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El partit, el Cercle, el programa i la 
benvinguda 

 
Podem, fundat l’any 2014, és el 
partit polític representatiu del 
moviment social que sorgeix de les 
protestes ciutadanes del 15M. El 
manifest del mateix és el de 
convertir la indignació en canvi 
polític. Aquesta és una eina al servei 
de la ciutadania, l'objectiu és el de 
recuperar el protagonisme per part 
del poble, de manera que tothom 
pugui participar obertament, fent 
front així al dèficit democràtic que 
experimenta el país. Des de Podem 
es pretén construir conjuntament 
una majoria amb la qual recuperar 
la dignitat i els drets. Al llarg 
d'aquests anys, els municipis en què 
es van triar alcaldes i alcaldesses del 
canvi, han estat un exemple 
palpable de gestió eficient, 
compromís social i regeneració 
pública. Això és una cosa 
comprovable per part de la 
ciutadania. Estudiant el passat, 
observant el present i mirant cap al 
futur, reconeixem la importància de 
consolidar i expandir aquest espai 
de canvi sociopolític. 
 
La visió i missió del partit es porta a 
la pràctica en les comunitats a 
través dels anomenats Cercles. 
Aquests són agrupacions 
voluntàries i obertes de persones 
que s'uneixen de forma 

democràtica i participativa. 
Qualsevol individu pot posar en 
marxa un Cercle, sempre que es 
realitzin els tràmits pertinents per a 
que aquest sigui activat i reconegut 
de manera oficial. Així mateix, per a 
formar-ne part, no cal estar inscrit o 
ser membre de Podem. Això és 
important, ja que a diferència 
d'altres col·lectius polítics, no es 
força a ningú a tenir una única visió 
ideològica, ni a simpatitzar amb un 
únic col·lectiu, sinó que permet la 
llibertat de pensament, la qual cosa 
és el que ha caracteritzat el partit 
des dels seus inicis, ja que sempre 
ha col·laborat i unit forces amb 
diferents agrupacions obertes al 
canvi. 

 
El "Cercle Podem de Valls" està 
format per gent corrent. Persones 
treballadores que lluiten per la 
cohesió comunitària, conscients de 
la seva responsabilitat política i 
social com a veïns i integrants del 
poble. Dones i homes que deixen de 
banda les excuses com el 
victimisme, la culpa projectada o el 
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separatisme partidista, les quals ens 
porten a un conformisme resignat i 
sedentari, i es posen en peu en la 
lluita solidària per la dignitat de tots 
els éssers. Perquè la veritable 
política es fa als carrers i es porta a 
terme amb naturalitat, de manera 
local, escoltant els veïns i observant 
l'entorn. 
 
Les bases del nostre programa 
electoral són molt clares. Volem un 
municipi democràtic i participatiu. 
Propiciar el desenvolupament 
econòmic a través d'unes polítiques 
actives de creació d'ocupació. 
Lluitar contra la corrupció. Apostar 
pel finançament local i el foment de 
l'economia pública i social. Enfortir i 
defensar els serveis públics, entre 
els quals es troba l'educació i la 
sanitat. Propiciar un 
desenvolupament local sostenible, 
posant èmfasi en punts que creiem 
importants, com ara la facilitació 
d'habitatges dignes i la promoció de 
l'ecologia. Fer de la nostra ciutat un 
municipi solidari i cooperatiu, en la 
lluita contra l'exclusió social i la 
violència de gènere, així com en 
l'eradicació de la xenofòbia i el 
racisme, sense oblidar-nos de 
protegir i divulgar el nostre 
patrimoni cultural. Les nostres 
polítiques en relació a la joventut 
estan basades en el foment de la 
creativitat i en l'autogestió 
d'activitats, propiciant la 
participació juvenil mitjançant el 

suport en aspectes com ara estudis, 
ocupació o habitatge. En el nostre 
programa també hi entren factors 
relacionats amb la protecció a la 
infància, la ruptura de les barreres 
que enfronta la diversitat sexual, el 
suport a les persones amb 
discapacitat i l'educació 
mediambiental. 

