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1. AREA ASISTENCIAL
a. Recoller, Asistir e Rehubicar aos animais perdidos ou
abandonados no Camiño de Santiago
a) Data de realización: Ao longo de todo o ano.
b) Lugar: Ao longo do Camiño de Santiago na provincia de A Coruña nas rutas francesa,
primitiva nomeadamente, e ocasionalmente nos camiños norte e inglés. Concello con
convenio: Arzúa.
c) Obxectivos:
๏ Protección dos animais en xeral e dos de compañía en particular.
๏ Contribuir a conseguir un Camiño de Santiago ético e respetuoso con todos os seres.
๏ Axudar á vecindade e a peregrinas a atopar os seus cans/cadelas extraviadas.
๏ Evitar as incomodidades que provocan a camiñantes e comerciantes os animáis
abandonados ou perdidos na ruta Xacobea, así como o destrozos ou deterioros
ocosional que sobre o patrimonio do Camiño de Santiago poden causar estes animais
necesitados.
d) Descripción da actividade
Como cada ano, en APACA recollemos, asistimos e rehubicamos a todos os animais perdidos ou
abandonados que podemos nos Concellos polos que discorre o Camiño na provincia de A Coruña
pero nomeadamente no Concello de Arzúa xa que é con este Concello co que mantemos un
convenio para recollida e mantemento dos animais e outros limítrofes pola proximidade. No resto de
Concellos actuamos de forma puntual nos casos máis graves (que desgraciadamente son moitos), xa
que a práctica totalidade de Concellos rurais no Camiño en Galicia carecen de servizos de asistencia
ou recollida.
Cada ano asistimos directamene a unha media de 120-130 animais. E axudamos a rescatar e atopar
casa a moitos outros máis de forma indirecta (vía asesoramento e xestións telefónicas e por redes
sociais ou por mediación da protectora en algúns casos).
A actividade neste 2018, coma en anteriores exercizos, consistíu no seguinte:

1º- Recoller os animais abandonados ou perdidos; axudar á procura dos seus donos; ou
xestionar o aviso e a súa recollida polas entidades correspondentes.
2º- Coidar dos animais que finalmente quedan ao cargo da protectora, proporcionándolles:
coidados veterinarios, cobixo, alimentación adecuada, hixiene, protección, atención
emocional, recuperación dos traumas vividos, sociabilidade e outros coidados etolóxicos.
3º- Rehubicar aos animais ben a través de novas adopcións definitivas e responsables, ben
cos seus donos/as, de selo caso.
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Para as adopcións temos un extricto protocolo de entrevistas e control da idoniedade da
familia para o animal, e viceversa, que pretende evitar erros que poidan rematar coa volta do
can ou cadela á protectora, co empeoramento de carácter ou traumas, ou incluso con novas
sitaucións de maltratos dos animais.
Cando alguén se pon en contacto con nós para unha adopción, primeiramente realizámoslle
unha entrevista no noso local. Se esta resulta positiva, imos ao domicilio co can ou cadela
seleccionada para comprobar in situ as condicións, a familia e a aceptación do animal. Se
todo vai ben, asínase un contrato de pre-adopción e regresamos ao domicilio pasada unha
semana para facer a primeira visita de control. Se todo vai ben, e dependendo do caso,
podemos asinar xa despois desta primeira semana o contrato de adopción definitivo.
Nalgúns outros, consideramos oportuno esperar algunha semana máis antes de proceder a
adopción definitiva ou desistir da mesma.
Os datos de adopción de este 2018 foron os seguintes:
•
•
•
•
•
•

Comezamos o ano 2018 con 27 cans/cadelas e 14 gatos/as.
Ao longo do ano recollimos 119 cans/cadelas e 9 gatos/as.
No 2018 faleceron 17 cans/cadelas e 7 gatos/as.
Devolvéronse a donos 17 cans/cadelas e 0 gatos/as
Adoptáronse 91 cans/cadelas e 11 gatos/as
Con data 31/12/2018 tiñamos: 21 cans/cadelas e 5 gatos.

Tabla cruzada Animais*Situación
Reconto
Situación
Inicio
ano
Animais

Peche de
Recollidos

Adopcións

Devolucións

Pasamentos

ano

Canina

27

119

91

17

17

21

Felina

14

9

11

0

7

5

41

128

102

17

24

26

Total

Gatas/os

Cadelas/cans

31/12/2018

0

5,5

11

16,5

22
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En canto á procedencia dos animais rexistrados como abandonados neste 2018 variou un
pouco con respecto á do ano pasado e os anteriores. Este ano as camadas indeseadas
aumentaron a taxa de abandono por este motivo situándose moi perto dos abandonos pola
caza, primeira causa no 2017.
Hai que ter en conta que só consideramos cans ”detrás de peregrinos” a aqueles que semellan ter
dono e ser o típico can (macho normalmente) que anda solto polas aldeas. Cando aparece un can de
caza, un que foi visiblemente maltratado, o típico con problema de comportamento ou grande
(mastíns, pastor alemán, etc) inda que sexa detrás de peregrinos, pasan a engrosar o grupo que
supoñemos lle corresponde: cans de caza ou outros abandonos.
Os cans que veñen detrás dos peregrinos, ainda que podían ter un valor sentimental para as persoas
donas, soen ser mestizos, na súa maioría nados de camadas indeseadas, á súa vez producto de
cans previamente abandonados ou semi abandonados no rural, e por tanto de pouco ou ningún valor
económico, polo que, ao non estar chipeados (a práctica totalidade dos cans/cadelas non de caza no
rural están sen chipear) é moi difícil que recuperen ás súas casas de orixe, polo que pasan a formar
parte da familia de APACA.
O grupo “outros abandonos” está composto por animais abandonados porque os seus donos/as non
os queren por motivos como: problemas de comportamento, tamaño demasiado grande,
crecemento do animal (pasados os primeiros 6 a 12 meses) ou falecemento da persoa maior que o
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coidaba, entre os máis significativos. Neste grupo inclúense os animais procedentes das zonas
urbanas que son abandonados polos seus donos no rural ou nas estradas. A raza deste tipo de cans
varía. Hainos de pura raza (pero non moi alto valor económico, sobre todo se están feridos ou
enfermos) e mestizos. A rehubicación vai a depender moito da raza do animal e do estado. Os casos
moi graves soen ter millor saída pola alarma social que causan. Os de raza pequena, os cachorros e
os de razas puras e cotizadas, atopan adopción antes que o resto. Co cal, esta coma outras moitas
protectoras, ten un exceso de cans grandes, mestizos e machos.
Caza
Otros abandonos

Camadas indeseadas
Detrás de peregrinos

15 %
Procedencia dos animais

36 %
14 %

35 %

A parte dos cans que recollemos ou atendemos
nós directamente, tamén difundimos casos de
extravíos (da veciñanza e algúns tamén de
peregrinos) e axudamos a reubicar outros que
están fora das nosas posibilidades atendelos.

A implicación de persoas voluntarias
especialmente de Concellos da comarca
de Arzúa ata Santiago e tamén de
moitas peregrinas comeza a ser xa unha

6 de 57

MEMORIA DA ASOCIACIÓN APACA 2018
realidade. A implicación das peregrinas exténdese tamén ata a adopción de cans/cadelas do Camiño.

As tarefas de voluntariado consisten en dar os coidados necesarios aos animais nas casas,
tanto a nivel fisiolóxico: comida, bebida, hixiene, etc, coma etolóxicas: cariño, sociabilidade
con persoas e outros cans, paseos, espacio suficiente, etc.

e) Medios humáns
Na actividade asistencial intervén todo o equipo de APACA de xeito case exclusivamente
voluntario. Este ano, por primeira vez, grazas aos ingresos extraordinarios do último
trimestre, puidemos contratar a dúas persoas (1 mes cada unha).
A actividade está apoiada por un grupo cada vez maior de persoas externas (tamén
voluntarias) que colaboran en diferentes tarefas, segundo as súas posibilidades e as
necesidades da protectora.
CATEGORÍA

Número anual

Adicación horaria

Persoal con contrato laboral

0,16

280 h/ano

Persoal voluntario

16

2880 h/ano
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f) Medios materiais
- CASAS DE ACOLLIDA con espacio adecuado para cobixar e coidar aos animais nun
ambiente familiar que permita a súa socialización e recuparación dos seus traumas
emocionais e así preparalos para as futuras adopcións.
Dispoñemos actualmente das seguintes
casas de acollida activas.

PERSOA TITULAR
MMP
SPO
CCT

CONCELLO
Boimorto
Melide
Santiago

Nº CANS QUE
ACOLLE (media)
10
1
1

Nº GATOS QUE
ACOLLE (media)
2
1
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SMB
LMG
MTPP
MSTM
MAS
MOMM
RMS
JQS
MKY
RFM
OFM
Nave

Boimorto
Vilagarcía
Culleredo
Arzúa
Arzúa
Arzúa
Arzúa
Arzúa
O Pino
Santiago
Boqueixón
Arzúa

4
1
2
3
2
2
5
1
3
1

1
1
1
2
5

Variable. Ingreso de cans sanos

Outros medios materiais:

-

Camas e casetas para os animais.
Equipos de hixiene para os animais.
Vehículo para traslado de animais.
Equipa de enfermería de emerxencia.
Lazo e xaiolas para a recollida dos animais.
Comida, medicamentos e outros consumibles para o mantemento dos animais.
Oficina en Santiago como centro de xestión.

g) Nivel de satisfación da actividade da área neste ano.
O nivel de satisfación foi medio, xa que a pesar de que estamos a avanzar tanto na procura
de casas de acollida coma na implicación de voluntariado ou no recoñecemento social
todavía todo isto é absolutamente insuficiente e pouco representativo para as dimensións
do problema que barallamos e o sufrimento que implica. Esto é debido sobre todo ao
marcado desinterese de quenes teñen os recursos, a competencia e a responsabilidade en
materia de benestar animal, que son as diferentes Administracións, deixándonos
practicamente soas á parte máis sensible da poboación ante unha problemática que a todas
luces desbórdasenos afectando incluso á propia saúde das persoas máis comprometidas e
minorizando moito a súa calidade de vida. Por tanto, podemos decir, que queda moito
traballo por diante e moitas cousas que mellorar para poder obter un nivel de satisfación
óptimo e normalizado nesta área.
h) Publicidade e repercusión
Este ano, a difusión para a procura das casas de acollida e adopcións realízanse
fundamentalmente a través das redes sociais, da difusión da páxina web, de exposición
puntual de cartelería no noso local e nos doutros colaboradores e do boca a boca.
Tamén nos están a comezar a dar cobertura nalgúns medios de comunicación para
promocionar as actividades que aproveitamos para promocionar as adopcións.

b. Campaña de esterilización gratuita en Arzúa.
a) Data de realización: Entre o 5 e o 30 de novembro do ano 2018.
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a) Lugar: Arzúa.
b) Obxectivos:
๏ Previr as camadas indeseadas
๏ Previr os problemas de socialización e comportamento dos cans
๏ Previr problemas de saúde nas femias.
๏ Previr a primeira causa de abandono de animais de compaña.
c) Descripción da actividade
Puxemos en marcha innovando e sendo pioneiras nesta actuación, unha campaña de
esterilización gratuita de cans/cadelas para as veciñas e veciños do Concello de Arzúa.
A pesar de que a campaña enfocouse e publicitouse exclusivamente para Arzúa, solicitaron
ser beneficiarios da mesma unha centena de casos de varios Concellos dos cuais 65
completaron o proceso de inscripción aportando toda a información que se lle solicitaban
sobre os animais de compañía da vivenda.
Repartidos por diferentes Concellos das provincias de A Coruña e Pontevedra, as solicitudes
que nos chegaron foron as seguintes:
CONCELLOS

