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Centre de Protecció Animal

El Centre de Protecció Animal, ubicat a la zona de sa Coma, es dedica, per un costat, 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 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 sis anys que es va apostar pel sacrifici zero i des de
llavors el seu únic objectiu es el benestar animal i l’adopció responsable.

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

Aquest any han passat pel centre 342 cans. A data 31 de desembre resten  72 cans al
centre. 
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Durant aquest any 2018, les entrades han estat més o menys igualades durant tot l’any, a
diferència de l’any 2017 que va ser durant els mesos d’estiu.

El Centre de Protecció Animal de Sa Coma té una taxa d’adopció de cans del 44,93%.
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MES
SORTIDES

ENTRADES ALLOTJATS
ADOPTATS RECUPERATS DEFUNCIONS

Allotjats Dic 2017 72 72

Gener 24 4 0 25 69

Febrer 15 7 0 32 79

Març 9 3 0 9 76

Abril 15 10 1 39 89

Maig 15 9 1 22 86

Juny 7 12 1 18 84

Juliol 7 10 0 20 87

Agost 19 15 0 35 88

Setembre 18 13 2 27 82

Octubre 12 9 0 14 75
Novembre 9 11 0 17 72
Desembre 5 6 1 12 72

TOTAL
155 109 6

342 72
270
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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 si no 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
AGA i Gatos Abandonados de Ibiza.

També hi ha un percentatge de gats alliberats després de la seva esterilització, els quals
s’introdueixen a colònies i comunitats de veïns.

MES
SORTIDES

ENTRADES
ADOPTATS DEFUNCIONS RECUPERATS COLÒNIES

Gener 0 0 0 0 1
Febrer 0 0 1 0 2
Març 0 0 0 2 2
Abril 0 2 0 1 4
Maig 10 0 0 0 10
Juny 4 0 2 0 6
Juliol 5 0 1 6 13
Agost 1 0 1 0 4
Setembre 3 0 0 2 3
Octubre 2 1 1 1 8
Novembre 1 1 0 1 4
Desembre 2 0 0 0 3

TOTAL
28 4 6 13

60
51



Centre de Protecció Animal

TRACTAMENTS

Els animals que ingressen al Centre sense identificació són explorats a la seva arribada 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. 

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. 

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.
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PRESSUPOST I DESPESES

Pressupost municipal del Centre de Protecció Animal 2018

APLICACIÓ CRÈDIT

Retribucions bàsiques caner 28.943,65 €

Altres remuneracions caner 27.734,63 €

Seguretat social laboral caner 21.099,06 €

Manteniment edificis 8.000,00 €

Reparació maquinària 900,00 €

Reparació material transport 2.000,00 €

Subministrament vestuari 800,00 €

Manutenció animals 13.000,00 €

Tributs 4.200,00 €

Treballs altres empreses 214.000,92 €

TOTAL 320.678,26 €

TRACTAMENTS NOMBRE D’ANIMALS

Leishmaniosis controlada 8

Consultes externes dermatologia 1

Biòpsies enviades 4

Tractaments filaria Reppens 4

Tractament filaria immitis 5

Ingressos parvovirus 7

Cirurgies trauma 3

Cirurgies teixits tous 4

Cultius enviats 3

Proves d’al.lèrgia 0

Hospitalitzacions llarga estança 3

Test leishmania 91
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Millores realitzades al centre

Corretges per passejar els cans.

 

EMPRESA CONCEPTE COST

Grupo de Protección y Seguridad, S.A. Sistema de seguretat 2.504,70 €

Sepi Reformas Construcció de gàbies i dipòsit d’aigües 46.122,51 €

Segura y Bautista, S.L. Porta corredissa pati exterior 1.754,50 €

Segura y Bautista, S.L. Toldo porxo 907,50 €

DONACIONS APORTACIÓ EN ESPÈCIES APORTACIÓ ECONÒMICA

Fundació Perros abandonados en Ibiza

Club esportiu trideporte i Ibiza runners gàbies de gats

Fundació gossos 40.000,00 €

Associació Basta ya

Botiga de mascotes CORA

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

Despeses farmacèutiques, menjar específic, 
ensinistrament.

Donació de material variat (collarets, joguines, 
productes d’higiene)
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Hamaques de tela on pugen els cans

Llits per als cans
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EDUCACIÓ

El 2018 s’ha atès la visita d’uns 75 alumnes de distintes edats que pertanyien a 3 centres
escolars d’Eivissa, i a diferents col·lectius com el Centre Can Raspalls i Associació Equip
Voluntari.

Els itineraris de Sa Coma consisteixen en una passejada als cans del  centre amb un
instructor  que explica als  nens 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...

Aquestes visites sempre van adaptades a cada grup.