 
Si bé el nostre Cercle és jove, 
aprenem amb cada dia que passa, el 
nostre pas és ferm al mateix temps 
que constant i les nostres idees 
advoquen per un canvi radical en la 
manera d'entendre i de fer política. 
Si tu també vols formar part 
d'aquesta transformació basada en 
l'empoderament social, vine a 
veure'ns al nostre local, als 
múltiples actes que realitzem o en 
els quals col·laborem, i també pots 
posar-te en contacte amb nosaltres 
mitjançant les nostres xarxes 
socials. Gràcies estimat lector, per 
endinsar-te en aquesta aventura 
que és la nostra Revista. 
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El nostre meravellós jardí abocador 
 
El Parc de Mas Miquel és un 
meravellós espai verd de la ciutat 
de Valls. Gràcies al microclima que 
es crea de forma natural per la 
humitat i la disposició del lloc, que 
queda protegit dels vents, aquest 
gaudeix d'un ecosistema especial. 
Amb flora peculiar que inclou 
enormes arbres més vells que 
qualsevol ésser humà. I fauna que 
no és possible trobar amb facilitat 
en qualsevol altra zona de la 
localitat; petits mamífers, amfibis i 
aus que hem de respectar, cuidar i 
conservar. 

 
La situació actual del parc és 
realment lamentable. Hi ha 
escombraries i runes per tot arreu. 
Els seus camins i el sòl de certs 
espais, estan en molt mal estat. La 
canalització de les fonts, que són 
d'aigua de brollador natural, està 

totalment destrossada. L'estany es 
troba molt brut i la seva olor és 
nauseabunda, ja que en ell s'aboca 
la brutícia que transporta el torrent, 
el qual requereix de ser canalitzat. 
La vegetació està molt descuidada i 
l'antiga zona de pícnic es va 
inhabilitar fa temps. Aquests són 
problemes causats per una falta de 
manteniment, el qual en el seu dia 
realitzava un guarda del parc, tasca 
de la que l'Ajuntament va decidir 
desentendre’s. 
 
El parc també compta amb una 
edificació molt representativa del 
valor social que va tenir al seu dia. 
Aquest edifici es va denominar "El 
Refugi" i va ser erigit per alumnes 
que s'estaven formant en 
construcció a l'Escola Taller de la 
ciutat. 
Fins fa alguns anys funcionava com 
a centre obert juvenil, gestionat 
pels Serveis Socials de la ciutat. Els 
mateixos adolescents que en feien 
ús es van encarregar de condicionar 
el lloc. En aquest es realitzaven tot 
tipus d'activitats lúdiques i 
formatives amb la guia i supervisió 
d'un equip de monitors i 
educadores socials. Aquell era un 
punt de trobada en el qual hi havia 
uns adults referents. Un lloc on anar 
i passar l'estona després de les 
classes, en comptes d'experimentar 
la cruesa del carrer. 
Temps després, l'estructura va cedir 
pel terreny i l'ajuntament va 
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traslladar el centre a una altra zona 
de la ciutat. Des de llavors, "El 
Refugi" ha quedat obsolet i 
completament descuidat. 
Convertint-se durant molt temps en 
un espai repulsiu, de vegades 
utilitzat per al consum de drogues i 
la indigència. 
En l'actualitat està tapiat amb 
taulons que no deixen veure la 
brutícia del seu interior, però s'està 
enfonsant. Amb cada dia que passa 
es perceben major quantitat 
d'esquerdes que cada vegada són 
més grans. Les fustes estan 
podrides i corcades. La brutícia i la 
vegetació descuidada envolten 
l'edifici. L'ambient en general no 
convida als veïns, ja que les famílies 
no veuen en aquest un entorn 
agradable del qual poder gaudir. 
Per seguretat, l'edifici hauria de ser 
reconstruït, podent així oferir un 
nou ús i una nova vida. O derruït 
definitivament per tal d'evitar el 
perill real de caiguda, el qual 
existeix des de fa massa temps. 
  

