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El Centre de Protecció Animal,  ubicat a la zona de Sa Coma, es dedica  a la
recollida, cura i lliurament d’animals domèstics en adopció. El centre comença a
ser conegut i reconegut per la població, que cada vegada més hi acudeix per
buscar un animal de companyia o cercar el seu si s’ha perdut.

El  Centre  de Sa  Coma és  l’únic  centre  de protecció  animal  gestionat  per  un
ajuntament en tota l’illa d’Eivissa. Ja fa més de set  anys que es va apostar pel
sacrifici zero i des de llavors el seu únic objectiu és el benestar animal i l’adopció
responsable.

Les instal·lacions disposen d'infermeria, diferents recintes per als cans i una zona
per als felins.

Enguany han passat pel centre 177 cans. A data 31 de desembre en resten 47 al
centre.
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Durant l’any 2019, les entrades més fortes han estat durant l’estiu, des de maig
fins a juliol.  

El Centre de Protecció Animal de Sa Coma té una taxa d’adopció de cans del
46,89%.

Lana, un creuat de ca
coniller, va ser adoptada
per una família holandesa. 

En moltes ocasions els
nostres animals són

adoptats per famílies que
resideixen a Europa.

Pimba i Bimba són dos germanes considerades
com a cans potencialment perillosos, i van ser
adoptades juntes, a pesar que una d’elles té

una malaltia crònica que requerirà de
tractament tota la seua vida.
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Les entrades i sortides de gats pràcticament es compensen, ja que no sol haver al
centre un gran nombre de gats sinó que, o bé son acollits per particulars o bé són
adoptats ràpidament una vegada arriben al centre gràcies a la col·laboració de les
associacions. També hi ha un percentatge de gats alliberats després de la seua
esterilització, els quals s’introdueixen a colònies i comunitats de veïns.

Gen
er

Fe
brer Març Abril

Maig Juny
Julio

l
Ago

st

Se
tem

bre 

Octu
bre

Nove
mbre

Dese
mbre

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
Entrades i Sortes de gats el 2019

ADOPTATS
RECUPERATS
DEFUNCIONS
ENTRADES



Centre de Protecció Animal

TRACTAMENTS

Els animals que ingressen al Centre sense identificació són explorats en arribar i,
una  vegada  s’ha  comprovat  el  seu  estat  general  de  salut,  es  desparasiten
internament i externament, es vacunen i s’identifiquen amb microxip.

Les vacunes que es posen a tots els cans adults són: la vacuna de la ràbia, la
vacuna tetravalent i la vacuna de Tts de la canera. També se’ls extrau sang per al
test de Leishmània i Filaria.

Els cadells s’identifiquen amb el microxip i se’ls vacuna en funció de l’edat del
cadell.

Els gats que arriben queden ingressats a la infermeria on queden en quarantena
fins comprovar el seu estat sanitari. Abans de passar per cases d’acolliment reben
la vacuna ECP, la desparasitació interna i l'anàlisi coprològica.

Tots  els  animals  que resideixen al  centre reben tractaments periòdics  per als
paràsits interns i es porten les vacunes al dia. Els animals que surten en adopció
s’esterilitzen prèviament.
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TRACTAMENTS NOMBRE D´ANIMALS
Leishmaniosis controlada 11
Panleucopenia gats 12
Biòpsies enviades 3
Test filaria 9
Tractaments filaria Reppens 2
Tractaments filaria immitis 2
Cirurgies trauma 4
Cirurgies teixits tous 6
Cultius enviats 7
Hemograma 106
Hospitalizacions llarga estada 8
Test leishmania 52
Radiografies 24
Ecografies 8
Ecocardiografies 3

Davant  qualsevol  símptoma de possible  malaltia,  els  animals  són revisats  pel
veterinari  i  transportats  a  la  clínica  quan  es  fa  necessària  una  atenció  més
especialitzada o qualsevol prova complementària.

 

Hommer, ingressat en la clínica veterinària per a
un tractament.