VOLUNTARIAT

El voluntariat fa una gran labor al Centre de Protecció Animal Sa Coma, la seva disposició
a passejar els cans millora la socialització dels cans i facilita la seva adopció, a més de
millorar  la  qualitat  de  vida  de  l’animal  durant  la  seva  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.
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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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CARTELLERIA DE VOLUNTARIAT

Una altra novetat aquest 2018, ha estat la creació d’un Roll up i de la mateixa manera que
l’any passat,  tenim els díptics per  a  la  difusió  d’informació  dels  horaris  del  centre  de
protecció amb la finalitat de mobilitzar a la ciutadania a la col·laboració amb el centre i
prestació de voluntariat. Aquests díptics han estat repartits als actes organitzats així com
la seva implantació a totes les oficines municipals.
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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.

Roll up per esdeveniments
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El 22 de setembre, dia de la mobilitat, es va tancar al trànsit el carrer Obispo Carrasco i es
va posar una taula informativa sobre l’adopció responsable i es va presentar el Programa
de colònies felines de la nostra ciutat,  on els voluntaris dugueren cans del  Centre Sa
Coma i el  grafiter Christian Brest va pintar en directe la primera gatera fabricada a la
nostra ciutat a un contenidor de vidre.

El 6 d’octubre, dia del voluntariat, es va posar una taula informativa a  tot el dia i durant el
matí, els voluntaris varen estar amb el cans.
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Al mes de desembre, a la Plaça del mercat vell es varen posar dues taules informatives,
una d’adopció responsable i  l’altra  sobre les colònies felines.  Els  voluntaris varen dur
desset cans, la vegada que més cans hem baixat.

COLÒNIES FELINES

Com a novetat aquest any, s’ha implementat un programa de control de colònies de gats
urbans a la ciutat d’Eivissa. D’aquesta manera, s’evita el creixement descontrolat de gats
de carrer i abandonats, mantenint colònies de gats controlades amb el mètode de captura,
esterilització  i  solta.  Amb  la  seva  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.

Els punts on es troben les colònies a la ciutat, estan senyalitzats i els cuidadors i persones
voluntàries,  disposen  d’un  carnet  que  els  identifica  com a  voluntaris  cuidadors  de  la
colònia. 
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La primera colònia que es va posar va ser a finals d’agost amb un total de setze gats, els
quals tots es varen esterilitzar, i l’ultima que s’ha posat ha estat a principis del mes de
desembre amb un total  de set  gats.  Es pot veure que el  nombre de gats esterilitzats
respecte al total es molt més baix.

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. 

DATA ALTA N.º COLÒNIA N.º DE GATS ESTERILITZATS

27/08/18 1 16 16

27/08/18 2 10 0

16/09/18 3 6 0

18/10/18 4 9 1

18/10/18 5 10 0

18/10/18 6 20 11

21/11/18 7 9 1

04/12/18 8 7 0

87 29



Centre de Protecció Animal

CURSA BENÈFICA LIDL A LIDL

Al febrer del 2018 va tenir lloc la VI Cursa Benèfica de LIDL a LIDL. Aquesta consistia en
la participació dels corredors amb la seva mascota, fent la ruta de senderisme amb sortida
i arribada al LIDL de Can Bufí. 

Trail organitzada per Trideporte. 

Els beneficis de la cursa van ser destinats per al Centre de Protecció Animal de Sa Coma.

Flyer informatiu del protocol
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PREMSA I RADIO

Aquest any 2018 el centre Sa Coma ha aparegut en premsa així com a l'emissora de
ràdio Onda Cero al programa ‘’Como el perro y el gato’’.

A continuació es troben algunes de les noticies i els seus enllaços publicats al Diario de
Ibiza:

• El Centre de protecció animal de Sa Coma amplia el seu servei veterinari:

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/06/15/centro-proteccion-animal-
sa-coma/995663.html

• La Fundació Gossos ajuda al Centre de Sa Coma:

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/05/10/fundacio-gossos-ayuda-
centro-sa/987866.html

• Destrosses al Centre de protecció animal de Sa Coma:

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/04/13/detenido-hombre-causar-
destrozos-centro/982196.html

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/06/15/centro-proteccion-animal-
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/04/13/detenido-hombre-causar-destrozos-centro/982196.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/04/13/detenido-hombre-causar-destrozos-centro/982196.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/05/10/fundacio-gossos-ayuda-centro-sa/987866.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/05/10/fundacio-gossos-ayuda-centro-sa/987866.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/06/15/centro-proteccion-animal-sa-coma/995663.html
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• Jornada d’adopció canina de cara al Nadal a Vila:

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/12/08/jornada-adopcion-canina-
cara-navidad/1033411.html

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

«Des d'aquí volem reconèixer la labor desinteressada d'aquells que ens donen el seu
suport incondicional dia a dia per dur a terme aquest meravellós projecte que compartim,
que ens ajuden en les jornades d'adopció, que acullen als animals més desvalguts en les
seves llars, que vénen a l'estiu i a l'hivern a passejar els gossos.

Sentim la necessitat d'expressar-vos quant valorem la vostra incansable dedicació, esforç,
temps  i  les  contagioses  ganes  amb què  ens  animau a  seguir  endavant  amb aquest
fantàstic projecte.»

Montserrat García Cuenca,

Regidora de Medi Ambient

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/12/08/jornada-adopcion-canina-cara-navidad/1033411.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/12/08/jornada-adopcion-canina-cara-navidad/1033411.html