Aquest octubre, l'Ajuntament de 
Valls ha aprovat un projecte de 
millora del parc per un import 
proper a 17.000 €, el qual va ser 
escollit per la ciutadania en els 
pressupostos municipals  
participatius d'aquest mateix any.  
Es preveu millorar la zona d'oci 
infantil reforçant la il·luminació, 
instal·lant alguns bancs i taules i un 
joc adaptat a nens amb mobilitat 
reduïda. També pensen instal·lar 
noves papereres en diferents punts 
del parc. 
Si bé, com a veïns del poble, agraïm 
la iniciativa, som conscients que 
aquesta proposta no és realment un 
projecte de gestió responsable del 
lloc. No desitgem més emplastres 
en aquest, el nostre jardí, que 
s'utilitzin per a guanyar unes 
eleccions però que no perdurin i 
acabin sent pèrdues de diners 
col·lectius. El que estem demanant 
és un projecte íntegre i sostenible, 
el qual es mantingui en el temps i 
amb el qual es respecti l'ecologia 
del lloc. Un pla d'acció que posi en 
relleu l'educació mediambiental 
com a part cultural del nostre poble. 
 
Des de "Podem Valls", fem una 
crida social, per unir-nos i junts 
aportar idees, temps i energia que 
ens ajudin a cuidar el patrimoni de 
la nostra ciutat. Així mateix, tant en 
propers butlletins com a les nostres 
xarxes socials, anunciarem activitats 
destinades a la presa de consciència 



Núm. 1                                                                                                                                       Novembre 2018    

 

6 
 

sobre aquesta situació, les quals 
afavoreixin la reconstrucció i la 
socialització del nostre estimat Parc 
Mas Miquel. 
 
 

La veu dels nostres veïns 
 
Com a Cercle, sabem que per 
aconseguir una ciutat més justa 
amb els seus habitants, no podem 
partir de suposicions o dels nostres 
únics punts de vista. Necessitem 
saber com viu la ciutadania i les 
vulnerabilitats de la gent. 
 
Si bé volíem saber els problemes i 
preocupacions dels nostres veïns, 
en els actes concrets per a donar- a 
conèixer el Cercle, se'ns feia difícil 
mantenir aquesta retroalimentació. 
Així mateix, sabíem que no podíem 
pretendre escoltar la veu del poble 
únicament a través de les xarxes 
socials d'internet. 
 
Va ser així com algunes de les 
nostres companyes van tenir una 
gran idea que van proposar en una 
de les assemblees quinzenals del 
grup, la realització d'enquestes a 
peu de carrer. Si bé tots vam donar 
el nostre vistiplau, la veritat és que 
alguns no reuníem la fermesa 
suficient per parlar amb les 
persones de manera tan directa, 
mentre que altres sentíem cert 
escepticisme sobre el positiu dels 

resultats. Res d'això va parar a les 
activistes, que amb valentia van 
traçar un pla d'acció amb dates i 
zones concretes. 

 
Per a la nostra sorpresa, la reacció 
ciutadana ha resultat ser molt bona. 
Amb una participació de més d'un 
centenar de persones en les 
primeres sortides i que ha anat en 
augment. Gent de tots els barris de 
Valls ens ofereixen les seves 
opinions, queixes i propostes, 
independentment de la seva 
ideologia política. Hem observat 
que cada vegada importen menys 
les sigles i més el fet de sentir que 
algú realment t'escolta i s'interessa 
de cor per tu. 
 
Aquests són alguns dels temes i 
qüestions més recurrents: 
 
La gran majoria d'enquestats 
coincideixen que tant l'asfaltat de 
Valls com la neteja dels carrers és 
deficient, amb zones descuidades o 
que s'han deixat a mig arreglar. Ens 
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parlen de voreres 
desmesuradament altes que en 
nombroses ocasions han provocat 
accidents, il·luminació deficitària i 
olors a escombraries en alguns 
barris. 
 
