
 
 

 
 
 



El Centre de Protecció Animal Municipal, 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 Protecció Animal és l’únic centre d’aquestes 
característiques gestionat per un ajuntament a tota l’illa d’Eivissa. Ja 
fa més de vuit anys que es va apostar pel sacrifici zero i des de llavors 
el seu únic objectiu és el benestar animal i l’adopció responsable. 
 
Durant el 2020 hem sofert la pandèmia produïda pel coronavirus. 
Aquesta pandèmia va afectar el Centre en tema de voluntariat, visites 
i adopcions. 
 
Durant l'estat d'alarma, van quedar paralitzades totes les funcions que 
exercien els nostres voluntaris, tant a nivell de passejos de gossos com 
sociabilització de gats. Però cal recordar que els animals van estar 
atesos correctament en tot moment pel personal del centre, que van 
mantenir els passejos diaris i l’exercici físic de tots els animals en la 
mesura que va ser possible.  
 
El 25 de maig reobrim les portes del centre, i amb una sèrie de normes 
i tots els protocols COVID-19 establerts publicant la següent nota: 
 
   
 

 
“SA COMA INFORMA: 
Des de l'Ajuntament d'Eivissa 
comuniquen que el CPA obre dilluns 
que ve, 25 de maig, només de 
moment per a ADOPCIONS, amb cita 
prèvia i obligatori portar màscara. 
Per a sol·licitar cita cal cridar els 
matins de dilluns a divendres al 
telèfon 680 599 345 
De moment NO està obert per a 
passejos, però molt aviat ho estarà 
també.”     
 

 
 
 
 
 
 



ENTRADES I SORTIDES DE CANS 
 
Enguany han entrat 197 cans, dels quals els resultats han estat els 
següents: 
 
Adoptats: 87 
Morts: 2 
Escapats: 0 
Recuperat pel seu amo: 62 
Romanen: 44 

 

 

ADOPCIONS DE CANS 

Durant l'any 2020 vam tenir 11 adopcions de cans considerats 
potencialment perillosos. Tots ells, fins i tot els cadells, van sortir amb 
les seves respectives llicències independentment de la seva edat. 

Els afortunats van ser: 

NINA, COFFEE, SAURON, TANO, CIRCULIN, COLLARIN, PIT, AIKA, 
LILA, BLUE, GUS 
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Pancho, creuat de ca 
eivissenc 

  

En moltes ocasions els adoptants no resideixen a Espanya i els nostres 
animals han de fer llargs viatges per arribar a les seues destinacions, 
o fins i tot poden tractar-se de casos especials que a causa del seu 
estat de salut puguin necessitar cures especials. 

 

 

 

 

      

Lulú, pincher adulta amb 
necessitats especials. 

 

 

 

 

CARLA és un ca eivissenc de sa Coma que estava esperant en 
l'associació DUO per poder anar amb la seua família a Amsterdam, ja 
que a causa de la situació de pandèmia van deixar d'operar els vols a 
Alemanya i Holanda aquests mesos, però finalment el viatge es va 
poder realitzar a l'octubre. 



ENTRADES I SORTIDES DE GATS 
 
Enguany han entrat 138 gats, dels quals els resultats han estat els 
següents: 
 
Adoptats 105 
Morts 17 
Escapats 2 
Recuperat pel seu amo 3 
Queden 11 
 

 
 
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. 
 

 
ADOPCIONS DE GATS 

 
Rescatàrem ODÍN dels carrers 
d'Eivissa, amb el seu ull totalment fora 
a més d'estar desnodrit, ell i les seves 
dues germanete; el portàrem 
d'urgència a la  clínica veterinària Sant 
Jordi on el van tractar i el van cuidar 
moltíssim i buscàrem una casa 
d'acolliment on finalment va ser 
adoptat. 
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Gatets en adopció 
 

Rubio, adoptat a sa Coma 
 
 
 

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 tos de la canera. També se’ls 
extrau sang per al test de Leishmània i Filaria. 
 
 

TRACTAMENTS NOMBRE D’ANIMALS 
  
Leishmaniosis controlada 9 
Panleucopenia gats 13 
Biòpsies enviades 2 
Test filaria 37 
Tractaments filaria Reppens 1 
Tractaments filaria immitis 1 
Cirurgies trauma 6 
Cirurgies teixits tous  
Cultius enviats 4 
Hemograma 126 
Hospitalitzacions llarga estada 2 (Baghuira i Shiva) 
Test leishmania 43 
Radiografies 88 
Ecografies 20 
Ecocardiografies 1 

 



Els cadells s’identifiquen amb el microxip i se’ls vacuna en funció de 
l’edat. 
 
Els gats que arriben queden ingressats en quarantena a la infermeria 
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. 
 