CANS

CADELAS GATOS

GATAS

TOTAL
SOLICITU
DES

TOTAL
CASTRACIÓNS
SOLICITUDES REALIZADAS
INSCRITAS
GRATUITAS

ARZUA

7

20

1

10

38

30

30

BOIMORTO

3

6

1

2

12

6

4

1

1

1

3

6

2

1

1

1

2

3

3

2

2

2

6

3

1

1

MELIDE
O PINO

3

SANTISO
TOURO

1

PALAS DE
REI
SANTIAGO

2

AMES

1

2

2
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BRIÓN

1

LOUSAME

4

1

2

NOIA

4

0

4

4

1

1

1

1

12

7

A CORUÑA

2

9

ARTEIXO

1

1

2

2

2

2

1

5

1

VALDOVIÑO
SADA

1

1

3

BETANZOS

1

1

0

SOBRADO
DOS
MONXES

2

2

2

CERCEDA

2

2

2

CULLEREDO

1

1

1

4

7

2

1

1

1

1

1

3

3

1

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

10

3

17

0

151

86

PONTEVEDR
A

3

VILA DE
CRUCES
CARBALLED
O

1

DA ESTRADA

1

FORCAREI

1

BARRO
MOAÑA

1

REDONDELA

2

VIGO

2

5

No facilitaron
Concello

7

10

TOTAL
CASOS

45

80

3

2

24

34
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Dado o orzamento disponible para a campaña só puidemos facernos cargo de forma gratuita
das solicitudes de Arzúa e dalgunhas de Boimorto pola súa excepcionalidade, xa que nunha
misma casa convivían os 12 cans e gatos.
O resto das solicitudes acometímolas a través de descontos en función da capacidade
económica do solicitante, partindo do ofrecemento de realizar as castracións a prezo de
APACA, o que supón un importante desconto. Isto foi posible grazas a un acordo de
colaboración co noso veterinario de confianza, Domingos Freijanes, que traballa na súa
clínica Arsorvet de Arzúa. Deste xeito, puidemos chegar a atender moitas máis castracións
de diferentes lugares de Galicia, proceso que continúa xa entrado o 2019.
Hai que comentar tamén que algunha persoa colaborou económicamente de xeito que na
clínica veterinaria se dispuso dun fondo co cal se puido acometer algunha esterilización
máis.
O proceso cronolóxico da actividade foi o seguinte:
Entre o día 1 e o 5 de novembro:
1. Xuntanzas co alcalde de Arzúa para presentarlle a iniciativa e solicitarlle a súa
colaboración para a difusión do evento así como a súa participación cubrindo algún dos
casos. Aceptou a cobertura de dous delos.
2. Acordo co veterinario Domingos Freijanes, de Arzúa para a realización das operacións.
(previamente xa se lle había presentado a campaña)
Entre o o 5 e o 20 de novembro.
3. Publicidade do evento.
4. Recepción de solicitudes a través do correo electrónico (ou teléfono nos casos de
persoas maiores sen capacidade de manexo do ordenador).
5. Resposta a todos os correos solicitándolles a información e datos requeridos.
6. Recepción dos datos requeridos e inscripción do animal na campaña.
Entre o 20 e o 30 de novembro.
7. Organización e realización das visitas in situ a cada veciña para coñecer ao animal e as
circunstancias que rodean cada caso. As visitas foron realizadas por dúas persoas.
8. Ao tempo que se ían realizando a visitas iamos coordinando as citas co veterinario e a
persoa encargada do animal.
Do 1 ao 31 de decembro.
9. Realización das castracións.
a) Público destinatario
๏ Veciñanza en xeral que teñan na súas casas cans/cadelas sen castrar/esterilizar.
b) Medios humáns
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Nesta actividade interviron as seguintes persoas ou entidades:
๏ Voluntarios de APACA no deseño e a coordinación da actividade.
๏ A traballadora Cristina Romero Ruiz na xestión das solicitudes, resposta de correos,
organización de citas de visitas ás solicitantes e valoración de resultados.
๏ Voluntarios de APACA na realización das visitas aos domicilios.
๏ A clínica veterinaria Arsorvet e o veterinario ciruxano Domingos Freijanes na
realización das castracións.
CATEGORÍA

Número anual

Adicación horaria

Persoal con contrato laboral

1

60 horas

Persoal voluntario

2

92 horas

Persoal externo (servizo
veterinario)

1

60 horas

c) Medios materiais
๏ Oficina completamente equipada.
๏ Vehículo para a realización das visitas a domicilio.
๏ Libretas, bolígrafos, mapas e móviles para o traballo de campo.
๏ Medios propios da clínica veterinaria.
d) Nivel de satisfación e incidencias
Estamos moi satisfeitas co resultado desta actuación e sobre todo por os resultados que van
dar, xa que evitaremos moitas camadas non desexadas e conflictos por problemas de
comportamento e por ende, moitos abandonos e sufrimento.
En canto ao traballo do veterinario Domingos Freijanes, estamos moi satisfeitas xa que o
procedemento tanto na fase de anestesia como na operativa, foi impecable. Mostra delo é o
estado dos animais á saída da operación e a rápida recuperación, practicamente con
ausencia de secuelas físicas ou emocionais.
Aproveitamos a campaña para comprobar datos de censo nos lugares que visitamos, o que
incorporamos ao informe do estudio sobre poboación de animais de compaña en Arzúa.
Ademáis, con esta iniciativa logramos tamén un maior recoñecemento social neste Concello
e acadamos 2 socias e 2 colaboradoras de entre as persoas beneficiarias da Campaña.
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Porén, votamos en falta máis colaboración e interese dos Concellos, nalgo que podería
aportar un importante aforro económico para os Consistorios (ao reducirse os abandonos) e
ademáis mellorar a vida de moitos veciños e aforrar un enorme sufrimento a moitos animais.
e) Publicidade e repercusión
๏ Publicación na nosa web e redes sociais.
๏ Reportaxe na Voz de Galicia. https://apaca.paradoxahumana.com/una-campanafacilitara-en-el-concello-arzuano-la-esterilizacion-de-veintiocho-canes
๏ Entrevista en Radio Arzúa
๏ Colocación de cartaces no Concello de Arzúa
๏ Presentación da actividade ao Alcalde de Arzúa.
f) Galería fotográfica actividade
No último punto desta memoria “galería fotográfica”

2. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN - DIVULGACIÓN.
a) Conferencias, obradoiros e actividades educativas
1. “Un Camiño Sensible e Solidario” en Aretxabaleta, Guipuzcoa.
g) Data de realización: 6 de xullo ás 18:00 h.
h) Lugar: Centro Bizitza Zentruan, en Aretxavaleta, Guipuzcoa.
O local pertence á organización Bizion Arima Berria é un centro de terapias e adestramento
canino que ademáis co-xestionado por unha das peregrinas voluntarias neste ano 2018,
Mari Carmen Astigarraga, que chegou a Santiago con Neo, o primeiro can peRRegrino
acreditado por nós.
i) Poñentes:
Raquel Freiría.
Santiago Piñan.
Mari Carmen Astigarraga, representante da entidade colaboradora “Bizion Arima
Berria”.
j) Obxectivos:
Dar a coñecer a nosa entidade.
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Dar a coñecer a situación dos animais no Camiño de Santiago, especialmente nas
Comunidades do norte (Galicia, Asturias e Pais Vasco) e do momento social que se
vive en Galicia con motivo da entrada en vigor da nova lexislación en materia de
protección animal e da evolución da sociedade.
Presentar e difundir a iniciativa da Credencial Canina e os novos servizos a
peRRegrinos postos en marcha pola nosa entidade.
Dar a coñecer os servizos de información, orientación e asesoramento da entidade
en canto ao protocolo de acgtuación
Establecer lazos e sinerxias con outros axentes sociais do sector dos animais e dos
peregrinos.
Procurar voluntarios e colaboradores entre estos sectores sociais. Os animais de
compañía como membros das nosas familias: Servizos e convivencia.
Sensibilizar á poboación en canto ao trato cos animais e ás medidas dogfriendly.
k) Público destinatario e asistente.
A actividades estaba dirixida ao público en xeral, pero especialmente a:
• Peregrinas e outras interesadas no Camiño de Santiago.
• Amigas dos animáis ou membros, voluntarias e colaboradoras das asociacións e
protectoras de animais.
• Clientes e usuarias do local Bizitza Zentrua.
Finalmente, acudiron 13 persoas, maiormente amigas, clientes e usuarias do local Bizitza
Zentrua. Tamén tres peregrinas que chegaron co seu can ao noso local en Santiago nos
meses anteriores: Mirari Ramos, Zuriñe e Mirian Romá
l) Medios materiais e humanos
Materiais:
• Local da Bitzion, acondicionada con micros, cadeiras, mesas, auga e todo o necesario.
• Cañón de video e pantalla.
• Presentacións power point.
• Vehículo para o traslado a lugar dende Galicia.
Humanos:
• Voluntarias de APACA
• Socias e voluntarias da asociación Bizion Arima Berria.
• Persoal de Paradoxa Humana subcontratado.
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m) Contido da charla.
Axudándonos dunha presentación en power point explicamos ás presentes a historia da
protectora, a situación dos animais no Camiño de Santiago, o momento socio - político que
atravesamos en Galicia en canto aos animais de compañía, as iniciativas dogfriendly e
amables que puxemos en marcha, como a Credencial Canina e o servizo de asesoramento
a peregrinos e as futuras actividades previstas.

n) Publicidade do evento.
O evento foi publicitado a través de cartelería local e de difusión nas redes sociais.

2. Iniciación a la Comunicación Animal
a) Data de realización: 24 de marzo ás 10:00 h.
b) Lugar: Local de APACA na rúa das Fontiñas, 27, baixo en Santiago de Compostela.
c) Poñente:
Mari Carmen Astigarraga, doutora en filosofía e especialista en comunicación animal
e dó nos procesos de morte dos compañeiros animais.
d) Obxectivos:
Mellorar a comunicación e entendemento cos nosos animais de compañía para así
mellorar tamén o vínculo e poder solucionar e entender conductas.
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Aprender a recoñecer os sinais que nos envían para así poder tomar as decisións
máis adecuadas que afectan á súa saúde e incluso ao seu final de vida. Aprender a
recoñecer cando é o momento máis adecuado para axudar a un animal a morrer
sen sufrimento.
Achegarnos ao alma animal que todas levamos dentro e así sanar as relacións cos
nosos compañeiros animais e ser conscientes de como as nosas actitudes e
emocións lles afectan.
e) Público destinatario e asistente.
A actividades estaba dirixida ao público en xeral, pero especialmente a:
- Responsables de animais de compañía (propietarias e/ou coidadoras)
- Traballadoras de centros de animais de calqueira tipo: Refuxios ou centros
autorizados, canceiras, residencias, centros de adestramento, veterinarias,
perruquerías, etc.
- Futuras persoas responsables; futuras adoptantes de animais dun animal de
compañía
- Calquera persoa interesada en profundizar no coñecemento e comunicación cos
animais. .