Moltes mares i pares ens han 
expressat la seva indignació per la 
falta de zones d'oci per als nens, així 
mateix, una quantitat molt 
considerable de parcs no es troben 
en bon estat. Hem escoltat queixes 
en relació a la manca de zones 
verdes, i que a més estiguin 
cuidades. Tampoc hi ha suficients 
pistes de bàsquet o de futbol sala 
per a que la joventut es diverteixi i 
faci esport, ni es disposa d’espais 
amb instal·lacions de manteniment 
cardiovascular que puguin usar els 
adults, sobretot la gent gran. 
  

Un altre punt important és la manca 
d'ofertes de treball a la localitat, 
que afecta a homes i dones de totes 
les edats. A això s'ajunta un tema 
que preocupa en gran manera als 

veïns, i són els abundants 
problemes de droga que existeixen i 
que s'amplien en algunes zones 
concretes, així com la gran quantitat 
de punts de venda i els pisos on es 
consumeix i es trafica a qualsevol 
hora. 
 
La gent també ens ha transmès la 
seva opinió sobre l'actual gestió de 
l'ajuntament, i diuen el següent: 
 
En relació als impostos, 
l'ajuntament s'embarca en obres 
faraòniques que en moltes ocasions 
ni tan sols acaba. Si bé Valls és 
considerada la ciutat més cara de 
tota la província, no s'inverteix en 
ella. 
 
A la pregunta de si s'informa prou a 
la població, tots els enquestats 
coincideixen que no. La majoria no 
sap on van a parar els seus impostos 
i pensen que no hi ha transparència 
cap a la ciutadania. 
 
Un percentatge molt important de 
comerciants ens diuen que no se 
senten recolzats per la institució, 
comenten que no se'ls té en compte 
per a res i que els autònoms es 
veuen desemparats davant les 
dificultats, fins al punt d'haver de 
tancar els seus negocis. 
 
Els residents convenen que només 
es comença a actuar sobre els 
problemes en els últims mesos de 
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legislatura com un reclam per a les 
eleccions municipals. 
 
En general, moltes persones ens 
han transmès el seu empipament 
cap a l'alcalde, per no interessar-se 
pels conflictes reals de la seva 
ciutat, i passar molt de temps fora 
de la mateixa. Davant els 
interrogants sobre les necessitats 
del municipi, una quantiosa 
multitud respon que Valls requereix 
d'un canvi d'alcaldia.  
 
Aquesta és només una petita 
mostra de la veu dels nostres veïns. 
Seguirem escoltant i recollint les 
inquietuds dels vallencs per tal 
d'aconseguir una localitat a la que la 
gent se senti orgullosa de 
pertànyer. És una satisfacció 
enorme el fet que les persones ens 
donin l'oportunitat de demostrar 
qui som i en favor de qui ens 
movem. Per aquesta raó volem 
transmetre el nostre agraïment. 
 
 

L'horta de Valls (Des de 1890) 
 
El nostre equip s’ha proposat que 
aquest també sigui un mitjà per 
donar a conèixer a artistes i negocis 
locals amb bases de responsabilitat 
social, política, econòmica i 
mediambiental. 
 

Aparèixer a la revista és totalment 
gratuït i no es requereix formar part 
del Cercle ni militar al partit... La 
nostra única missió és la de 
col·laborar en benefici de les 
persones que formen part de la 
comunitat que és el nostre poble, 
de manera desinteressada. 
 
Avui, amb molt de respecte i afecte 
pel seu treball, us presentem al 
següent negoci familiar: 
 
Mas Esquilatxe és la marca 
comercial de la família Mateu 
Hernández, que va adoptar aquest 
nom l’any 2016 amb motiu de la 
seva renovació estructural i de la 
inclusió en xarxes socials. Es tracta 
del nom del mas propietat de la 
família, el qual es troba situat a 
Valls, al costat del riu Francolí, a la 
carretera de Valls-Alcover C-37; la 
seva situació i història és molt 
coneguda a la ciutat. 

 
La família Mateu porta treballant la 
terra i especialment els conreus 
d'horta des que el primer Francisco 
Mateu, fa ja vuit generacions, 
adquirís finques a Valls i es dediqués 
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a la venda al detall en el mercat 
setmanal de la ciutat. 
 
