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Gats La Roca, un projecte d'aprenentatge servei
Dades generals:
Associació El Jardinet dels Gats
Barcelonès
Àlex Salvador
eljardinetdelsgats@gmail.com

Dades de l’experiència:
L'experiència d'aprenentatge servei "Gats la Roca" és un projecte que neix de la necessitat per
part de l'Ajuntament de la Roca del Vallès conjuntament amb les entitats Associació Kan
Chispis i l'Associació El Jardinet dels Gats, juntament amb el projecte educatiu del centre
penitenciari Gats Quatre Camins, centrat en les persones privades de llibertat del centre
penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès per dur a terme un control ètic de les
colònies de gats de carrer al municipi.
El projecte s'inicia a l'agost de 2013 degut a la necessitat d'anar mès enllà amb la problemàtica
dels gats de carrer perquè les colònies no estan controlades i la necessitat d'expandir
l'experiència de control de colònies de gats que s'ha portat a terme en el centre penitenciari a
través del projecte Gats Quatre Camins iniciat també de la mà de les entitats Kan Chispis i El
Jardinet dels Gats al 2012, utilitzant una nova eina terapèutica com són els animals amb
persones que compleixen condemna a la presó.
El projecte promou la participació de persones privades de llibertat i dels veïns del municipi en
la creació d'un nou model d'actuació en projectes de control de colònies de gats del carrer,
que unifiqui la protecció animal amb la integració social.
El procediment, en aquest cas, de les entitats pel que fa a la gestió de colònies del municipi i,
donat que es una prova pilot, es parteix del primer estadi que és: captura, test, esterilització,
identificació, assistència veterinària i manteniment de la colònia (higiene, menjar, aigua..) i/o
adequació dels espais on estan les colònies per tal de millorar la qualitat de l'entorn dels felins
i dels humans.
Es vol formalitzar el procediment d'incorporació del col·lectiu d'interns de presó en tasques de
protecció animal i de la natura, com a activitat complementaria per a treballar estratègies
personals de control d'emocions, empatia i respecte per la vida. Paral·lelament hi ha un treball
de sensibilització, negociació veïnal e implicació de les administracions públiques. Les entitats
dedicades a la cura i adopció de gats de carrer i abandonats formaran als interns en tot el
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procés de captura i duta al veterinari dels felins així com de l'acondicionament dels espais, com
cal tractar els gats, la relació humans i felins.
El participants del projecte són interns del CP Quatre Camins ubicats en el MSOB (Mòdul
residencial semi obert) de 21 anys cap endavant En règim de 100.2 de tipologia reparació
social, i que a través de sortides a l'exterior estan preparant la seva vida en llibertat. Han de
tenir interès pels animals de companyia, voluntat d'aprendre i ganes de participar en un
projecte comunitari. També participen veïns de la Roca del Vallès i voltants, i totes aquelles
persones de totes les edats que vulguin col·laborar amb el projecte.
Els objectius del programa són poder esterilitzar als gats de carrer del municipi iniciant així un
procés per evitar naixements indesitjats i colònies descontrolades; Localitzar les colònies de
gats, realitzar un cens, rescatar, esterilitzar, vacunar i identificar als gats per després tornar-los
a la zona; Promoure la responsabilitat de la tinença d'animals de companyia i les
conseqüències de l'abandonament; Potenciar la cuida i manteniment dels espais verds i
urbans.
I també, treballar en xarxa en un procés d'aprenentatge servei per part de tots els agents
implicats.
Així com les relacions amb l'Ajuntament de la Roca i la pressa de decisions vinculades a les
actuacions a dur a terme; treballar la reinserció dels interns del centre penitenciari a través
d'un projecte de protecció animal en benefici a la comunitat; realitzar un servei a la comunitat:
és un projecte centrat en una necessitat real del municipi i amb un benefici múltiple, que
parteix del benestar animal, de la millora de la seva situació en la consideració per part del
municipi dels felins i alhora la tasca dels interns per relacionar-se amb l'entorn i tenir les
dinàmiques de treball que es van marcant des de les entitats.
També es vol estimular la participació de la gent de l'entorn amb l'objectiu d'afavorir el
compromís cívic i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.
En el projecte també hi ha participació en els diferents actes i fires del municipi per donar a
conèixer el projecte, captar voluntaris i vendre manualitats i coses de segona mà per
l'alimentació de la colònia. També es treballar la gestió del temps d'oci i la vinculació amb el
voluntariat.
Un altre objectiu és implicar el teixit empresarial del territori: utilització del material que no
utilitzen les empreses per seu reciclatge, col·laboració com a punt de recollida de menjar i
informació.
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En tot aquest procés alguns dels gats trobats han estat donats en adopció a través de les
entitats Kan chispis i El Jardinet dels Gats permeten que aquestes felins trobin una llar
definitiva i deixin de malviure als carrers.