f) Descripción da actividade
A actividade estaba prevista coma un curso intensivo teórico e práctico sobre a comunición
cos animais.
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Finalmente, tivemos que rediseñar a actividade e convertila nun mini curso de tres horas por
falta de pago da meirande parte dos asistentes.
Primeiramente, Mari Carmen impartíu unha charla teórica dunha hora aproximadamente e
posteriormente, cos cans presentes na actividade fixo unha demostración práctica para
identificar sinais dos animais e aprender a interpretalos.
g) Nivel de satisfación e obxectivos acadados
O nivel de satisfación foi medio, pola falta de asistencia e de capacidade de captación pola
nosa parte de persoas interesadas.
Porén, a actividade tivo repercusión mediática e as horas realizadas foron de moito proveito
para todas as persoas asistentes, discurrindo o evento sen outras incidencias.
h) Publicidade do evento.
O evento foi publicitado a través de cartelería local e de difusión nas redes sociais.
Tamén acudíu a prensa e realizou unha reportaxe sobre a actividade:
http://www.crtvg.es/informativos/a-comunicacion-animal-e-unha-boa-tecnica-para-mellorar-ovinculo-con-eles?
fbclid=IwAR0d8co_JBPMW7C0fUUGns48aG5KrhlF2Uz62oCKNmXr7Us2AdpEOmB0bjQ
3. Entrevista educativa para os alumnos do IES Rosalía de Castro.
a) Data de realización: 5 de marzo de 2018 entre as 10:00 e as 12:00 h.
b) Lugar: IES Rosalía de Castro en Santiago de Compostela.
c) Poñente:
Raquel Feriría Mato.
Santiago Piñan Oujo.
d) Obxectivos:
Fomentar os valores da sensibilidade, a empatía e a no violencia entre o alumnado.
Promover unha eduación pola paz, a solidariedad e o amor cara os animais.
Dar a coñecer entre o alumnado e profesorado a realidade dos animais no Camiño
de Santiago e a nosa actividade.
Contribuir ao boletín do instituto
e) Público destinatario e asistente.
Alumnos e profesorado do IES Rosalía de Castro e resto das persoas a que chegan a través
dos medios propios do instituto:
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Outros alumnos doutros centros.
Familiares e amigos dos rapaces organizadores e realizadores da actividade.
f) Medios materiais e humanos
Materiais:
Os medios dispostos polo IES Rosalía de Castro para a grabación da entrevista.
Humanos:
Raquel Freiría Mato (entrevistada)
Voluntario da asociación (acompañamento e toma de fotografías e vídeos)
g) Descripción da actividade.
Realización dunha entrevista sobre a actividade e fines de APACA enmarcada nunha serise
de entrevistas que os alumnos do IES Rosalía de Castro realizaron a diferentes axentes
sociais e persoalidades sobre os animais de compañía, pero na que se trataron
extensamente temas como o benestar ou a protección animal, o maltrato, e o
funcionamiento das entidades.

h) Nivel de satisfación e obxectivos acadados.
O nivel de satisfación foi bo, xa que conseguimos chegar coa nosa mensaxe educativa non
só aos alunmos que nos realizaron a entrevista senón a todos os outros que puideron vela
posteriormente. Por tanto acadáronse os obxectivos previstos.
Para nós foi unha grata experiencia e os alumnos comportáronse contactando connosco en
todo momento e facilitándonos ao final unha copia do montaxe que realizaron.
i) Enlace ao video e noticia.
https://apaca.paradoxahumana.com/entrevistada-dos-alumnos-del-ies-rosalia-de-castro-araquel-freiria-de-apaca
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b) Campaña de sensibilización no Camiño de Santiago.
a) Data de realización: Entre os meses de marzo e outubro de 2018
b) Lugar: Diversas Rutas do Camiño de Santiago, en Galicia e Portugal. Coordinación
dende o local en Santiago (Fontiñas 27)
c) Obxectivos:
Minimizar os efectos do abandono e o sufrimento dos animais no Camiño de
Santiago.
Protexer o patrimonio no Camiño de Santiago.
Dar a coñecer á protectora APACA
Dar a coñecer a situación dos animais no Camiño de Santiago e do momento social
que se vive en Galicia con motivo da entrada en vigor da nova lexislación en materia
de protección animal e da evolución da sociedade.
Establecer lazos e sinerxias con outros axentes sociais do sector dos animais e dos
peregrinos.
Procurar voluntarios e colaboradores entre estos sectores sociais.
Promoción da convivencia harmónica entre animáis e persoas ao longo da ruta.
Fomento dos valores espirituais xacobeos coma a compaixón, a misericordia ou a
solidaridade.
d) Descripción da actividade.
Campañas de sensibilización polos animais a través de voluntariado realizadas por
peregrinas con can/cadela durante a súa peregrinaxe a Santiago.
A iniciativa da Credencial Canina e os servizos e actividades de asesoramento a
peregrinos permitíronnos achegarnos a centos de persoas do sector Xacobeo que se
prestaron a participar en pequenas campañas específicas polo benestar animal e por un
Camiño ético á vez que realizaban a súa peregrinaxe, convertíndose así en auténticas
voluntarias polos animais da man de APACA.
O procedemento era solicitarlles a colaboración na Campaña durante a súa marcha.
Realizouse a solicitudes normalmente a través do correo cando as persoas contactaban
connosco para pedirnos as credenciales caninas ou para informarse ou asesorarse sobre
calquera cuestión e mostraban especial interés pola nosa actividade o que nos permitía
deducir que serían potenciais persoas colaboradoras. E resultou.
A duración de cada unha das Campañas foi de entre 7 días e 15 días, dependendo da
duración da viaxe que realizou cada unha delas.
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As actividades concretas que realizaron estas peregrinas voluntarias (na propia ruta e
nas poboacións ou establecementos nos que paraban) como parte da Campañas de
Sensibilización no Camiño de Santiago, foron as seguintes:
Difusión no Camiño.
Informando a outras persoas peregrinas sobre como proceder no caso de
atopar un animal ferido, suportamente abandonado ou perdido ou en perigo.
Informando á poboación local sobre as obrigas que teñen como propietarios de
animais e tentando sensibilizalos para mellorar o trato que lles daban.
Rexistrando casos de maltrato animal e avisándonos de cada un deles. Case
sempre con probas audiovisuais e coordenadas da ubicación.
Avisándonos de cans (e algún outro animal) perdido ou supostamente
abandonado, incluindo sempre fotografías e ubicación.
Recollendo opinións e testemuñas sobre a situación dos animáis ao longo do
Camiño e de casos
c o n c r e t o s
observados en 1º
persoa.
R e c o l l e n d o
opinións sobre os
albergues nos que
se permite a
entrada con can.
Avisando a outras
persoas peregrinas
para que non
deixaran que os
cans das aldeas
que andan soltos
os seguisen e con
elo se puideran
chegar a perder.
Repartindo material
divulgativo polo
Camiño e nos
albergues e outros
sitios de interese,
case todo de
reedición do ano
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anterior:
Libreto da Xunta para público infantil (aportado pola Xunta de Galicia)
Folleto: “protocolo para o caso de atopar un animal ferido ou abandonado
no Camiño”.
Folleto “voluntariado polos animais” A todo cor.
Cartaces “Peregrino non deixes que os cans te sigan”.
Pegatinas laminadas para colocar nas bases das sinalizacións e outros
elementos similares nos camiños e estradas: “Peregrino non deixes que
os cans te sigan” e “protocolo para o caso de atopar un animal ferido ou
en perigo”.
As campañas finalizan cando chegan a Santiago. Pásanse polo noso local, facemos
balance e afianzamos alianzas.
A colocación de postos informativos no Camiño de Santiago tal e como se realizou en
anos anteriores xa non foi necesario porque a campaña fíxose en marcha, a través
destas peregrinas voluntarias e nós tivemos que atender as novas actividades que nos
intensificaron moitiísimo a xa de por si intensa actividade habitual.
e) Público destinatario.
- Persoas peregrinas.
- Veciñanza.
- Axentes sociais e empresariais da ruta Xacobea (especialmente albergues e oficinas de
atención ao peregrino).
- Indirectamente, os animais do Camiño de Santiago da veciñanza e os cans/cadelas que
realizan a peregrinaxe acompañando aos seus familiares humanos.
f) Voluntarias Medios humáns: .
Organizadas:
Voluntarios de APACA nas labores de apoio e asesor aos perregrinos dendo o local
administrativo en Santiago.
Entidade Paradoxa Humana na xestión de redes sociais e comunicación.
Mari Carmen Astigarraga peregrinando con Neo. Campaña de lanzamento da
Credencia Canina. Entre os días 19 a 24 de marzo. Dende Sarria a Santiago.
Camiño Francés. http://www.crtvg.es/informativos/asi-os-peregrinos-poden-facer-ocamino-coas-suas-mascotas-e-estas-poderan-entrar-nos-albergues-3690592?
f b c l i d = I w A R 2 Z E W p 6 M S y m X J f m S Q u U 3 Z 0 C _ ns3hvFQEWBauazQbWYWa6D6YBGmFtEeH0
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Juan Miguel Rivas e Amalia Rivas. Peregrinando con Sofi chegaron ao noso local
para recibir a PeRRegrina para Sofi. Ao entablar contacto, Juan Miguel, que traballa
en Uvitel, a TV local de Utrera, Sevilla, realizounos unha entrevista que logo saíu
nesa tv local https://apaca.paradoxahumana.com/tv-local-de-utrera-entrevista-apaca
. Posteriormente colaborou coa protectora realizando un video sobre os perregrinos
que logo presentamos no Vaticano. https://apaca.paradoxahumana.com/perregrinosultreia
Jose Luis Carreira Goberna. Voluntario da asociación protectora de animais de
Plasencia. Plasencia - Santiago. Vía da plata. Promocionaron o lanzamento da
Credencial dende Plasencia e se prestaron a ser punto de distribución das
Credenciales caninas, ademáis de difundir a mensaxe e reparto de material na
viaxe. https://www.youtube.com/watch?v=jDHnrsOSGFo&feature=youtu.be
Diana Gabriela de la Torre peregrinando con Tita e Muñeca. Campaña “Por unha
adopciòn responsable”. De O Porto a Santiago. Camiño Portugués. Ademáis de
realizar a campaña, con repercusión incluso na prensa ecuatoriana, documentou
varios casos de cans encadeados e en mal estado en Portugal e Galicia. https://
www.facebook.com/caminoarzua2015/photos/a.
1639157656332696/2089923634589427/?type=3&theater