El nostre negoci és el més antic del 
món, l'agricultura tradicional.         
Respectem el cicle de les plantes, de 
les llunes, de les associacions de 
cultius, afavorint la sostenibilitat de 
la flora i fauna autòctones amb la 
mínima actuació de l'home sobre el 
medi natural, per aconseguir un 
producte pur, sa, ple de vida i amb 
tot el sabor. Deixant de banda 
qualsevol químic que enverini la 
terra, l'aigua, les nostres collites o a 
nosaltres mateixos. Productes 100% 
orgànics, que no passen per 
càmeres de fred i no porten 
conservants ni colorants afegits. Tot 
collit i venut en 24 hores. El 
tomàquet amb gust de tomàquet. 
 
El toc modern, l'aporten les xarxes 
socials. Aquestes son un canvi en la 
política comercial del negoci que 
ens ha ajudat a acostar-nos a milers 
de possibles clients que per motius 
diversos com la llunyania o el 
desconeixement no comptaven amb 
nosaltres. 
 
Des 2016 el nostre negoci familiar, 
compost pels germans Francesc i 
Salvador Mateu, va donar un gir 
estructural amb la incorporació d'un 
nou membre, G. Hernández, la 
funció del qual es la de gestionar la 
finca com a explotació agrària 
prioritària i introduir la vida del 

Pagès a les xarxes socials a través de 
Facebook i Instagram, on el nostre 
quadern de camp és publicat 
setmanalment amb fotos i vídeos. 
 
Tot aquell que vulgui pot visitar la 
pàgina i conèixer de primera mà 
l'estat de cada cultiu des del seu 
naixement fins a la seva recol·lecció. 
Veure el dia a dia del Pagés, amb les 
seves victòries i les seves derrotes, 
donant una seguretat de garantia 
alimentaria impossible de trobar en 
cap botiga o gran superfície. 
 
També vam canviar el nostre 
mètode de venda, incloent rutes de 
repartiment fora de la comarca i 
enviant cistelles orgàniques a 
poblacions més llunyanes, de la 
província de Barcelona o Lleida. 

 
La nostra principal premissa és el 
tracte personalitzat amb les 
persones. Els encàrrecs, realitzats 
per Messenger, WhatssApp o via 
telefònica reben un tracte de 
proximitat, tal com ho feien els 
nostres avis a la parada del mercat. 
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Aconsellem sobre els millors 
productes de temporada, 
intercanviem receptes, introduïm 
nous productes com la borratja o el 
card a petició dels nostres clients. 
 
Realitzem jornades de portes 
obertes tres vegades l'any perquè 
tot aquell que vulgui conèixer-nos i 
conèixer els nostres cultius, així com 
la nostra forma de vida, s'acosti a la 
finca i la visiti en un tour guiat 
gratuït. Obrim la finca al públic cada 
dissabte a la tarda perquè puguin 
comprar i gaudir en família d'una 
estona a l'aire lliure, conèixer les 
nostres porquetes vietnamites, les 
nostres gallines ponedores criades 
en llibertat, i l'origen dels aliments 
que es porten a la boca. 
 
D'altra banda, també hem 
començat a realitzar diverses 
col·laboracions amb altres finques 
fructícoles de Catalunya, Aragó i 
Comunitat Valenciana. Totes elles 
amb els mateixos principis de 
sostenibilitat que nosaltres. 
 
A més, estem inclosos en la llista de 
productors KM0, i a la IGP calçot de 
Valls. Sent el calçot el nostre 
producte estrella durant els mesos 
de novembre a abril, produint un 
calçot 100% vallenc, ja que 
nosaltres mateixos realitzem el 
planter en la nostra instal·lació. Per 
aquest motiu, som els únics que 
durant la temporada de calçots 

realitzem una ruta guiada 
interactiva per la finca anomenada 
"amb els 5 sentits", on els visitants 
poden conèixer l'origen, el cultiu 
íntegre dels seus dos anys de cicle 
natural, les anècdotes més diverses 
viscudes a Mas Esquilatxe durant 
aquestes 8 generacions de Pagès i 
gaudir d'una degustació de tapes de 
calçot amb botifarra, llonganissa, 
aigua i vi. També, durant tota la 
temporada de calçots venem calçot 
cru i cuit tots els dissabtes i 
diumenges al matí, a recollir a la 
finca o en un punt de trobada per a 
les poblacions de Reus i Tarragona. 
 