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. 
 
Agraïm a la Fundació Gossos la seva aportació econòmica, amb la qual 
podem pagar part d'aquests tractaments administrats.  

 
 

 
 

Aquesta és Baghira, va ser operada 
d'un tumor de melsa i tractada amb 
quimioteràpia i és una de les 
hospitalitzacions de llarga estada 
d'enguany. 
Desgraciadament va morir uns mesos 
després de l'operació. 
 

 
 

 

 
 

Gamba va ser trobada molt malalta de Lesmania, en les fotos es pot 
apreciar l'estat en què es va recollir i de després de la seva recuperació. 
 



 
 
Gominola, és una gateta que 
vam recollir accidentada amb 
les dues potes trencades. Va 
ser operada, es va recuperar 
perfectament i va ser 
adoptada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MILLORES REATLIZADES AL CENTRE. 
 
Infermeria de Noe 
 
LA INFERMERIA DE NOE és un espai tancat que compta amb un pati 
on es poden recuperar els animals que necessiten alguna mena 
d'hospitalització, com poden ser una mare amb els seus cadells o 
alguns casos especials com cans operats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les obres han estat possibles gràcies a la donació de la família i amics 
de NOE i a les donacions dels voluntaris i voluntàries a la fundació 
Perros Abandonados de Ibiza, i amb el que es va fer el projecte de la 
infermeria ja finalitzada. 
 



La fundació Perros Abandonados en Ibiza ha habilitat les habitacions 
per als cans en els recintes i també ha pagat el material, i treballadors 
de l'Ajuntament d'Eivissa han fet aquest fantàstic treball de les 
habitacions. 
 
Durant l'estiu vam fer una piscina d'obra perquè els gossos poguessin 
gaudir dels dies més calorosos de l'estiu. 
 

 
 
 
Gràcies a les donacions de material que ens va fer la fundació Perros 
Abandonados de Ibiza, vam poder fer un espai en totes les gàbies, 
perquè els cans tenguin un lloc on resguardar-se a l'hivern, pintant i 
arrebossant les parets. 
 
 
PRESSUPOST I DESPESES 
Pressupost municipal del Centre de Protecció Animal 2020 
 

APLICACIÓ CRÈDIT 

Retribucions bàsiques caner 20.149,64€ 

Altres remuneracions caner 21.371,14€ 

Seguretat social caner 16.445,41€ 

Productivitat 7.570,00€ 

Inversió reposició CPA 45.000€ 

Reparació maquinària 900€ 

Reparació material transport 2.000€ 

Subministrament vestuari 800€ 

Manutenció animals 20.000€ 

Tributs 4.200€ 

Treballs altres empreses 214.000€ 

TOTAL 354.436,19€ 



 
DONACIONS 

 
DONACIONS APORTACIÓ EN ESPÈCIES APORTACIÓ 

ECONÒMICA 
 LAVANDERIA CAN 
MISSES 

MANTES   

FUNDACIÓN 
PERROS 
ABANONADOS EN 
IBIZA 

OSSOS JAMÓN, PINSO, 
CHUCHES, COLLARS.. 

 

PIRULETO PARK MATALASSOS  
LAVANDERIA “EL 
MANTEL” 

TOVALLOLES, LLENÇOLS, 
EDREDONS, TRAVESSERS I 
ESTOVALLES  

 

TIENDA BICHOS COLLARS I CORRETGES  
NOE “LA INFERMERIA DE NOE”  
FUNDACIÓN 
PERROS 
ABANDONADOS EN 
IBIZA 

MATERIAL D’OBRA PER FER 
ELS TANCAMENTS DELS 
GOSSOS 

 

CRISTINA TUR OSSOS DE JAMÓN  
KIND PENTUKI ALIMENTACIÓ  
TIRO CON ARCO DE 
IBIZA 

COLLARS I CORRETGES  

TIENDA DE 
ANIMALES CORA 

JOGUINES I CHUCHES  

FUNDACIÓN 
GOSSOS 

 60.000€ 

 
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 mes 
majors o gats estiguin millor, tovalloles i 
mantes per a quan fa fred i menjar per a cans 
i gats. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDUCACIÓ 
 
Durant el 2020 es va veure impossible la visita de centres escolars a 
causa de la situació de la pandèmia que davant la gran quantitat de 
mesures a prendre es va decidir no tenir-les. 
 

 
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. 
 
El 28 i 29 d'abril teníem programat un taller d'ensinistrament a Sa 
Coma, enfocat a tots els voluntaris per millorar el maneig de tots els 
animals que resideixen en el centre, però va haver de ser suspès a 
causa de l'estat d'alarma. 
 