Grupos ACEC - AVEC. Campaña “Para control de camadas e axudas médicas” Tui
- Santiago. Camiño Portugués. https://www.facebook.com/caminoarzua2015/photos/
a.1639157656332696/2158868564361600/?type=3&theater
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Expontáneas:
Daniela e Ligielia. Peregrinas italianas que nos informaron de varios casos de
maltrato de cans no Camiño. https://www.facebook.com/caminoarzua2015/photos/a.
1639157656332696/2140105999571190/?type=3&theater
Yolanda Inarejos. Informounos de varios casos de maltrato de cans no Camiño.
Emily Brown. Unha muller estadounidense que se responsabilizou dun can
abandonado na Costa da Morte. Movilizou ceo e terra, co noso apoio e xestión, ata
que atopou, entre os peregrinos, unha persoa axeitada que finalmente se quedou co
can. Nós xestionamos o proceso e realizamos o contrato de adopción.
Paula Álvarez García. Identificou e documentou unha longa e dramática lista de
animais encadeados, encerrados, “zulos masivos” e outras situacións de maltrato ao
longo do Camiño. Todos os casos se rexistraron e algúns deles foron denunciados.
https://www.facebook.com/caminoarzua2015/photos/a.
1639157656332696/2162066760708447/?type=3&theater
Nora Muñoz Lumbreras. Rescatou a Ney, un can abandonado no Camiño e
andiveron con él máis de 50 km nun só día ata atopar un lugar onde dormir co can.
Entre ela, os seus compañeiros e Apaca, conseguimos sacalo da rúa, reubicalo
nunha residencia provisionalmente e agora xa ten familia. O caso chegou á prensa.
https://apaca.paradoxahumana.com/buscan-familia-para-ney-un-perro-abandonadoen-el-camino-de-santiago
E tantas outras persoas
peregrinas que nos chamaron
por teléfono ou contactaron por
outro medio para informarnos
de moitos casos de maltrato
animal (mairomente
encadeamentos crueles e
permanentes) e de cans
perdidos e abandonados.
Todas estas persoas foron
asesoradas á súa vez por nós
sobre o modo de proceder e á
súa vez foron informando a
outras peregrinas ao longo do
Camiño. Exemplos de avisos:
https://www.facebook.com/
caminoarzua2015/photos/a.
1639157656332696/2153365601578563/?type=3&theater
g) Medios materiais e humanos
Materiais:
• Vehículo propio da protectora de apoio ás campañas.
• Oficina completamente equipada.
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• Material divulgativo: folletos, cartaces, pegatinas, etc
Humanos:
• Voluntarias de APACA.
• Peregrina voluntarias.
• Organización e coordinación das actividades por Paradoxa Humana.
h) Nivel de satisfación e incidencias.
Nivel de satisfación:
O grado de satisfación das actividade foi alta xa que consideramos que os obxetivos foron
cumpridos (véase a continuación os indicadores ao respecto) e por que as actividades
realizaronse sen ningún contratempo e aproximadamente segundo o previsto. Tamén polo
grado de innovación da actividade.
A participación destas persoas nestas actividades voluntarias e solidarias dotaron dun valor
engadido á súa experiencia, xa que ampliaron un dos valores tradicionais do Camiño, o da
solidaridade, a outros seres vivos, neste caso aos animais.
Unha vez finalizado Camiño solidario, coa maioría continuamos mantendo as relacións e
traballando a través da difusión por redes ou na organización de novas actividades (xa
estamos preparando as do 2019 co grupo máis activo).
INDICADORES:
− Durante os meses de maio a outubro pasaron unha enorme cantidade de peregrinos
polo local en Santiago. A meirande parte nos comentaban que eran coñecedores da
Campaña xa que viran cartaces, pegatinas ou publicacións nas redes sociais. Moitas
persoas eran coñecedores da actividade de APACA. Algúns/algunhas se achegaron
para colaborar; outros/as para solicitar información e asesoramento; outras para
solicitar a sello ou a credencial caninca; e outros para varias destas cousas.
− Constatación dunha importante colaboración dalgúns pelegríns coa causa da
protectora e o chamado aos valores do Camiño, a través non só das chamadas de
aviso por diversos motivos de perigo de animais, senón incluso a través do
acollemento, amadrinamento ou adopción final do can ou cadela en situación de
abandono. Tamén é moi relevante a colaboración das persoas peregrinas a través
das redes sociais, participando nas nosas páxinas, falando de nós en outras e
difundindo os casos de cans perdidos ou abandonados en procura de adopción.
− Redución do número de cans e cadelas aparecidas polo fenómeno de arrastre polas
persoas peregrinas.
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c) Construcción de páxina web
i) Data de realización: Entre os meses de agosto a novembro de 2018
j) Obxectivos:
๏ Divulgación dos obxectivos, os valores e as actividades da protectora.
๏ Fomentar a adopción responsable dos animais abandonados no Camiño.
๏ Dar información, orientación e consellos á cidadanía en Xeral sobre boas prácticas e
protocolos de actuación e a peregrinas e peRRegrin@s, ademáis, sobre o Camiño de
Santiago con can/cadela.
๏ Captación de novas socias, voluntarias e colaboradoras.
k) Descripción da actividade
Construcción dunha páxina web que recollese a meirande parte da nosa actividade e
baseada na claridade e transparencia.
l) Público destinatario
๏ Poboación en xeral
๏ Calquera persoa interesada no benestar dos animais.
๏ Persoas peregrinas e peregrinas con can/cadela.
๏ Comerciantes (maiormente hoteleiros/hosteleiros) do Camiño.
๏ Outros axentes sociais da Ruta Xacobea.
๏ Administracións relacionadas con turismo e co sector dos animais así como as
entidades locais polas que discorro o Camiño.
m) Medios humáns
Participaron na campaña de censo as seguintes persoas:
๏ Jose Antonio Martínez. Webmaster. Diseño e construcción da páxina.
๏ Santiago Piñan Oujo na actualización e aportación de contidos.
n) Medios materiais
๏ Os propios de Jose Antonio Martínez.
๏ Ordenador e resto de equipos para Santiago Piñán no local en Santiago.
o) Nivel de satisfación
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O nivel de satisfación foi finalmente bó, xa que conseguimos no ano en curso unha páxina
web bastante completa, a pesar de que costou tempo e traballo aportar todos os contidos
motivo polo cal, retrasouse bastante a súa saída definitiva.
O traballo profesional do web master, Jose Antonio Martínez, resultou impecable. O retraso
foi debido, fundamentalmente á nosa propia carga de traballo.
Árbol de contenido:

28 de 57

MEMORIA DA ASOCIACIÓN APACA 2018

3. ÁREA INFORMACIÓN-ASESORAMENTO.
Servizo de información, orientación e asesoramento á veciñanza e
a peregrinos no caso de atopar un animal necesitado ou en perigo.
a) Data de realización: Entre o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2018
b) Lugar: No local da protectora en Santiago (r/ Fontiñas 27) en horario de mañá de 8:30 a
14:30 e en horario alterno polas tardes. A través das plataformas virtuais e internet todos
os días. A través de contacto telefónico todos os días de 8:30 a 15:00 e de 18:00 a
23:00.
c) Obxectivos:
๏ Axudar aos animais perdidos, abandonados, feridos ou en peligro e ás persoas que os
atopan e queren axudalos.
๏ Empoderar á poboación sobre o mellor proceder no caso de atopar un animal nestas
circunstancias.
๏ Contribuir a construir un Camiño de Santiago máis ético e solidario e mellorar a súa
imaxe.
๏ Reducir os accidentes de tráfico.
๏ Axudar á poboación local a recuperar os seus animais perdidos.
๏ Conciliación entre veciñanza e evitación de conflictos por mor dos animales en peligro.
๏ Axudar ás administracións locais coa súa responsabilidade de atención e protección
dos animais de compañía.
๏ Axudar a desafogar teléfonos como o de emerxencias, redirecionando en cada caso da
mellor maneira.
d) Descripción da actividade
O servizo de información, orientación e asesoramento está dirixido ás persoas peregrinas, á
veciñanza dos Concellos polos que discorre o Camiño e a calqueira outra persoas que poida
pasar por esos lugares (como por exemplo, ocupantes de vehículos que pasan polas
estradas ou visitantes das zonas rurais)
No ano 2017 puxemos en marcha esta actividade coincidindo coa apertura do noso local na
rúa das Fontiñas, nº 27, en Santiago de Compostela. Pero non foi ata este 2018 que a
actividade se consolida e colle unha verdadeira dinámica. Parte deste crecemento tivo que
ver co éxito da Credencial Canina e a nosa presenza no Camiño a través desta e outras
campañas, pero tamén pola propia presenza en redes, e polo traballo asistencial de rescate
de animais. Asimesmo, somos unha da poucas protectoras de Galicia que atendemos
directamente o teléfono case a calqueira hora.
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Durante os meses de vrao recibimos ata varias chamadas diarias de veciños/as e
peregrinas/os alertando por situacións de todo tipo na que os animais están en perigo. Da
meirande parte delas non podemos facernos cargo do animal directamente, pero si
asesoramos á persoa, difundimos nas redes e ás veces nos poñemos en contacto coas
autoridades para denunciar o caso.
O servizo é totalmente gratuito e consiste concretamente no seguinte:
Ofrecer información, orientación e asesoramento a calqueira persoa que se poña en
contacto con nós sobre as seguintes cuestións:
- Cómo actuar se atopamos un animal ferido.
- Cómo actuar se atopamos un animal perdido ou supostamente abandonado.
- Cómo actuar se atopamos un animal maltratado.
- Establecementos que permitan o acceso e pernoctación con animáis de compaña.
Información sobre outros servizos para perregrinos, como transporte ou acceso a lugares
públicos ou alternativas de gardería para deixar o can/cadela namentres.
e) Público destinatario
๏ Persoas peregrinas en xeral.
๏ Veciñanza local.
๏ Calquera outra persoa que pase polo lugar por calquer motivo e se atope na situación.
f) Medios humáns
Esta actividade foi realizada polo
voluntariado habitual da asociación.
g) Medios materiais
๏ Oficina completamente equipada.
๏ Plataformas internet. Correos
electrónicos e redes sociais.
๏ Teléfonos
๏ Vehículo para os desprazamentos.
h) Nivel de satisfación e incidencias
Moi bó, xa que a xente que contactou agradeceu moito este servizo e ademáis a iniciativa
foi recoñecida socialmente. Ainda que queda moito camiño por percorrer, pouco a pouco, a
través da información e o asesoramento, comezamos a proceder do xeito máis adecuado,
nuns casos que, por mor da falta de protocolos e recursos institucionais están
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absolutamente desatendidos. Era unha necesidade imperante da que ninguén se estaba a
facer cargo en Galicia.
i) Publicidade e repercusión
Redes sociais, cartelería a pé de rúa, información en albergues e outros
establecementos.

4. ÁREA SERVIZOS A PEREGRINOS.
a. Lanzamento da Credencial Canina.
a) Data de realización: Do 19 ao 31 de marzo de 2018
b) Lugar: Entre as poboacións de Sarria a Santiago
c) Obxectivos:
Lanzar a Credencial e a Compostela canina e dar a coñecer os obxectivos que se perseguen
con esta iniciativa que son os que se detallan no seguinte apartado e).
d) Descripción da actividade
Organizouse a peregrinación de Mari Carmen Astigarraga e de Neo dende Sarria a Santiago
foi o primeiro PeRRegrino acreditado por nós. Mari Carmen e Neo levaron a mensaxe de
APACA por todo o seu Camiño, especialmente na peregrinación dende Sarria a Galicia, pero
tamén durante os meses posteriores no Pais Vasco.
e) Público destinatario
๏ Persoas peregrinas; peregrinas con can/cadela
๏ Veciñanza do Camiño de Santiago.
๏ Poboación en xeral.
๏ Institucións públicas e axentes do Camiño de Santiago
๏ Sector comercial do Camiño.
f) Medios humáns
๏ Mari Carmen Astigarraga e Neo
๏ Voluntarias de APACA.
g) Medios materiais
๏ Vehículo apoyo campaña.
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๏ Pegatinas e folletos para repartir durante a peregrinaxe.
๏ Camisolas corporativas.
h) Nivel de satisfación e incidencias
O nivel de satisfación da campaña de lanzamento foi moi alto. Superou con moito todas as
nosas expectativas, xa que tanto a
repercusión en prensa como a aceptación
social (incluido á do sector comercial e
veciñanza do Camiño) foi expléndido.
Os datos recabados na peregrinaxe foron
moitos e de calidade e todo elo abríu
camiño para outras actividades
reivindicativas e para a continuidade da
Credencial.