Aixi mateix, oferim altres activitats 
agroturístiques com  tasts de caves 
a les vinyes durant l'època de 
verema, tallers de Halloween a 
l'americana amb ruta del terror, o la 
visita a la finca durant la recol·lecció 
de la nostra oliva arbequina amb 
DO Siurana. 
 
Ens podeu trobar a Facebook i 
Instagram com a Mas Esquilatxe, al 
telèfon i WhatsApp 657568645 i al 
mercat setmanal de Valls tots els 
dissabtes i dimecres al matí de 6h a 
13h al Carrer Carnisseria, situat al 
casc antic de Valls.  
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Entrevistem a la seva presidenta 
 
Silvia, què és VallsGat? Com va 
sorgir? Quina es la seva missió i els 
seus valors? 
 
VallsGat és una associació sense 
ànim de lucre que va ser creada per 
ajudar, protegir i procurar el 
benestar dels gats del carrer del 
territori de Valls. 
 
L'associació, evidentment sorgeix de 
l'amor pels animals, però el que 
realment em va fer considerar-la 
necessària va ser el fet de veure que 
al nostre voltant hi havia molts 
animals en mal estat, que existien 
maneres de millorar aquesta 
situació i que no fer res no era 
solució; és per això que vaig decidir 
endinsar-me en aquest projecte. 
 

 
La història de l'associació es 
remunta a un dia en que 
casualment vaig entrar en una 
botiga de records i bijuteria del petit 

poble costaner anomenat Roc de 
Sant Gaietà, de Roda de Barà, que 
justament portava la Lidia, la 
presidenta de l'Associació de 
RodaGat. El destí em va portar allà. 
Vaig estar parlant amb ella i em va 
explicar el que feien i com ho feien. 
 
Jo ja feia anys que pel meu compte 
portava al veterinari a gats malalts 
del carrer, cosa que em suposava 
una despesa econòmica 
considerable. Així que vaig posar un 
anunci a diversos veterinaris, en el 
qual posava que buscava còmplices 
per muntar una associació que 
vetllés pels gats de carrer. L’Anna, 
una companya periodista va veure 
un d'aquests anuncis, li va semblar 
interessant i diferent, de manera 
que va contactar amb mi i va 
publicar la idea al diari. Aquest va 
arribar a mans den Manuel i de la 
Glòria, un matrimoni implicat en 
l'associació des d'aquell instant. 
Després d'ells, altres 
col·laboradores també es van posar 
en contacte amb mi. Amb el consell 
de Lídia de RodaGat i multitud de 
viatges amb la finalitat d'aprendre 
sobre el tema, vam aconseguir 
presentar tota la informació legal a 
la diputació. Si bé ja érem una 
associació donada d'alta, van trigar 
més d'un any en donar-nos 
l'autorització per començar a 
funcionar, i és que per poder actuar 
sobre els gats del municipi es 
requereix d'un conveni amb 
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l'Ajuntament, perquè els gats del 
carrer li pertanyen legalment. 
 
Aquesta és una associació enfocada 
en els gats, de manera que la missió 
és ajudar al major nombre possible 
de felins, però, en el cas de trobar 
algun gos abandonat o un altre 
animal, també intentem ajudar-lo. 
Els nostres valors es basen en 
tractar de que hi hagi menys gats al 
carrer, així com que els que hi estan 
es trobin en millors condicions.  
 
Quines tasques o activitats es 
realitzen des de VallsGat? 
 
Fem de tot, des de reunions i actes 
de difusió d'informació, així com de 
recaptació de fons i aliments. 
Capturem gats per oferir-los 
assistència veterinària i esterilitzar-
los. També els alimentem 
contínuament de forma adequada i 
gestionem les adopcions. 
 
Quina és la situació de les colònies 
de gats a Valls? 
 