Es va estar treballant en l'elaboració d'un carnet virtual per a voluntaris 
de Sa Coma. D'aquesta manera el que es va fer va ser enviar un correu 
electrònic a tots els que figuraven en la base de dades perquè 
contestassin dient que volien continuar sent voluntaris. 
 
Tenint a totes les persones voluntàries registrades el que s'aconsegueix 
és tenir un major control en tot moment de qui acudeix a les nostres 
instal·lacions i, alhora, els voluntaris queden protegits per 
l'assegurança de responsabilitat civil que té l'Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dia 1 de juny es van iniciar de nou els passejos que s'havien suspès 
durant la pandèmia. 
 
Es va publicar la següent nota per les xarxes socials: 
 
“SA COMA INFORMA: 
Des de l'Ajuntament d'Eivissa ens comuniquen que el dia 1 de juny es 
reprenen els passejos a Sa Coma. 
Es prendran mesures d'higiene amb un protocol estricte, per poder 
evitar aglomeracions en el centre i mantenir distàncies. 
Els voluntaris que vulguin passejar hauran de demanar cita i estar 
registrats com a voluntaris perquè l'Ajuntament tengui un control de 
les persones que visiten el centre per evitar els contagis. 
 



NOMÉS PODRAN PASSEJAR VOLUNTARIS REGISTRATS EN EL CENTRE 
I AMB CARNET DE VOLUNTARI. 
Els qui ja teniu CARNET DE VOLUNTARI podeu demanar cita els matins 
de dilluns a divendres a aquest telèfon 680 599 345. L'ajuntament ha 
anat enviant els carnets en aquests mesos, els qui estigueu registrats 
i no tengueu carnet de voluntari, heu d'escriure un correu a: 
feimvoluntariat@eivissa.es. En aquesta adreça ho sol·liciteu, els que ja 
esteu inscrits. 
Els qui no estau registrats i voleu ser voluntaris, contactau amb el 
mateix correu i allí us informaran. 
SENSE CARNET DE VOLUNTARI NO ES PODRÀ PASSEJAR. 
HORARI DE PASSEJOS: 
Posaran horaris i torns, de moment només s'obrirà dilluns, dimecres i 
divendres als matins dos torns: 
De 9 h a 10.15h i de 10.15 h a 11.30h“ 
 

 
 
 
 
 
JORNADES TAO 
Del 8 al 13 de març, es va tenir contractat un ensinistrador del centre 
caní Tao que va estar treballant la modificació de conducta de 6 gossos 
a Sa Coma per a així poder facilitar la seua posterior adopció. 
Aquests gossos van ser: Tano, Chester, Chet, Nene, Rocco i Xiro. 
 
 
 
 
 
 



NADAL 
 
 

 
 
El dia de Nadal va venir la Mare Noel 
a Sa Coma. 
La regidora de Benestar Animal, 
Montse Garcia va repartir màscares 
de Sa Coma a tots els voluntaris, en 
agraïment a la seua labor i 
compromís amb els animals de Sa 
Coma. 
 
 
 

 

 

 

 

 

JORNADES D’ADOPCIÓ 

Generalment a Sa Coma realitzem 4 jornades d'adopció a l'any, però 
enguany no va poder ser possible a causa de la pandèmia. 
 
 
LLICÈNCIES ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 
RESIDENTS AL CENTRE 
 
Aquesta llicència facilita que aquests animals puguin sortir amb més 
nombre de voluntaris tant als passejos com en les jornades d’adopció. 
En l'últim s'han sol·licitat 13 llicències sumades a les 16 que ja teníem. 
 

 
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 tractament per a tota la vida, millorant així la seua 
qualitat de vida. 
 
Durant l'estat d'alarma es va realitzar una autorització especial perquè 
els alimentadors poguessin sortir a realitzar les seues funcions en les 
colònies. 
 
Enguany s'han registrat 12 noves colònies, que amb les que ja teníem 
fan un total de 32 colònies registrades en el municipi. Durant el 2020 
s'han esterilitzat 123 gats i gates dels quals corresponen un total de 
45 a colònies d’altres anys y 78 de les registrades aquest any 
sumades0 als 151 de l'any passat. 

   
 
 
DATA ALTA Núm. 