     Gat trobat atropellat i portat a la clínica
veterinària.
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PRESSUPOST I DESPESES

Pressupost municipal del Centre de Protecció Animal 2019

APLICACIÓ CRÈDIT

Retribucions bàsiques caner 19.260,05€

Altres remuneracions caner 20.441,06€

Seguretat social caner 14.770,52€

Manteniment edificis 8.000€

Reparació maquinària 900€

Reparació material transport 2.000€

Subministrament vestuari 800€

Manuntenció animals 13.000€

Tributs 4.200€

Treballs altres empreses 214.000€

TOTAL 297.371,63€

Millores realitzades al centre  .  

EMPRESA CONCEPTE COST
Hierros Gómez Teulada per a gàbies exteriors 2.228,24€

Durant aquest any s'han realitzat diverses millores en el Centre.

S'ha comprat material per a fabricar nous recintes per als cans i s'han fet sostres
perquè puguin resguardar-se de les inclemències del temps.

  Teulada i sòl en diferents gàbies.
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DONACIONS

DONACIONS APORTACIÓ EN ESPÈCIES APORTACIÓ
ECONÒMICA

Cora Ibiza Regals per als animals per Nadal
Equipo tiro al arco de 
Ibiza

Material per passejar els cans

Lavanderia El Mantel Tovalloles per als animals
Retoucheria Express Tovalloles, menjar i accessoris
Peluqueria Plutus Servei de perruqueria i accessoris
Ceip Sant Jordi 6º curso Piscina per a cans
Can Net Banyera per a la perruqueria
Animal Party Mantes
Fundació Gossos 20.000€
Fundación Perros 
Abandonados en Ibiza

Despeses veterinàries i farmacèutiques,
llits fisioteràpia I rehabilitació, aliments
cadells

Gràcies a totes aquelles persones que,  de manera desinteressada,  col·laboren
amb nosaltres. En algunes ocasions rebem donacions per als peluts de Sa Coma,
perquè l’estada al centre sigui tan bona com sigui possible fins que trobin una
família.

Entre  aquests  regals  podem  trobar  premis,  corretges  i  joguines,  hamaques
perquè  els  cans  es  tombin  a  descansar,  llits  de  diferents  tipus  perquè
especialment els cans meé majors o gats estiguin millor, tovalloles i mantes per a
quan fa fred i menjar per a cans i gats.

    
    Premis i joguines
       per als cans
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Menjar per cans i gats       Hamaques de tela on pugen els cans

EDUCACIÓ

En 2019 s'ha atès la visita d'uns 414 alumnes de diferents edats que pertanyien a
diferents centres escolars d'Eivissa i a diferents col·lectius com ara el Centre Can
Raspalls, Associació Equip Voluntari, IES Blancadona, IES Sa Colomina, etc.

Els itineraris de Sa Coma consisteixen en una passejada als cans del centre amb
un  instructor  que  explica  als  infants  i  assistents  les  principals  causes
d’abandonament i la importància d’una adopció responsable.

Un cop finalitzat l’itinerari, es visita el centre i el veterinari explica els treballs que
es  duen  a  terme  a  les  instal·lacions  i  els  tractaments  que  reben  els  cans:
vacunació, política de sacrifici 0...

Aquestes visites sempre van adaptades a cada grup.

  Alumnes visitant el centre.
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VOLUNTARIAT

El voluntariat fa una gran labor al Centre de Protecció Animal Sa Coma, la seua
disposició a passejar els cans millora la socialització dels cans i facilita la seua
adopció,  a més de millorar la qualitat  de vida de l’animal durant l’  estada al
centre. Gràcies als voluntaris també es fa difusió dels cans i gats que hi ha al
Centre a través de Facebook i Instagram.

 

Cans residents a Sa Coma passejant.

Per  aquesta  raó  des  de  l'Ajuntament  s'organitzen  cursos  de  formació  als
voluntaris  perquè sàpiguen manejar  les  diferents  situacions  amb les  quals  es
poden trobar diàriament tant amb els nostres animals com amb els de fora.

       
Curs impartit per Be-K9
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Les perruqueres de CAN PEPA, van venir en el seu temps lliure a posar guapos
alguns dels cans que hi ha a Sa Coma.

També el Payaso Piruleto va dedicar el seu temps a passejar als cans i posar un
toc de l’alegria que el caracteritza perquè els voluntaris, tant infants com majors,
gaudeixin encara més de la companyia dels nostres animals.