Si bé les nostres tasques se centren 
principalment a Valls, no solament 
portem aquest poble, legalment en 
l'àmbit territorial vallenc, entren 
també Picamoixons, Masmolets i 
Fontscaldes. 
 
La situació és molt diversa, moltes 
de les colònies es troben en una 
considerable millor situació que 

anys enrere, tenen menjar, hi ha 
moltíssims gats esterilitzats i 
constantment ajudem a aquells que 
estan malalts, però en altres encara 
no ens ha estat possible actuar. La 
situació general podria ser molt 
millor, però, l'equip fa el que pot, i 
moltes de nosaltres fins i tot ens 
excedim de les nostres possibilitats. 
 
Quins són els errors freqüents que 
la gent comet en voler ajudar els 
gats? Quines precaucions s'haurien 
de prendre? Quins consells se'ls 
pot donar a aquestes persones? 
 
Un error comú per part d'algunes 
persones que alimenten és anar a la 
seva, donant-los de menjar 
qualsevol cosa i de qualsevol 
manera. Així mateix, encara hi ha 
molta gent que creu que esterilitzar 
és dolent. 
 
Les persones que escolten els 
consells han de saber que s'ha 
d'alimentar de manera adequada, 
amb un menjar adaptat als gats, 
generalment pinso. Les llaunetes 
s’haurien d'evitar el màxim possible, 
doncs a la llarga els hi perjudiquen 
la boca. Els pinsos d'una qualitat 
decent ja estan dissenyats per a que 
el gat tingui les necessitats 
nutricionals cobertes. Es tendeix a 
pensar que el pinso no és suficient, 
que és millor donar-los restes de 
carn o espines de peix, fins i tot hi 
ha qui els dóna arròs o pasta, els 
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quals, el sistema digestiu dels gats 
no pot assimilar. 
 
Per això mateix, el millor consell 
que puc donar és que s'escolti a les 
persones que realment saben del 
que parlen, que són els veterinaris i 
associacions que portem anys 
dedicant-nos a això, ens hem 
informat i també hem après dels 
nostres errors. 

 
Quines són les necessitats de 
l'associació actualment? 
 
Molt més voluntariat, més diners i 
un espai oficial adequat per als gats. 
 
¿Col·labora l'ajuntament amb 
VallsGat? De quina manera? 
 
L'Ajuntament, en els últims anys 
està col·laborant amb una partida 
pressupostària anual. També tenim 
contacte i seguiment, ens reunim de 
tant en tant i els comuniquem els 
problemes de l'associació. Ara ens 
estan fent menjadores d'obra. 
Aquest ajuntament no és perfecte, 

podria ajudar molt més, de fet hi ha 
ajuntaments que ajuden més, però 
també n'hi ha que ho fan menys o 
fins i tot gens. 
 
L'ajuntament també lliura els 
carnets d'alimentador que nosaltres 
demanem, però, això és una cosa 
que s'hauria de controlar millor, ja 
que quan es facilita el carnet a les 
alimentadores cal explicar-les ‘hi les 
obligacions i prohibicions que 
existeixen, així com el per què de 
vegades se'ls retira el carnet, com 
ha succeït en alguna ocasió, a causa 
de realitzar una tasca 
incorrectament de forma reiterada. 
 
En les últimes votacions municipals 
de participació ciutadana, el poble 
va votar per la cessió d'un local per 
VallsGat. Ja us l’han cedit? En què 
consisteix aquest projecte? 
 
El projecte encara està pendent de 
realitzar-se però ja se sap en quin 
lloc s'ubicarà i més o menys com 
serà. No es tractarà d'un local, sinó 
que seran cases prefabricades 
d'obra amb les característiques 
obligatòries que es necessiten per 
tenir un nucli zoològic, que per cert, 
no són poques. Consistirà en la 
disposició de quatre espais per 
poder tenir els gats separats i fer 
millor les quarantenes sense 
contacte. Allà es tindran als animals 
per a que es recuperin i serà una 
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zona a la qual les persones podran 
anar a veure'ls per adoptar. 
 