Redacció: Sara Díaz, juny 2014
Aprenentatges que s'han donat:
Aprenentatges tècnics: cura i control d'una colònia de gats de carrer, el llenguatge del gat,
atenció bàsica veterinària, funcionament d'una gàbia trampa i de la xarxa, trasllat del gat al
transportin, neteja i desinfecció de la zona de la colònia i elements de rescat, conèixer les lleis
de protecció animal, etc.
Aspectes d'orientació laboral: formar-se professionalment en el control de colònies de gats de
carrer i treballar tots els hàbits laborals i el treball en equip i el compromís.
Desenvolupament d'habilitats socials: el fet que el gat el vehicle a través del qual
desenvolupen les seves accions, ajuda a que es donin experiències positives amb les persones.
Aquestes experimenten sentiments i emocions que poden ser gestionades de forma eficaç per
la pròpia persona i que són tan importants com l'empatia, l'autoestima, la paciència, la
responsabilitat de cuidar d'un altre esser viu i disminueix l'egoisme a l'estar desenvolupant una
feina voluntària.
Eliminar prejudicis i estereotips davant de persones privades de llibertat.
Desenvolupament d'habilitats artístiques i manuals: construcció de tots els elements de la
gatera a través del reciclatge dels residus de les empreses i adequació de tot els espais
destinats als gats.
Aspectes de sensibilització vers els animals i la natura: conèixer les conseqüències de
l'abandonament dels animals i dels maltractes, portar a terme una tinença responsable dels
animals de companyia, drets i deures dels propietaris, recuperació de zones i edificis en mal
estat on es construirà l'espai de la colònia. Potenciar la conservació i cuida del medi ambient.
Aspectes pedagògics: detecció de necessitats, elaboració, organització i avaluació d'un
projecte.
Competències en els àmbits de les noves tecnologies: els interns elaboren un díptic informatiu
sobre el projecte de control de colònies utilitzant programes de disseny gràfic.

Descripció del servei:
Un grup de quatre interns del CP Quatre Camins formats com a "Gestor de colònies de gats de
carrer" per les associacions el Jardinet dels Gats i Kan Chispis, realitzen tasques de control i
gestió de les colònies de gats de carrer de la Roca del Vallès, amb el suport i col·laboració dels
veïns voluntaris.
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Àmbits de servei: Participació ciutadana
Nivells educatius: Projecte comunitari
Edats dels participants: 25-65 anys, Més de 65 anys
Data d'inici del projecte: Setembre 2013
Data de finalització del projecte: Juliol 2014
Entitats que participen a l'experiència: Un grup de quatre interns del CP Quatre Camins
formats com a ¨Gestor de colònies de gats de carrer¨ per les associacions el Jardinet dels Gats i
Kan Chispis, realitzen tasques de control i gestió de les colònies de gats de carrer de la Roca del
Vallès, amb el suport i col·laboració dels veïns voluntaris
Vegeu el vídeo de l'experiència "Gats La Roca"

Dades de contacte:
Adreça: C/ Nou de la Rambla, 14 baixos
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Correu electrònic: eljardinetdelsgats@gmail.com
Web: http://www.eljardinetdelsgats.org

