Perquè s’han d’esterilitzar els gats?
Les desavantatges d’una colònia de gats descontrolada són
nombroses: crits i baralles nocturnes, marcatges d’orina i
femtes, reproducció massiva que provoca la proliferació de
malalties entre ells i la mort de molts, especialment dels
cadells.

CANYELLES
amb els animals

La capacitat reproductora de les gates és molt alta: només
en un any una femella pot tenir fins a 40 cries. Això afegit a
què la seva època fèrtil pot començar als 6 mesos de vida fa
que la multiplicació dels gats es faci en forma exponencial.
Quins avantatges té que una colònia de gats estigui
controlada?
A més de l’eliminació de les pudors provocades pels
marcatges d’orina i dels sorolls de les baralles, una colònia
de membres esterilitzats i sans elimina la possibilitat de
contagi de malalties i redueix el nombre d’insectes i rates i
ratolins de la zona.
Com puc reconèixer una colònia de gats controlada?
El veterinari, després d’esterilitzar-los, els fa una marca a
l’orella, normalment en forma de V. Així, és molt fàcil per a
les cuidadores identificar de forma ràpida quins membres
estan esterilitzats.
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ELS GATS DE CARRER
COLÒNIES DE GATS
CONTROLADES

Què és una colònia controlada?

Com actua el nostre Ajuntament?

Parlem de colònia controlada quan els individus que la
formen estan esterilitzats i són alimentats per una persona o
un conjunt de persones que en tenen cura d’ells, no només
alimentant-los sinó també atenent les seves necessitats
sanitàries. L’esterilització es realitza pel mètode CER.

L'Ajuntament de Canyelles actua conjuntament amb
les entitats protectores d'animals del municipi per
garantir la protecció i el benestar dels gats de carrer.
L’establiment d’una colònia de gats implica la
coordinació de diferents serveis municipals: via
pública, salut pública, medi ambient, guàrdies
municipals; a més de les entitats protectores del
municipi i ciutadans que, voluntàriament, vulguin
contribuir en les tasques de manteniment i
desenvolupament de la colònia.

Mètode CER = Capturar, Esterilitzar i Retornar
Aquest mètode es la manera més ètica i a la vegada la mes
efectiva de gestionar i reduir les poblacions felines del carrer.
Els gats tant de zones urbanes com rurals, son capturats i es
porten al veterinari per a la seva esterilització, desparasitació,
revisió sanitària, i marca en l’orella (a la dreta les femelles i a
l’esquerra els mascles, es una marca mundial per a
reconeixe’ls i no tornar a capturar-los).
Un cop recuperats es retornen a la colònia, al seu lloc
d’origen. Els gats malalts o ferits no es retornaran fins que no
estiguin completament curats.
S’ha demostrat que la retirada o extermini de gats
assilvestrats es del tot inútil, un procés que mai s’acaba, apart
de la crueltat pel maltracte que representa. Es genera un buit
ecològic que no tarda en tornar a restaurar-se amb una altra
població felina, es per això que aquesta practica no s’ha de
realitzar sota cap concepte.
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Per a l’establiment d’una colònia de gats de carrer cal
diferenciar entre dues actuacions conjuntes: les
actuacions sobre els gats i les de millora de les
condicions de salubritat de l’entorn on s’ubica la
colònia.
Què cal fer com a ciutadans?
La finalitat de la creació d’aquestes colònies de gats és tenirlos controlats en un punt concret. Per això és molt important
que ningú no els alimenti fora de les zones controlades, de
manera que els animals s’acostumin a menjar pinso sec en
els punts d’alimentació establerts.
Per participar com a col·laboradors, podeu trucar a les
entitats protectores d’animals del municipi.
Pel que fa als gats domèstics, és important que els
propietaris d’un gat l’esterilitzin, l’identifiquin amb un xip i una
xapa, i no l’abandonin mai (un gat de casa no sobreviu en
una colònia de carrer).
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Hem de reconèixer el seu
dret a la vida i el lloc que
ocupen en el nostre
entorn mediambiental

Les actuacions sobre els gats de carrer:
En col·laboració amb les entitats protectores es porten
a terme les seguents actuacions:
Proves serològiques per a la detecció de la
leucèmia i immunodeficiència felines.
Esterilització dels gats.
Marcatge auricular per identificar els gats ja
controlats.
Desparasitació externa i interna.
Les actuacions sobre l'entorn:
Les actuacions estan orientades a assegurar les
condicions de salubritat. Hi ha un seguit d’accions
adreçades al sanejament de l’entorn, neteja de
l’espai i tractament.
D’altra banda, s'adapten espais municipals amb
instal·lacions de refugi específics i amb la projecció
de nous espais que afavoreixin les tasques de
manteniment i aporten confort als animals.