Fins ara, els espais són cedits per les 
voluntàries. Quan aquest projecte 
es finalitzi, podrem alleugerir una 
mica la saturació d’acollides. 
 
De quines maneres podem 
col·laborar amb l'associació, ja sigui 
de manera individual o col·lectiva? 
 
Es pot col·laborar de moltes 
maneres: econòmicament, donant, 
difonent, sent voluntari, ajudant a 
capturar per portar gats al 
veterinari, acollint temporalment 
gatets que ho necessitin... 
 
Quines són les condicions per 
adoptar? 
 
Les condicions d'adopció, per a qui 
els hi pugui interessar, es troben 
molt detallades en la nostra pàgina 
web, però, a nivell bàsic cal saber 
que es fa un contracte d'adopció, es 
demana el DNI, cal ser major d'edat, 
se sol·liciten espais protegits per a 
que els gats no s'escapin o caiguin... 
es cobra per l'adopció la part 
concernent al xip, vacunes, 
desparasitació, esterilització i 
cartilla. El que exigim és una 
adopció responsable en tots els 
sentits, tant de salut com de 
protecció, ja fa anys que observem 
com molta gent no veu perills reals. 
Sabem que els gats no són ximples, 

però sí que són curiosos i molts 
cauen dels balcons i es maten o 
sobreviuen amb seqüeles. 
 
Com a presidenta de l'associació 
Tens alguna cosa més a dir-nos que 
consideris important? 
 
El mes important seria deixar clar 
que tant de bo no haguéssim de 
existir. Si cada un de nosaltres ens 
encarreguéssim que els nostres 
animals no criessin de manera 
descontrolada, això s'acabaria, ja 
que s'evitaria l'excés de natalitat i 
amb això els abandonaments. Si 
cada un de nosaltres poséssim una 
mica de la nostra part per ajudar els 
animals del carrer, vetllant per ells, 
cuidant-los, no hauríem de ser 
quatre xalats qui els auxiliem. 
 
Una altra cosa que afegiria com a 
presidenta és que hi ha molt poca 
empatia cap a les persones que 
formem part de les associacions. 
Molta gent ens truca amb 
exigències i de males maneres. 
Nosaltres som voluntaris, no som 
milionaris ni un servei de 24 hores, i 
si no hi fóssim, aquesta mateixa 
gent seguiria queixant-se i no 
obstant això ningú faria la feina. 
 
Si us plau, si una persona no té 
diners, que no tingui un animal, 
perquè acaba sent un problema. Els 
animals no són coses, són éssers 
vius i tenen unes necessitats, i el 
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que no ho entengui, que no en 
tingui. Així mateix, a les persones 
que escullen un animal pel color o 
per la seva edat, dir-los que no som 
una fàbrica de gats, salvem gats. 
Fins i tot per adoptar, la gent no es 
posa a la pell de l'animal. 
 
Dir també que quan es cobra per 
l'adopció d'un gat és perquè  
nosaltres som voluntaris, i si no fos 
així, a més de tot el que ja aportem, 
hauríem de posar de la nostra 
butxaca els diners en cobrir aquesta 
despesa, que d'altra banda, resulta 
molt més econòmica que a preu 
normal gràcies als acords que tenim 
amb els veterinaris, els quals, no 
treballen gratuïtament. 
 
Podeu trobar molt mes sobre 
VallsGat i els gats amb els que 
treballem a la nostra web. 
(www.vallsgat.weebly.com) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vols estar al corrent de l'actualitat 
del Cercle, col·laborar amb 
nosaltres o formar part de l'equip, si 
desitges que publiquem el teu 
testimoni, història o denúncia, si 
necessites ajuda d’algun tipus i 
creus que podem ser-te útils ... 
posa't en contacte amb nosaltres. 
 
XARXES SOCIALS:  
@podemvalls 
 
CORREU ELECTRÒNIC: 
valls@circulospodemos.info  
 
TELÈFON: 
 667284646 
 
DIRECCIÓ: 
 Carrer Santa Anna, 4 Valls 
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Quina pressa de cop i volta! 
(Per Nicolás Pérez Lavid) 


