a l’operació volen xipar el seu animal, ja que, sense xi-
par no poden adherir-se a la campanya. 

!
!
UBICACIÓ: 

!
Les inscripcions en persona es faran al local de l’Associació situat a l’Edifici cantoner amb 
la Plaça Majjor de Jesús i Maria i l’Avinguda Germans Carsi ( Rotonda de l’Esglèsia). 

!
La campanya d’esterilitzacó es realitzarà en dos centres veterinaris de la nostra població: 

 

AGATAMEUS VETERINARIA SLP, 

       C/ Ramon i cajal, 22. Deltebre. 

CESCLIVET   -   CENTRE VETERINARI MAGDA PORRES NAVARRO 

       Av. Robert Graupera, 25. Deltebre 

!
!
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CALENDARI: 

!
Les inscripcions es faran a partir del dia 1 de juliol de 2016. Com seguirem un ordre 
d’inscripció, sempre atenent-nos a les condicions que hem determinat, el dia de termini 
d’inscripcions dependrà de la quantitat de sol.licituts amb el condicionament econòmic 
que disposem. Donem  però un dia de finalització que serà el 15 de setembre del mateix 
any.  

La campanya d’esterilització tindrà una durada de dos mesos amb el qual s’iniciarà el dia 
1 d’octubre i s’acabarà el 30 de novembre de 2016. 

!
!
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT: 

!
La junta directiva de Deltarescat s’encarregarà, després que s’hagi fet pública la campan-
ya d’esterilització,  de recollir totes les peticions dels propietàris interessats en la campan-
ya, agafant dades, comprovant informes d’atur, situació econòmica, comprovació de la 
cartilla de l’animal per comprovar si compleix els requeriments d’identificació… 

Es recolliran les peticions per tres vies: via missatge privat per facebook, via correu elec-
trònic i en divendres per la tarda en horari d’obertura al públic del local de l’Associació. Si 
es dona la situació de necessitat de reunió amb alguna de les peticions telemàtiques, la 
junta es compromet a posar-se en contacte personalment amb la persona interessada per 
trobar-se al local el divendres acordat. 

!
!
DIFUSIÓ: 

!
Es posaran anuncis a les xarxes socials (facebook de l’Associació i posteriors difusions). 
També es farà públic per mitjà d’anuncis a la ràdio municipal, es penjaran cartells a les 
cartelleres dels diferents centres veterinàris de la població com també en tots els come-
rços que tinguin prou clientel.la com perquè puguin assabentar-se i difondre. La mateixa 
associació informarà de la campanya en totes les activitats que realitzi abans i durant el 
temps d’inscripcions. 

!
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!
PRESSUPOST: 

!
El pressupost per aquest projecte és de 800 euros. Aquests diners es distribuiran de la 
següent manera: 

Pressupost per difussió: 60 euros. 

A partir dels preus que ens han facilitat els centres veterinaris amb els quals treballem, els 
quals han aportat un descompte en les esterilitzacions, Deltarescat afegirà, per animal i 
condició les  següents aportacions a la causa: 

!

!
!
!
AVALUACIÓ: 

!
Un cop finalitzada la campanya, la junta de l’Associació Deltarescat valorarà la quantitat 
d’esterilitzacions que s’han pogut realitzar amb el pressupost determinat, detallant quin 
animal ha tingut més demanda (gos/sa i gat/a). !
Es valorarà  el grau de satisfacció de les famílies que han pogut gaudir de la campanya,  i 
quina repercussió propagandística podrà tenir, amb la finalitat de conscienciar a la resta 
de la població d’esterilitzar a les seves mascotes com a benefici per l’animal i la població.   !
Totes les dades recollides, tant quantitatives com qualitatives ens ajudaran a veure quines 
 expectatives tindrem per  una propera campanya si s’escau, i quin ha estat el resultat 
d’aquesta en general. !
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ESTERILITZACIÓ APORTACIÓ DELTARESCAT

 GAT (MASCLE) 40 EUROS

GATA (FEMELLA) 63 EUROS

GOS (MASCLE) 45 EUROS

GOSSA (FEMELLA) MENYS DE 20 KG 55 EUROS

GOSSA (FEMELLA) MÉS DE 20 KG 80 EUROS