Amb l’ajuda del voluntariat s’organitzen jornades d’adopció responsable. Aquestes
jornades consisteixen a fer una sortida amb alguns dels cans, els més sociables, a
un  lloc  amb  afluència  de  gent  dins  el  municipi.  Les  jornades  serveixen  per
mostrar els cans de Sa Coma a ciutadans que no tenen la possibilitat d’apropar-se
al Centre, també és una ocasió per recordar a la gent la importància de l’adopció i
conscienciar-la una mica a escollir aquesta opció en lloc de la compra d’animals.
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JORNADES D’ADOPCIÓ

El mes de març, aprofitant la festa de la Primavera organitzada a Atzaró, es va
posar una taula informativa i diversos voluntaris dugueren cans del Centre Sa
Coma.

El 22 de setembre, dia de la mobilitat, es va tancar al trànsit el carrer Bisbe Car-
rasco i es va posar una taula informativa sobre l’adopció responsable, on els vo-
luntaris dugueren cans del Centre Sa Coma.

El 6 d’octubre, Dia del Voluntariat, es va posar una taula informativa tot el dia i
durant el matí els voluntaris varen estar amb el cans.

Al mes de desembre es varen posar dues taules informatives, una d’adopció res-
ponsable i l’altra sobre les colònies felines. Els voluntaris varen dur desset cans,
la vegada que més cans hem baixat.

Per a aquestes jornades d’adopció es van comprar uns petos per a voluntaris i
cans per estar identificats.

JORNADA DIA SENSE COTXE, SETEMBRE
Amb motiu del dia sense cotxe es va realitzar una jornada d’adopció en un dels
carrers que es tanca al trànsit.
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JORNADA D’ADOPCIÓ DESEMBRE

Se celebra una jornada d'adopció el  mes de desembre per a recordar que un
animal de companyia no és un regal de Nadal i presentar el nou calendari solidari.

 

            

Cans en adopció de Sa Coma

          

                        

  Voluntàries en jornada d’adopció.
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També es va comptar amb la col·laboració de 5 associacions.

Fundación Perros Abandonados de Ibiza         

Basta Ya de Maltrato Animal Sabine´s Cats

Fundació Gossos Care 4 Cats
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LLICÈNCIES ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS RESIDENTS AL
CENTRE

Deguda a l’augment de cans considerats per raça potencialment perillosos, s´ha
treballat  perquè  els  voluntaris  poden  obtenir  una  llicència  per  a  animals
potencialment perillosos que resideixin a Sa Coma.

  

Cans PPP residents al Centre

Aquesta llicència facilitarà que aquests animals puguin sortir amb més nombre de
voluntaris tant als passejos com en les jornades d´adopció.
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COLÒNIES FELINES

Una  colònia  controlada  és  un  grup  de  gats,  esterilitzats  quirúrgicament,  que
conviuen  en  un  espai  públic  o  privat,  i  que  són  controlats  sanitàriament  i
alimentats.

Amb la gestió controlada, es preveu reduir o eliminar els possibles problemes que
puguin sorgir associats a la presència de gats urbans no controlats, estabilitzar la
grandària de les colònies, disminuint el volum d'animals ingressats als centres
d'acolliment  i  afavorir  la  col·laboració  dels  col·lectius  d'alimentadors  i
col·laboradors.

Cada vegada són més els voluntaris  i  les voluntàries que decideixen registrar
aquestes colònies,  per seguir amb el  procés d'esterilitzar i  tornar-les a deixar
anar al mateix lloc que pertanyen.

També d'aquesta manera s'estan tractant  problemes de salut  en animals  que
procedeixen de les  colònies registrades,  i  que en molts  casos requereixen de
tractaments per a tota la vida, millorant així la seua qualitat de vida.

     
DATA ALTA NÚM.

COLÒNIA
NÚM. GATS ESTERILITZATS

08/01/2019 9 15 5

08/01/2019 10 15 4

01/04/2019 11 13 15

01/04/2019 12 15 13

16/04/2019 13 14 7

04/’6/2019 15 8 1

21/06/2019 15 10 2

21/08/2019 16 6 8

24/09/2019 17 15 10

27/09/2019 18 14 0

Total 65
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També en moltes ocasions s'esterilitzen gats i gates de llocs on no tenim colònies
registrades però són salvatges i no hi ha possibilitat de domesticar.
Per  aquesta  raó  s'ha  pres  la  decisió  que  siguin  esterilitzats  per  evitar  que
n’augmenti el nombre.