i) Publicidade e repercusión
A iniciativa foi todo un éxito e conseguimos a través dela capatar a atención da prensa e
do sector empresarial e comercial ao longo do Camiño. Un twiters, publicado por Belén
Baños, da tvg conseguíu ser trending topic por un día.
h t t p s : / / w w w. e l p r o g r e s o . e s / a r t i c u l o / s a r r i a / p e r r o s - e s t r e n a n - c r e d e n c i a l /
201803201757531302111.html
http://www.crtvg.es/informativos/neo-e-o-primeiro-can-en-recibir-a-credencial-canina-docamino-de-santiago?fbclid=IwAR1Y-a_mOG5dyStxTZ3mRP5kwneLucxaBp9cYL2ORo6jACKywj1Wv-UNIk
http://www.crtvg.es/informativos/asi-os-peregrinos-poden-facer-o-camino-coas-suasmascotas-e-estas-poderan-entrar-nos-albergues-3690592?
fbclid=IwAR1K12G7I7e8gDFimEZn464Vz4fO-Z6dt1GkW1fGAuYsNr9tX2emMxF6j8Y
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http://www.crtvg.es/informativos/primeira-credencial-canina-do-camino-de-santiago-3690615
http://www.animalshealth.es/animaladas/crean-la-primera-credencial-xacobea-para-perros
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/nace-credencial-xacobea-perros-peregrinos/
idEdicion-2018-03-21/idNoticia-1105974/
https://vivecamino.com/credencial-canina-perros-camino-santiago_no_497/
https://deperroaperro.com/2018/04/02/noticias-reconocimiento-peregrinacion-perro-caminosantiago/
http://eperros.com/hacer-camino-santiago-perros-2418/
https://elbauldelcamino.es/neo-el-primer-perregrino-a-santiago
http://www.santiagodecompostela.gal/hoxe/nova.php?id_nova=13798
https://galego.farodevigo.es/portada-arousa/2018/03/30/cientos-peregrinos-desafian-lluviaavanzan/1864005.html
http://www.sentimientoanimal.com/2016/12/perros-camino-santiago.html
https://goiena.eus/aretxabaleta/1531477709413-aretxabaletako-neo-lehen-txakurradonejakue-bidea-erromes-agiriarekin-egiten
https://www.facebook.com/events/146575316133417/ (evento que recolle a publicidade e
difusión do lanzamento)

b. Xestión da Credencial Canina e Compostela Canina.
a) Data de realización: Entre os meses de marzo a decembro de 2018
b) Lugar: Local da protectora en Santiago (r/ Fontiñas 27).
c) Obxectivos:
๏ Mellorar os servizos para as persoas que conviven con animais e que desexan realizar
o Camiño de Santiago acompañadas dos mesmos
๏ Fomentar a consideración dos animais de compañía como membros das nosas
familias. Fomento dunha sociedade máis dogfriendly.
๏ Concicliación coa poboación local a través do fomento do comercio local: fomento da
actividade e clientela de hostais e albergues privados, negocios de hostelería, de
transporte privado e outros.
d) Descripción da actividade
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A credencial e compostela canina responde a unha demanda que observamos o pasado
ano 2017 coa apertura da nosa oficina en Santiago. Cada vez eran máis os pelegríns que
entraban preguntándonos polo selo para a súa credencial e por si había unha credencial
e compostelana especial para a súa mascota. Así que nos puxemos máns á obra e
creamos un pasaporte e un certificado para aqueles cans e cadelas que facían o Camiño,
imitando aqueles orixinais e propios das persoas. Neste exercizo 2018 realizamos o
lanzamento oficial da Credencial e a Compostela Canina (que tamén chamamos, a
PeRRegrina) e que foi todo un éxito.
En parte, o éxito da Credencial Canina debeuse ao novedoso da iniciativa e ao carácter
amable e necesario da mesma, pero tamén ao noso modelo de xestión baseado na
atencion persoalizada e o bo trato, algo que provocou un efecto revote altamente
positivo.
A Credencial Canina permitiunos establecer sinerxias coas persoas pelegrinas e falarlles
dos problemas dos animáis a través dun xesto amable e que xeraba simpatías, xa que o
problema dos animais moitas veces é difícil de abordar polo enorme dramatismo,
impotencia e, ás veces, sentimentos de culpabilidade que conleva. Coa Credencial
difundíronse campañas como as de “peregrino, non deixes que os cans te sigan” (na
propia credencial) e que comezaramos a realizar no ano 2016 e tamén a que lanzamos o
pasado 2017 “protocolo de actuación se ves un animal ferido ou en perigo” que se lle fixo
chegar a cada unha das persoas que contactaban connosco con motivo da adquisición
da Credencial.
A través da xestión da Credencial Canina puidemos recoller testemuñas de cada un dos
viaxes dos perregrinos/as, das súas impresións con respecto ao estado dos animais ao
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longo do Camiño, dos casos que ven de supostos abandonos, maltratos ou feridos; dos
animais que lles intentas seguir; e dos servizos que teñen á súa disposición para este
tipo viaxe en familia, de xeito que tamén imos facendo unha base de datos de primeira
man con respecto a establecimientos que permitan ou non a entrada a cans, e o mesmo
con respecto aos diferentes medios de transporte que estas pelegríns teñen que utilizar.
Por outra banda, a Credencial brindounos a oportunidade de acadar colaboracións e
ofrecimentos de voluntariado. De ahí varias das campañas descritas no apartado b)
“Campaña de sensibilización no Camiño de Santiago”.
Á súa chegada a Santiago persoas e cans teñen que pasarse polo noso local para
conseguir a Compostela Canina. Segundo as nosas estimacións, aproximadamente 1/3 dos
perregrinos que chegan a Santiago o fan. Nese momento tamén realizámoslles as enquisas
sobre servizos e sobre a súa visión sobre os animais ao longo da ruta, tomamos fotos e, se
así o desexan as incluimos nas nosas redes sociais. Con moitas delas, afianzamos alianzas
para actividades futuras.
Outras partes desta actividade son:
๏ Promoción das credenciais caninas a través das redes sociais, correos electrónicos e
outros medios como entrevistas de prensa, radio e televisión
๏ Procura de puntos de venta e distribución das credenciais.
๏ Xestión dos datos de peregrinas e peRRegrinas.
๏ Seguimento dos pedidos de Credenciais e resolución de incidencias.

RESULTADOS VENDAS:
Neste exercizo vendimos a practica
totalidade das Credenciais editadas: 500
unidades.

Expedimos 286 Compostelas
Caninas ou PeRRegrinas.
Non todas as perregrinas que
adquiren a Credencial veñen a
pola súa Compostela, xa que o
local non está o suficientemente
céntrico para facilitarlles o
achegamento.
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e) Público destinatario
PeRRegrinos / as.
Nota: Perregrino/a é unha nova verba (utilizada en todas as linguas, galego, entre
outras) que designa ás cadelas e cans que realizan o Camiño de Santiago
peregrinando coas súas compañeiras humanas. Nós falamos de peRRegrinos/as
cando nos diriximos ao conxunto de: persoa e can que peregrinan xuntos, xa que os
servizos ou necesidades son do conxunto da unidade familiar: can e persoa, e para
diferenciar este tipo de persoa peregrina das outras.
f) Medios humáns
๏ A xestión e coodinación de toda esta
actividade foi levada pola entidade externa
Paradoxa Humana, con axuda puntual
doutras voluntarias da asociación.
๏ O persoal da Fundación Eomaia, entidade
colaboradora coa que se comparte local, nos
momentos de máxima chegada de
perregrinos, tamén botaron unha man na
atención aos mesmos e na organización de
datos.
g) Medios materiais
๏ Oficina completamente equipada.
๏ Plataformas internet. Correos electrónicos e redes sociais.
h) Nivel de satisfación e incidencias
Excelente. Todo un éxito en todos os aspectos.
i) Publicidade e repercusión
O lanzamento da Credencial Canina (descrito no apartado anterior) foi unha boa publicidade
inicial para esta actividade. Despois desto, maioremente nos meses seguintes fixéronnos
varias entevistas de radio e para prensa escrita.
Porén, a maior difusión da iniciativa foi a través das redes sociais do sector dos peregrinos,
das asociacións de amigos do Camiño de Santiago, dos puntos de venta e das nosas
propias. O boca a boca entre perregrinos tamén foi moi importante así como os grupos de
WhatsApp e similares. Pouco a pouco imos introducindo a iniciativa nos puntos de
información para peregrinos.
A continuación un vídeo que preparamos a final de temporada (principios de setembro) para
a presentación no Vaticano e que permite ter unha imaxe da actividade destes meses en
relación coa iniciativa.
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https://apaca.paradoxahumana.com/perregrinos-ultreia

c. Servizo de atención á/ao peRRegrina/o.
a) Data de realización: Entre o 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2018
b) Lugar:
๏ Coordinación dende o local da protectora en Santiago (r/ Fontiñas 27) en horario de
oficina.
๏ Desplazamentos puntuais a lugares requeridos ao longo do Camiño de Santiago en
Galicia por causas graves ou necesarias.
๏ Atención telefónica todos os días a calquera hora (excepto as horas de dormir)
c) Obxectivos:
๏ Facilitar e promocionar a peregrinaxe acompañados dos compañeiros caninos.
๏ Axudare ás persoas que realizan o Camiño de Santiago acompañadas dos seus cans/
cadelas e prestar axuda aos animais cando o necesiten.
๏ Fomentar a consideración dos animais de compañía como membros das nosas
familias e por tanto, con dereitos coma calquera outro membro.
๏ Fomento da apertura de establecementos e servizos para peRRegrin@s.
d) Descripción da actividade
O servizo préstase a través de atención física en local aberto ao público en Santiago de
Compostela, na entrada do Camiño Francés, en horario determinado de apertura, así como
por calquera outro medio (telefónico, chat, correos, etc) fora do horario comercial.
O servicio consiste na atención ao público (persoas peregrinas e peRRegrinas) e
ofrecemento de información e asesoramento para a súa ruta con can/cadela.
Atendemos tanto para persoas que van a iniciar a perigrinaxe como para aquelas que
chegan.
A actividade comeza normalmente cunha chamada, correo ou calquera outro medio de
comunicación dunha persoa peregrina acompañada ou non de can ou cadela. Ou acudindo
presencialmente ao noso local. Ainda que polo noso perfil e sector maiormente se poñen en
contacto connosco persoas con cans (peRRegrinas), tamén recibimos solicitudes de axuda
ou asesoramento por parte doutras peregrinas, xa que, segundo nos comentan, confían no
noso criterio sempre que poidamos axudarlles, precisamente por non ter intereses
concretos, ser unha entidade sen ánimo de lucro e pola fama que estamos a coller de boa
atención e desinteresada.
Contactannos para que lles axudemos en cousas coma as seguintes:
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๏ Preparación xeral do Camiño con can/cadela.
๏ Que lles axudemos a atopar un lugar para dormir, normalmente con can. Neste
caso, soemos reedirixilos ás paxinas web onde temos a información da que
disponemos: https://apaca.protecms.com/articulo/814-listado-de-alojamientos-queadmiten-perros-en-el-camino-frances ; https://apaca.paradoxahumana.com/alberguespara-perregrinos . Tamén solventamos directamente dúbidas que teñan ao respecto de
servizos nos hospedaxes, sobre cal é a ruta máis adecuada que outra, etc.
๏ Solicitar información sobre lugares para comer donde deixen a entrada aos
animais ou simplemente onde sirvan, por exemplo, comidas vexetarianas ou veganas.
A este respecto, temos varias
fontes de información: guías
que se realizaron nalgunhas
cidades e poboacións
grandes, apps que traballan
este tipo de información e as
propias aportación que fan as
peregrinas que chegan ao
noso local unha vez rematan
á súa peregrinación.
๏ Información sobre
accesibilidade cos cans/
cadelas a lugares de
interés.
๏ Información sobre medios
de transporte disponibles
para achegarse ao punto de
saída, voltar a él, regresar a
casa ou outro tipo de
desplazamentos con cans.
ou
๏ Información
asesoramento sobre saúde,
etoloxía ou consellos para
o Camiño a este respecto. O PeRRegrino Bart e a súa familia humana (Honorio 1ª liña)
Ou ben lles facilitamos a
información e coñecementos
que nós mesmas poseemos ou ben lles remitimos a algún veterinario da zona
coñecido. Se non coñecemos ningún, realizamos as xestións necesarias para redirixille
ao que consideremos máis adecuado. Non é a primeira vez que aconsellamos o
desestimento da peregrinación por motivos de saúde do animal, evitando así males
maiores para o mesmo e para os donos.
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๏ Outras informacións que solicitan sobre calqueira tema relacionado co Camiño ou
con animais. Por exemplo, onde poden atopar as Credenciais para humanos, horarios
das misas de peregrinos, puntos de información, consignas para mochilas ou bicis;
aluguer de transportíns para os cans, lexislación e normativa sobre animais nos
diferentes lugares polos que pasan, protectoras ou refuxios do Camiño, etc. Enlaces
de interés e fontes de información para o viaxe con can/cadela…
๏ Asistencia presencial. De cando en vez, non casos máis granves, a axuda consiste
en ir a recoller ás persoas alí onde se atopan, normalmente por causas de
enfermidade, pérdidas dos animais, non atopar lugar para dormir e facérselles de
e) Público destinatario
Persoas peregrinas en xeral e peRRegrinas/os en particular.
f) Medios humáns
A atención persoalizada
realizada por medio telefónica
ou email foi realizada pola
entidade Paradoxa Humana
coa colaboración doutras
persoas voluntarias da
asociación.
As asistencias presenciais,
nas estradas ou camiños, a
través de voluntarias da
asociación co apoio da
anterior entidade.
g) Medios materiais
๏ Oficina completamente equipada.
๏ Plataformas internet. Correos electrónicos e redes sociais.
๏ Teléfonos
๏ Vehículo para os desprazamentos.
h) Nivel de satisfación e incidencias
Moi bó, xa que a xente agradeceu moito este servizo e ademáis tamén foi recoñecido
socialmente. Era unha necesidade importante da que ninguén se estaba a facer cargo en
Galicia.
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d. Actuación de sinalización do trazado do Camiño e colocación de
paneis informativos.
a) Data de realización: novembro 2018.
b) Lugar: Concellos de Arzúa e O Pino, ao paso do Camiño.
c) Obxectivos:
๏ Informar ás persoas peregrinas sobre o trazado das Rutas.
๏ Contribuir á reducción de accidentes nas estradas polas que discurre o Camiño,
especialmente á altura de pasos de peregrinas especialmente peligrosos.
๏ Informar á poboación sobre como actuar no caso de atoparse un animal en perigo ou
necesitado no Camiño. Axudar, por tanto, aos animais, ás persoas que se atopan con
eles e as diferentes autoridades e Administracións local na xestión primaria do animais
nas diferentes situacións.
d) Descripción da actividade
Realizamos dous tipos de sinalización:
1 Panel informativo para colocar na entrada de
Arzúa, segundo indicacións do técnico municipal.
O panel recolle información sobre protocolo de
actuación no caso de atoparnos con animais en
perigo no Camiño, segundo sexa o caso: perda ou
abandono; feridos ou accidentados; maltratados.
Para todos os casos facilítase os medios e
teléfonos de contacto edecuados: emerxencias,
Garda civil, policía local, protectora, etc
2 Sinalizadores verticais para colocar nos puntos
máis conflicitivos (puntos negros) do trazado do
Camiño Francés na provincia, previsiblemente a
colocar no Concello de O Pino. Á vez que sirven
para informar aos peregrinos do trazado do
Camiño, alerten aos conductores sobre os cans e
cadelas que poden atravesar a calzada nese punto
ou zona para que reduzan a velocidade e estean
atentos. A través das sinais invitaráselles a deixar
cruzar aos cans que anden soltos pola estrada.
Os pasos que seguíu a actuacion foron os
seguites:

- Desenvolvemento da idea o do deseño dos
sinalizadores.

- Deseño gráfico e enmaquetación dos mesmos.
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- Solicitude de autorización aos Concellos, a Patrimonio e a Fomento.
- Construcción dos elementos.
- Colocación dos mesmos nos lugares escollidos.

e) Público destinatario
๏ Veciñanza en xeral.
๏ Persoas peregrinas.
๏ Conductores de vehículos.
f) Medios humáns
Nesta actividade interviron as seguintes persoas ou entidades:
๏ A entidade Paradoxa Humana na coordinación e xestión, e na idea e deseño gráfico.
๏ A empresa Okodesing no traballo de enmaquetación, construcción e envío dos paneis
e sinalizadores.
๏ O Concello de Arzúa facilintando o emplazamento e a colocación do panel horizontal.
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g) Medios materiais
๏ Ordenador e programa de deseño gráfico.
๏ Medios propios da empresa constructora dos paneis.
๏ Medios do Concello de Arzúa para o súa colocación.
h) Nivel de satisfación e incidencias
Segundo o noso coñecemento esta é a primeira iniciativa de información e sinalización no
Camiño de Santiago orientada á protección dos animais de compañía e á prevención de
accidentes pola súa presenza. Por tanto, trátase dunha actuación tanto innovadora como
necesaria, á cal pretendemos dar continuidade en posteriores exercizos.
i) Publicidade e repercusión
๏ Publicación na nosa web e redes sociais.
๏ A propia presenza do panel informativo.
๏ A difusión de fotos dos paneis e selfies que sen dúbida farán unha boa parte da
comunidade de peRRegrinasa/os.

3. ÁREA REIVINDICACIÓN E POLÍTCA.
a. Reivindicación no Vaticano
a) Data de realización: 19 de setembro de 2018.
b) Lugar: Coordinación e xestión no local da protectora en Santiago (r/ Fontiñas 27).
Desplazamentos aos lugares requeridos ao longo do Camiño de Santiago en Galicia
dende Santiago ou dende Arzúa. Garda e coidados dos animais nas diferentes casas de
acollida, principalmente en Arzúa.
c) Obxectivos:
๏ Informar ao Papa Francisco da situación dos animais, especialmente dos cans, na ruta
xacobea.
๏ Solicitarlle o seu apoio para a mellora dos servizos a PeRRegrinos no Camiño de
Santiago, en concreto os seguintes:
๏ O acceso dos cans aos albergues públicos de titularidade episcopal.
๏ O acceso dos cans peregrinos á Catedral, especialmente no día da misa do
peregrino.
๏ O acceso dos cans á oficina do peregrino en Santiago de Compostela.
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๏ Visibilizar a causa de APACA e fomentar a peregrinaxe a Santiago con can.
๏ Procurar apoios internacionais para divulgar a nosa mensaxe e lograr os nosos
obxectivos a prol dun Camiño de Santiago solidario, ético e respetuoso con todos os
seres.
d) Descripción da actividade
Mari Carmen Astigarraga, a peregrina que veu en compañía de Neo, o primeiro can ao que
lle entregamos a Compostela Canina, tomou a iniciativa de redactar unha carta dirixida ao
Papa Francisco na que se lle facía chegar a iniciativa da Credencial Canina e as deficiencias
en servizos para os cans/cadelas peregrinas. Coa carta solicitaba unha audiencia para poder
explicar detalladamente este tema.
Según nos informou recibíu resposta ao cavo dun mes con aceptación de audiencia para
para dúas persoas e Neo, polo que nos convidou a asistir con ela e o can peregrino a un
membro de APACA. Finalmente, non foi posible a audiencia por motivos que descoñecemos,
pero sí estivemos presentes na audiencia xeral con material reivindicativo.
Ao día seguinte, o día 20 de setembro, fixemos entrega no Palacio apostólico do Vaticano
dun escrito de APACA, adxuntando a solicitude coas demandas descritas nos obxectivos, as
88.000 sinaturas acadadas no ano 2016-17 e un cd con material audiovisual da actividade
da protectora e das reivindicacións polos animais.
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e) Público destinatario
Papa Francisco.
f) Medios humáns
๏ Dúas persoas por APACA
๏ Mari Carmen Astigarraga e grupo de amigos.
g) Medios materiais
๏ Pancarta para reivindicación no Vaticano.
๏ Montaxes audiovisuais para presentarlle ao Papa e cd coas sinaturas.
๏ Oficina para a coordinación da actividade.
๏ Cámara fotográfica.
h) Colaboradores.
๏ Financiación de Octavio Villazala (Montegatto) que cubríu a estancia en Roma e
outros gastos menores.
๏ Audiovisual preparado por Juan Miguel Rivas, de Uvitel TV, en colaboración con
APACA. A Juan Miguel coñecímolo cando chegou peRRegrinando a Santiago este
mesmo ano.
i) Outras variantes de interés.
Aproveitamos a visita a Roma para coñecer e entablar relacións coa protectora de
animais máis antigua de Europa, a ENPA (Ente Nazionale de Protezione Animali), con
sede no barrio do Vaticano. Foi un excelente encontro no que intercambiamos pareceres,
coñecementos, actualidade do sector e ata camisolas. Tamén falamos de posibles
colaboracións. Pola súa banda, a ENPA redactou unha carta que foi asimesmo enviada ao
Papa Francisco apoiando ás nosas reivindicacións.
j) Publicidade e repercusión
https://apaca.paradoxahumana.com/672-2
https://elpais.com/politica/2018/06/13/diario_de_espana/1528886980_345706.html

b. Negociación coas diferentes administracións e alcaldías para a
consecución dun Refuxio ético para os animais do Camiño.
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Realizáronse diversas xuntanzas con alcaldes e representantes políticos para tentar
acadar unha solución negociada con esta protectora para os animais abandoados no
Camiño de Santiago na provincia de A Coruña.
A persoa representante foi Raquel Freiría, actuando como voceira da asociación.
Malia que a nova Lei de protección dos animais domésticos en Galicia foi aprobada en
Xaneiro deste ano, ao longo do mesmo non se desenvolveu ningún Decreto que regulase
a aplicación da dita normativa nen se tomaron medidas para aplicala na meirande parte
dos Concellos rurais galegos ao longo do Camiño, polo que a problemática segue
practicamente igual, coa salvedade de que a opinión pública vai sendo coñecedora a
grandes pasos da realidade dos animais e cada vez está peor visto entre amplos sectores
da sociadade as actitudes de desprezo e maltrato cos nosos compañeiros animais.
Algunhas das nosas conversas abriron boas expectativas pero non se pechara nada no
cavodoano, quedando todo pendente para o seguinte exercizo.
A data de hoxe só temos convenio co Concello de Arzúa e pequenos acordos puntuais
con outros Concellos.
Seguimos sen Refuxio ou Centro autorizado fundamentalmente por falta de
disponibilidade de terreo para a súa implantación.
As xuntanzas presenciales foron as seguintes, alem doutros contactos vía telefónica:
Alcalde de Arzúa
Alcalde de Dumbría

Alcalde de O Pino

Deputada polo grupo PSOE,
Patricia Vilán

Alcalde de Fisterra

Alcalde de Oroso

Concelleiro de Medio Ambiente Alcalde de Dumbría
de Ames.
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4. ÁREA INVESTIGACIÓN.
a. Realización dun censo de animais de cans e cadelas en Arzúa
a) Data de realización: entre o 1 de xuño e o 28 de Novembro de 2018
b) Lugar: Concello de Arzúa, Camiño de Santiago francés. Coordinación e elaboración de
estudo en oficina en Santiago (Fontiñas 27)
c) Obxectivos:
๏ Extraer estadísticas e datos reais sobre o número de cans/cadelas da vecindade nas
localidades polas que discorre o Camiño de Santiago en Galicia.
๏ Ter un maior coñecemento da cantidade de animais de compañía que habitan nun
determinado tramo do Camiño de Santiago e a situación na que viven os mesmos.
๏ Poder adaptar á realidade diversas campañas, coma as de esterilización e chipeado.
๏ Aproveitar para contactar coa veciñanza e, no seu caso, informarlles, orientarlles e
asesorarlles en materia de benestar animal e obrigas como responsables.
d) Descripción da actividade
Realización de unha serie de pescudas locais sobre a existencia de cans e cadelas nun
determinado lugar ou poboación para así poder extraer estadísticas aplicables a
poboacións limítrofes para acadar unha visión de conxunto.
Recopilación de datos sobre o número de cans e cadelas chipeadas en cada localidade
do Camiño Francés e Primitivo a través de consulta por escrito ao Regiac.
Anotación de todos os datos sobre cans e cadelas arzuanas que nos iban chegando por
diversos motivos: consultas, perdas, coñecemento directo, etc, ao longo de todo o ano.
Realización de consultas á veciñanza de aldeas ou lugares concretos.
Entrevistas a veterinarios locais.
Conversas cos alcaldes rurais.
Datos extraidos na Campaña de Esterilización Gratuita realizada en novembro. No
momento de realizar as visitas ás persoas que solicitaron as esterilizacións faciamos
pescudas entre estas e outras persoas veciñas do lugar para determinar cantos animais
poderían haber no lugar. Así, analizamos datos poboacionais das seguintes aldeas ou
lugares, que logo nos serviron para facer unha comparativa de outros lugares: Calvos de
Abaixo (parroquia San Martiño de Calvos), Guldrís e Xibeirós (parroquia de Rendal),
Xixirín (parroquia de Dodro), Carral (parroquia de Branza), Lema de abaixo (parroquia de
San Pedro de Lema), Carballeda (parroquia de San Pedro de Viñós), Cruceiro (parroquia
de Burres), Carballeda (parroquia de San Pedro de Viñós), Agradevales (Santa María de
Arzúa), Pantiñobre e San Miguel de Villantime.
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Segundo os datos extraidos polos medios anteriormente descritos puidemos establecer a
estimación de que o resultado poboacional de cans/cadelas real no Concello de Arzúa pode
ser de 33 a 35 veces maior dos que reflexa o REGIAC e moito maiores tamén de todas as
estimacións que fixeramos nós mesmas anteriormente, que se situaban ao redor do 75% de
cans/cadelas en relación coa taxa poboacional.
Polo tanto, moi probablemente no Concello de Arzúa, poidan vivir entre 6000 e 7000 cans,
un número moi aproximado ao número de habitantes total censados e alarmantemente lonxe
dos datos do Rexistro (REGIAC).
ANO 2018
CONCELLO
Nº cans rexistrados
Arzúa
220
Melide
231
Palas de Rei
105
Pino (O)
137
Santiago de Compostela
879
Sarria
273