COLONIA 
Núm. GATS ESTERILITZATS 

29/01/2020 20 15 1 
18/02/2020 21 8 4 
28/02/2020 22 10 11 
04/02/2020 23 12 18 
06/07/2020 19 10 5 
18/06/2020 24 12 6 
28/07/2020 25 20 10 
30/06/2020 26 7 0 
08/07/2020 27 12 6 
09/02/2020 28 5 1 
09/06/2020 29 8 6 
16/09/2020 30 16 4 
17/09/2020 31 10 6 
13/10/2020 32 12 0 

 
 
Durant el 2020 hem hagut de realitzar diverses actuacions veterinàries 
en les colònies felines per atendre els següents problemes de salut que 
alguns membres de colònia patien 



ATENCIÓ VETERINÀRIA     MASCLE / FEMELLA 
 
Mossegada en cara       M 
Abscés en pota        M 
Atendre embalums        F 
Llevar ancoratges de la boca     M 
Revisar per mastitis (custòdia amb voluntari)    F 
4 gatets molt malalts 
Atendre abscés        M 
Femella constipada H 
Revisar gata amb símptomes d'estar malalt    F 
Ferida en pota        M 
Problemes de salut        F 
Curar ferida         F 
Gatet malalt de 2 mesos 
Topa fractura maluc        F 
Líquid en pulmó         F 
Revisar gata malament del maluc      F 
Llevar 4 molguis        M 
Positiu sida i llevar queixals      M 
Gatet amb abscés pota 
Gata malalta ingressada       F 
Gat boca mal        M 
Mossegada en pota       M 
Gateta cadell en mal estat       F 
Gatet malalt infecció boca      M 
Gata amb ferida orella        F 
Gat infecció en boca i constipat     M 
Gatet malament de pulmons 

 
 

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 2020 s'han esterilitzat un total de 5 animals en aquesta 
situació, que se sumen als 39 fets l'any passat. 
 
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. 
 
 



LDL TO LDL 
 

 
 
 
En gener va tenir lloc la VIII 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 Bufí. Cursa organitzada per 
Trideporte. Els beneficis van ser destinats 
per al Centre de Protecció Animal de Sa 
Coma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avui un bonic dia, la carrera LDL to LDL on els canets de Sa Coma 
també han participat, GAMBA és la guanyadora de Sa Coma amb Ana 
María i néta Alícia, SHIVA i PIT els millors gossos campions, que a 
més han fet tota la carrera, i han arribat a la meta com els millors 
que són, maquíssims i s'ho mereixen tot i ara més que mai una 
ADOPCIÓ per a ells. 
 

 

 

 

 



PREMSA 

En nombroses ocasions surten articles en premsa. 

 

Diario de Ibiza 20/05/2020 (abre puertas en estado de alarma) 

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/05/22/centro-
proteccion-animal-sa-coma/1144430.html 

 

Nota prensa, Diario de Ibiza 12/06/2020 aumento de solicitud de 
adopción durante estado de alarma 

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/06/12/peticiones-
adopciones-perros-dispararon-inicio/1148763.html 

 

Periódico de Ibiza, vuelta a paseos de voluntarios 4/06/2020 

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/06/04/1170511/
vuelven-voluntarios-alegria-peludos-coma.html 

 

Diario de Ibiza 26/10/2020, búsqueda de adopciones en Sa Coma 

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/10/26/medio-
centenar-perros-diez-gatos/1178767.html 

 

Diario de Ibiza 23/11/2020, adopciones en Sa Coma 

https://www.diariodeibiza.es/cultura/2020/11/23/72-
perros-sa-coma-han-29477925.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Vull agrair als treballadors, a les associacions, a les fundacions i als 
voluntaris del CPA Municipal Sa Coma, tota la seua dedicació i atenció 
amb els nostres peluts en aquests temps, enguany ha estat el més 
difícil des que vaig arribar a l'Ajuntament com a regidora de Benestar 
Animal, fa ja 6 anys. 

 
Però malgrat totes les restriccions i la impossibilitat que els voluntaris 
traguessin a passejar els cans o treure als gats una estona cada dia de 
les seues gàbies, els treballadors han continuat atenent els peluts dia 
a dia perquè la seva vida fos com sempre i els voluntaris heu estat 
pendents del que passava cada dia en el centre, a través de la xarxes 
socials, on el personal penjava vídeos que feien als peluts. 

 
A partir de l'1 de juny iniciam de nou els passejos i encara que vau 
haver de cridar per agafar hora per les restriccions de sanita,t ni un sol 
dia ha quedat una cita lliure i els peluts han tornat a la seua rutina amb 
vosaltres, ja sabeu com us esperen cada dia.  

 
Gràcies als voluntaris per la vostra paciència i per seguir des del 
moment u, venint cada dia a Sa Coma visitant i passejant els peluts, 
cans i gats, ajudant-nos a seguir amb aquest meravellós projecte que 
tots compartim. 

 
Gràcies als treballadors per mantenir els passejos diaris i atendre 
correctament els peluts i fer que aquests mesos passassin gairebé 
sense adonar-se’n. 

 
Gràcies a tots/es per la vostra dedicació i esforç.” 

 

 

Montserrat García Cuenca, 

Regidora de Benestar Animal 