Durant l'any 2019 s'han esterilitzat un total de 39 animals en aquesta situació.

La  prioritat  i  el  mètode  de  treball  sempre  és  aconseguir  la  millora  de  les
condicions  de  les  colònies  de  gats  i  facilitar  la  convivència  entre  ciutadans  i
animals. Per als animals que, pel seu caràcter sociable o per causes de salut no
poden tornar a la colònia,  es reforça la col·laboració amb les  associacions de
protecció animal per promoure les adopcions.

CURSA BENÈFICA LIDL A LIDL

En gener  va tenir  lloc  la  VII  Cursa Benèfica de LIDL a LIDL.  Consistia  en la
participació dels corredors amb la seua mascota, fent la ruta de senderisme amb
sortida i  arribada al  LIDL  de Can Bufi.  Cursa  organitzada per  Trideporte.  Els
beneficis van ser destinats per al Centre de Protecció Animal de Sa Coma.
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CARRERA ORIENTACIÓN SA COMA

Aquest any com a novetat s’ha realitzat una cursa d’orientació a Sa Coma per
conscienciar la població sobre la importància de la cura, respecte i l’adopció d’un
animal.

A tots els participants, se’ls feia entrega d’un plànol on tenien les indicacions a
buscar. Consistia en un recorregut format per diverses preguntes que, segons la
resposta que es triava, et portava a un lloc o a un altre. 

En cas de contestar a una pregunta de manera errònia la resposta et portava fent
volta a la meta, si es contestava la resposta correcta el recorregut era directe.

Aquesta cursa va tenir una gran acceptació dels voluntaris i s'ha pogut dur a 
terme amb l'ajuda de Trideporte. 

       

Pistes del recorregut           

            Cartell de la Prova
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Grup de participants

PREMSA

En nombroses ocasions surten articles en premsa, i fins i tot els voluntaris han
arribat a realitzar un vídeo per felicitar les festes de Nadal per les xarxes.

https://youtu.be/X59Jc5prH-A  vídeo de Nadal de Sa Coma 2019

A continuació es troben algunes de les notícies i els seus enllaços publicats al
Diario de Ibiza i Periódico de Ibiza y Formentera.

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/07/02/perros-gatos-
necesitan-carino/1077024.html

https://youtu.be/X59Jc5prH-A
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/07/02/perros-gatos-necesitan-carino/1077024.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/07/02/perros-gatos-necesitan-carino/1077024.html
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https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/02/1103889/busca-
oportunidad-1.html

Així i tot, volem agrair al Diario de Ibiza la seua col·laboració a l’hora de difondre
contínuament el Centre de Protecció Animal de Sa Coma.

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/02/1103889/busca-oportunidad-1.html
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/09/02/1103889/busca-oportunidad-1.html
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“GRÀCIES en majúscules als voluntaris que estan fent realitat aquest
meravellós somni, sense vosaltres, sense la vostra ajuda, seria molt
difícil; portam ja més de sis anys de sacrifici 0, i un any i mig amb el
programa de colònies felines.

GRÀCIES per  tot  el  que  dia  rere  dia  feu  per  ells,  perquè  és  que
seguireu sempre aquí fins que tots i cadascun d'ells trobi la seua llar.
Gràcies per moure les xarxes socials,  gràcies per participar en les
jornades d'adopció, gràcies per donar-los el vostre temps, afecte i les
vostres carícies.

GRÀCIES també als qui posau la vostra casa per a acollir-los i a tots
els que adoptau amb responsabilitat, sou un exemple per als altres.

Gràcies a totes les associacion, que ens esteu ajudant des del primer
moment perquè es faci protecció animal de debò, gràcies a tots els
amants dels animals en majúscules. Els qui deixau gairebé de viure la
vostra vida, per aconseguir una vida millor per a ells.”

Montserrat García Cuenca,
Regidora de Benestar Animal