Datos obtenidos do REGIAC tras consulta
realizada por escrito a mediados de ano

Os datos deste estudo serán utilizados para a realización de campañas de chipeado no
exercizo 2019.
e) Público destinatario
- Habitantes do Concello de Arzúa
- Administración local, Diputación e Xunta (organismos correspondentes)
f) Medios humáns
A campaña de censo foi subcontratada e realizada pola entidade Paradoxa Humana.
g) Medios materiais
• Vehículo da protectora para o traballo de campo..
• Oficina completamente equipada.
• Cadernos e bolígragos para o traballo de campo.
• Tablet para o traballo de campo: navegación e coordinación.

b) Estudo de opinión ás persoas peregrinas.
a) Data de realización: Do 1 de maio ao 15 de outubro de 2018
b) Lugar: Presencial na oficina de APACA en Santiago, telemática a través email e
mediante envío das enquisas cubertas ao correo postal.
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c) Descripción breve da actividade
Dende o noso local en Santiago realizamos un estudo de opinión a persoas peregrinas a
través de dous modelos de enquisas coas seguintes temáticas:
Qué opinan da situación dos animais (domésticos da veciñanza) ao longo do Camiño de
Santiago?
Qué opinan sobre os servizos dispoñibles para a peregrinaxe con can/cadela na Ruta
Xacobea.
d) Obxectivos:
Extraer conclusións sobre a visión, tanto xeral como concreta, deste sector ao respecto
do estado dos nosos animais ao longo da Ruta Xacobea; detectar carencias e
necesidades e mostrar ás diferentes Administracións e resto de axentes sociais, aquelo
que, segundo este estudo, debería de ser cambiado en relación ao estado ou trato dos
nosos animais.
En último termo, mellorar a calidade de vida dos animais domésticos na Ruta Xacobea.
Extraer estadísticas e datos tanto cuantitativos como cualitativos sobre os servizos para
peRRegrinos/as exitentes no Camiño de Santiago.
Conseguir igualdade de dereitos para aquelas peregrinas que realizan a súa viaxe
acompañados dos seus cans/cadelas.
Mellorar a calidade de certos servizos para peRRegrinos e conseguir o acceso para
cans/cadelas naqueles lugares de interese ou en aqueloutros que resultan
imprescindibles para realizar a peregrinaxe, como por exemplo é o transporte público.
En último termo, mellorar a calidade de vida dos animais que viaxan cos seus
compañeiros humáns.
e) Descripción detallada da actividade e resultados.
Deseñamos dous modelos de enquisas.
1. ENQUISA SERVIZOS A PERREGRIN@S. Preguntamos acerca dos servizos que as/os
peRRegrinas tiñan disponibles ou botaban en falta ao longo da súa peregrinaxe e as
valoracións que lle daban tanto aos esteblecementos onde fixeron noite cos cans coma
a outros servizos. As temáticas eran as seguintes:
๏ Aloxamentos nos que puideron pernoctar coas cadelas/cans.
๏ Establecementos onde lles permitiron almorzar, xantar, cear ou tomar algo en
compañía dos cans/cadelas.
๏ Lugares de interés que puideron ou non puideron visitar coas súas animais.
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๏ Forma de desplazamento para chegar ao punto de inicio da peregrinaxe e para voltar a
él ou/e a casa. Dificultades atopadas.
๏ Convivencia con outras peregrinas tendo en conta a compañía dos seus cans/cadelas.
E outros datos para extraer estadísticas do perfil das persoas e os cans/cadelas peregrinas:
๏ ¿Como chegou a ti o teu can/cadela?
๏ ¿Está esterilizado/a?
๏ Lugar e data de saída
Os resultados das enquisas pódense descargar no seguinte enlace:
https://apaca.paradoxahumana.com/albergues-para-perregrinos
Realizamos 180 enquisas das que extraimos resultados coma os seguintes:
‣

Exemplo de valoración a data 15 de outubro. Albergues de Sarria:
SARRIA
Excelente

Buena

Regular

Mala

TOTAL

Matías Room's SARRIA

1

0

1

0

2

Aqua Rooms SARRIA

2

0

0

0

3

Hotel Alfonso IX SARRIA

0

1

0

0

1

Albergue San Lázaro SARRIA

8

1

0

0

9

Albergue Oasis SARRIA

1

0

0

0

1

Paloma y Leña SARRIA

1

0

0

0

1

Pensión la Estación SARRIA

1

1

0

1

3

Hostal Cristal SARRIA

1

3

0

0

4

Alma do Camiño SARRIA

2

0

0

0

2

Los Blasones SARRIA

0

1

1

0

2

Albergue Obradoiro SARRIA

0

0

1

0

1

Albergue Oito Marabedís
SARRIA

0

0

1

0

1

Hostal Andaina SARRIA

1

0

0

0

1

Casa Barbadelo SARRIA

0

0

1

0

1

TOTAL

18

7

5

1

32
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Hai que ter en conta que a cantidade de opinións recollidas non é demasiado significativa,
polo que aconsellamos non sacar conclusións en base a dous ou tres opinións. Noutros, por
exemplo no caso do Albergue San Lázaro, o resultado sí que pode darnos unha idea
bastante fiable da calidade do servizo prestado.
No seguinte exercizo continuaremos con estas enquisas polo que pouco a pouco iremos
tendo un mapa máis completo e fiable en canto á calidade e servizos dos establecementos.
‣

Frecuencia no comenzo de etapas
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2. ENQUISA OBSERVATORIO ANIMAL NO CAMIÑO. Con este outro modelo de enquisa
pretendíamos extraer a visión e opinión das persoas peregrinas sobre o estado dos
animais da vecindade que se atopaban ou que vían ao longo da súa peregrinaxe a
Santiago.
Cubríronse un total de 190 enquisas, que non eran anónimas e incluían datos e
sinaturas das persoas enquisadas, co obxectivo de poder presentalas nas diferentes
administracións para reclamar melloras nas condicións dos animais no Camiño de
Santiago.
Realizamos unha serie de preguntas, algunhas das cales eran de resposta aberta, polo
que sendo difícil sintetizar o resultado en gráfica simple, expoñémolo en diversas
gráficas e táboas nun documento ao final desta memoria (anexo 1).
Formuláronse preguntas como as seguintes:
¿Has visto perros encadenados/atados?
¿Que opinas sobre los perros que parecen estar permanentemente atados?
¿Ha intentado seguirte algún perro/a que andaba suelto?
¿En que situación viste o cómo te pareció que se encontraba el perro o perros
que viste sueltos?
¿Has visto otros animales domésticos (vacas, caballos, burros, gatos u otros) en
mal estado?. Por ejemplo, desnutridos, atados, heridos, abandonados o
perdidos. Cuéntanoslo.
¿Puedes dejarnos tu impresión al respecto de los animales de la vecindad a lo
largo del Camino de Santiago en cualquiera de sus tramos (o en general)?
¿Que le solicitarías a las autoridades competentes en materia de bienestar
animal e instituciones públicas?
f) Público destinatario
๏ Peregrinas en xeral no canto ás enquisas sobre o estado dos animais da vecindade.
๏ Peregrinas con can/cadela en canto aos servizos para peRRegrinas.
g) Medios humáns
Confección e deseño das enquisas:
๏ A entidade Paradoxa Humana.
Realización das enquisas ás persoas peregrinas:
๏ A entidade Paradoxa Humana.
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Organización das enquisas realizadas, análisis e plasmación de resultados.
๏ Estefanía Lago Gorgoso. Voluntaria de APACA.
h) Medios materiais
๏ Oficina equipada
๏ Enquisas individuais para cubrir en papel.
๏ Programa SPSS para pasar as enquisas e análisis de resultados.
i) Nivel de satisfación e incidencias
O nivel de satisfación desta actividade foi alta, en primeiro lugar pola capacidade de xestión
das persoas e entidade que participaron nela, en segundo pola excelente aceptación que
tivemos entre a comunidade de peregrinas que se brindaron a cubrir enquisas de cinco follas
e a asinar a 2ª (sobre os animais da vecindade) co seu nome e DNI incluido practicamente
sen nengunha excepción, e en terceiro lugar pola calidade e cantidade de datos obtidos que
serán base para posteriores reivindicacións e demandas tanto á Ádministración coma ao
sector comercial e á vecindade.

5.

PREMIO CAMIÑO DE SANTIAGO

Este ano a nosa asociación resultou gañadora do 1º premio Camiño de Santiago 2018
na 3 ª categoría (outras persoas físicas ou xurídicas)
O xurado valorou a nosa actividade en conxunto, pero especialmente a actividade de
protección dos animais no Camiño, a de información e asesoramento e a posta en
marcha de actuacións innovadoras e integradoras.
O premio estivo dotado con 15000 €. Ademáis aportounos un recoñecemento social e
institucional de moito valor para nós e que nos anima a continuar coa nosa labor.
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A entrega de premios tivo lugar nunha Gala realizada no Museo das Peregrinacións o 5
de outubro na que estiveron presentes todas as premiadas e diferentes autoridades.
https://apaca.paradoxahumana.com/siete-entidades-son-reconocidas-con-los-premios-camino-desantiago-2018
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VI.MEMORIA ECONÓMICA
GASTOS
COMPRA ALIMENTOS

4.973,91

COMPRA DE FARMACOS

2.365,76

COMPRA DE ACCESORIOS Y OTROS

154,96

COMPRA DE DIPTICOS Y OTROS

695,88

COMPRA DE MERCHANDISING

98,80

COMPRA DE SEÑALIZACIONES

1.000,00

COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS

105,11

TRABAJOS REALIZADOS - MICROCHIPS

527,00

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

466,45

SERVICIOS VETERINARIOS

6.830,16

SERVICIOS DE PROFESIONALES

6.665,39

PRIMAS DE SEGUROS

282,48

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES TRIODOSBANK

100,67

SUMINISTROS ELECTRICIDAD

682,81

SUMINISTROS TELEFONIA

740,02

SUMINISTROS COMBUSTIBLE

488,46

OTROS GASTOS

216,69

OTROS GASTOS CORREOS Y MENSAJERIA

461,86

OTROS GASTOS MATERIAL DE OFICINA
OTROS GASTOS DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
COMPENSACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACION
GASTOS EXCEPCIONALES
DOTACION A LA PROVISION POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD

TOTAL GASTOS

71,27
105,35
1.337,69
509,36
2.806,06
833,86
120,00

32.640,00

INGRESOS
VENTAS DE MERCADERIAS
VENTAS DE MERCHANDISING

1.830,90
287,35

PRESTACION DE SERVICIOS

1.243,97

CUOTAS DE SOCIOS

2.603,00

DONACINES DINERARIAS RECIBIDAS

2.698,20

DONATIVOS ADOPCIONES

3.453,09

SUBVENCIONES DE LA XUNTA DE GALICIA

2.025,09

SUBVENCIONES DE CONCELLOS

4.350,00

PREMIOS
INGRESOS EXCEPCIONALES

TOTAL INGRESOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

15.000,00
796,00

34.287,60
1.647,60
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7. ENTIDADES COLABORADORAS
๏

Fundación Eomaia: Aportación gastos de local en
Santiago de Compostela.

๏

Deputación de A Coruña. Cofinanciación das
actividades.

๏

Consellería de Turismo. Cofinanciación das actividades.

๏

Concello de Arzúa. Cofinanciación das actividades.

๏

Centro Canino Montegatto. Patrocinio de viaxe ao
Vaticano: aloxamento e outros gastos menores.
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๏

Bizión Arima Berria: Lanzamento da Credencial
Canina e difusión da mesma; organización de
evento no Pais Vasco; organización de viaxe
reivindicativo ao Vaticano.

๏

Uvitel. Confección de
video Ultreia et Suseia.

๏

Protectora de Plasencia. Promoción das Credenciais Caninas.

8. MÉTODOS DE PUBLICIDADE E PROMOCIÓN
a. Páxina Web.
http://apaca.paradoxahumana.com. Páxina principal onde aloxamos toda a información
relacionada coa asociación como campañas, novas, lexislación, información para
peRRegrinos, etc. Incluimos enlaces a aquelas páxinas que xa conteñen información de
referencia e contrastada sobre a peRRegrinaxe.
Dende esta páxina pode accederse a http://apaca.protecms.com, utilizada só para as
fichas e adopcións dos animais.
O traballo está coordinado entre Jose Antonio Martínez, diseñador de páxinas e contidos
web, e o responsable de comunicación e difusión de Paradoxa Humana.
b. Redes sociais.
Facebook: @caminoarzua2015
Twiter: @APACA_Animales
Instagram: @protectora_camino
Google+: APACA, Asociación Protectora Animáis do Camiño
Youtube: http://www.youtube.com/channel/UC4MpU8ig1rF_at2jU0zwrQg
Blog: apaca.paradoxahumana.com/sample-page
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Teamer: https://www.teaming.net/apaca-asoc-protectoraanimaisdocamino
Interactuamos coas páxinas relacionadas co benestar e protección dos animais, así como
con aquelas relacionadas co Camiño de Santiago.
c. Contas de correio.
Correo principal: apaca@paradoxahumana.com.
Alternativa: asociacionapaca@yahoo.es de maneira alternativa.

Elaboración da presente memoria: 30 de Xaneiro de 2019
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ANEXO 1 RESULTADO ENQUISAS OBSERVATORIO ANIMAL NO CAMIÑO

As preguntas realizadas foron as seguintes:
¿Has visto perros encadenados/atados?
Si, muchos
Si, algunos
No, no he visto perros encadenados.
¿Que opinas sobre los perros que parecen estar permanentemente atados?
¿Ha intentado seguirte algún perro/a que andaba suelto?
Si, muchos
Si, alguno
No, no me ha intentado seguir ningún perro/a.
¿En que situación viste o cómo te pareció que se encontraba el perro o perros que viste
sueltos?
¿Has visto otros animales domésticos (vacas, caballos, burros, gatos u otros). en mal estado?.
Por ejemplo, desnutridos, atados, heridos, abandonados o perdidos. Cuéntanoslo.
¿Puedes dejarnos tu impresión al respecto de los animales de la vecindad a lo largo del
Camino de Santiago en cualquiera de sus tramos o en general y/o demandas que quisieras
que APACA le trasladase a las autoridades competentes en materia de bienestar animal o/y a
la Sociedad Gestora del Jacobeo al respecto de esto?

O resultado das enquisas foi o seguinte:
Gráfico 1. Opinión das persoas que responderon á enquisa sobre o que opinan do estodo
dos animais que lles seguiron ou lles tentaron seguir. La columna de frecuencia indica
cuántos sujetos han respondido ese ítem y el porcentaje válido indica qué representación
respecto del total de personas que han respondido tiene dicha cantidad. En este caso, 30
personas no han respondido la pregunta de los 190.

Gráfico sobre os cans/cadelas que tentaron ir detrás das persoas peregrinas:

Gráfico sobre as impresións e demandas de APACA e Táboa de respostas e porcentaxes

Output enquisa
Lugar de salida
Nº

Sarria

Triacastela

68

3

¿Has visto perr@s
encadenad@s/
atad@s?

%

Nº

46,9

Sí,
much@s

2,1

Sí,
algun@s

143

46

Opinión sobre perr@s
atad@s 1

%

Nº

Opinión sobre perr@s
atad@s 2

%

75,3

No le parece justo y
está en contra de
81 60,0
que se aten los
perros

Considera que
no debería
permitirse/
debería estar
prohibido

24,2

Considera que no
debería permitirse/
debería estar
prohibido

Considera que
se debería
multar a l@s
dueñ@s

6

4,4

Nº

%

4

36,4

2

18,2

Burgos

1

0,7

No, no he
visto
perr@s
encadenad
@s

Luarca
(Asturias)

1

0,7

Total

Ponferrada 14

9,7

5

3,7

Refiere que l@s
perr@ atandos
se ven muy
estresados y/o
agresivos

Considera que se les
190 100,0 debería dar un mejor 10
trato

7,4

Afirma que es
maltrato

1

0,5

Considera que se
debería multar al
dueñ@ y retirarle el
perro al dueñ@

Refiere que l@s
perr@ atandos se
17 12,6
ven muy estresados
y/o agresivos

Total

4

36,4

1

9,1

11 100,0

Pola de
Lena

1

0,7

Refiere que no
parecían mal
cuidados

3

2,2

Bilbao

1

0,7

Afirma que es
maltrato

8

5,9

No contesta

179

1,4

Considera que si
son peligrosos
deben estar atados
sino deben estar
sueltos

1

0,7

Total con No
contesta

190

2,1

No lo considera un
problema si están
bien cuidad@s y
alimentad@s

2

1,5

2

1,5

Villafranca
del Bierzo

O Cebreiro

2

3

Fonsagrad
a

2

1,4

Lo considera triste
pero necesario en
las casas que no
están cerradas

Tui

19

13,1

Total

Gijón

1

0,7

León

4

2,8

No contesta

55

Samos

4

2,8

Total con No
contesta

190

Vezelay,
France

1

0,7

Ribadeo

1

0,7

Oviedo

4

2,8

Cangas de
Narcea

1

0,7

Irún

2

1,4

Oporto

2

1,4

St Jran
Pied de
Port

1

0,7

Bierzo

2

1,4

135 100,0

¿Ha intentado
seguirte algún
Opinión sobre l@s perr@s
perr@ que andaba
que te siguen 1
suelt
Nº

Sí,
much@s

28

Sí, algun@ 117

No, no me
ha
intentado
seguir
ningún
perr@

Total

45

%

Nº

¿Has visto otros
Opinión sobre l@s
animales
perr@s que te siguen 2 domésticos en mal
estado?

%

Nº

14,7

Refiere que los perros
estaban mal cuidados
(sucios, delgados,
enfermos y/o
desnutridos)

Refiere que los
perros estaban mal
24 18,6 cuidados (sucios,
delgados, enfermos
y/o desnutridos)

61,6

Refiere que se
escapaban de sus
parcelas para jugar
con su perr@ y luego
volvían

8

23,7

Cree que l@s perr@s
estaban bien
alimentad@s y felices

190 100,0

%

Nº

%

3 21,4

Sí

67

37,9

Dice que los perros
eran miedos@s

1

7,1

No

110

62,1

Refiere que se
escapaban de sus
51 39,5 parcelas para jugar
con su perr@ y
luego volvían

1

7,1

Total

177

100,0

1,6

Cree que l@s
perr@s estaban
bien alimentad@s y
felices

1

7,1

15 11,6

Refiere que no eran
agresiv@s

1

7,1

No
contesta

13

Cree que estaban en
situación de abandono

4

3,1

Refiere que
algun@s eran
agresiv@s e
intentaban morder

6 42,9

Total con
No
contesta

190

Vio como un perro era
atropellado

3

2,3

Refiere que fué
complicado que
dejaran de
seguirl@s

Considera que l@s
perros estaban
alimentad@s pero les
faltaban cuidados
(limpieza, asistencia
veterinaria...)

22 17,1

Total

129 100,0

Refiere que no eran
agresiv@s
Refiere que algun@s
eran agresiv@s e
intentaban morder

No contesta

2

61

Total con No contesta 190

6,2

Total

1

7,1

14 100,0

No contesta

176

Total con No
contesta

190

La Caridad
(Asturias)

2

1,4

Roncesvall
es

1

0,7

Astorga

1

0,7

Allariz

1

0,7

Soto de
Luíña
(Asturias)

1

0,7

Paris

1

0,7

Total
No
contesta
Total con
No
contesta

145 100,0

45
190

Opinión sobre otros
animales abandonados
Nº
Vieron animales
atados y mal
cuidados (delgados, 34
enfermos y/o
sucios)

Estaban sueltos y
no estaban en mal
estado

Vieron animales
atados pero bien
cuidados

Total

10

7

Impresiones y demandas a
APACA 1

%

Nº

Nº

%

2

11,8

66,7

No hay suficientes
albergues donde alojar
mascotas

1

0,8

19,6

Expresa la necesidad de
que existan más
albergues que admitan
perros y/o que tengan
precios más bajos

8

6,3

Considera un
problema que los
perros estén atados
porque sufren

5

29,4

10,3

Considera que se
debe hacer un control
de los animales
sueltos

1

5,9

6,3

Cree que existe una
elevada cantidad de
animales atados,
sueltos y/o mal
cuidados

1

5,9

8,7

Considera que son
necesarias leyes que
regulen el estado de
los animales

1

5,9

7,1

Refiere que los
animales deberían
estar mejor
atendid@s

2

11,8

No ha visto situaciones de
13,7
13
maltrato animal

51 100,0

139

%
Expresa la necesidad
de que existan más
albergues que
admitan perros y/o
que tengan precios
más bajos

Considera un problema
que los perros estén
atados porque sufren

Considera que se debe
hacer un control de los
animales sueltos

No contesta

Impresiones y demandas a
APACA 2

Refiere que los animales
que vio se encontraban en
buen estado excepto
perr@s atados

8

11

9

Total con No
contesta

190

Cree que existe una
elevada cantidad de
animales atados, sueltos
y/o mal cuidados

14

11,1

Expresa la necesidad
de puestos de
atención a animales y/
o fuentes en el
camino

1

5,9

2

11,8

2

11,8

Considera que son
necesarias leyes que
regulen el estado de los
animales

8

6,3

Considera que existe
una falta
concienciación sobre
la adopción y el
maltrato

Refiere que los animales
deberían estar mejor
atendid@s

7

5,6

Refiere tener una
impresión general
buena

Expresa la necesidad de
puestos de atención a
animales y/o fuentes en el
camino

5

4,0

Total

Ha visto algún perro
abandonado

1

0,8

Considera que existe una
falta concienciación sobre
la adopción y el maltrato

5

4,0

Considera un peligro las
fincas sin puertas (tanto
para las personas como
para los animales)

3

2,4

Refiere tener una
impresión general buena

3

2,4

No hace ningún
comentario extra

30

23,8

Total
No contesta

126 100,0
64

No contesta

17 100,0

173

Total con No contesta 190

ANEXO II. FOTOS CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN
AS CAMADAS INDESEADAS PRODUCEN ABANDONO E MOITAS VECES, MALTRATO

CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN

CARTAZ DA CAMPAÑA

Visitas as solicitantes

ESTERILIZAR FREA A MASIFICACIÓN E O SUFRIMENTO

Tras as operacións, na clínica veterinaria Arsorvet

Dispoñemos de fotos de todas as castracións realizadas e fichas completas de
cada un dos animais e casos concretos.

