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La Diputació de Barcelona és una institució
de govern local que impulsa el progrés i el
benestar de la ciutadania, actuant 
directament en cooperació amb els 
ajuntaments.

En aquest sentit, el Servei de Salut Pública 
impulsa accions de col·laboració amb els 
ajuntaments de la província per al control de 
gats a la via pública.

• Els gats de carrer, per la seva forma de 
vida i l’entorn que ocupen, tenen unes 
característiques peculiars, i la seva 
presència també provoca una sèrie 
de problemes i inconvenients que cal 
minimitzar.

• Els animals que formen part de les 
colònies han superat un control sanitari i, 
per tant, són individus sans i esterilitzats 
quirúrgicament, amb la finalitat de 
mantenir una població estable i evitar 
els problemes associats al zel - com ara 
les baralles entre mascles, el marcatge 
territorial o els miols de reclam. També 
es marquen per poder-los identificar. 
Aquestes accions són dutes a terme per 
veterinaris, que garanteixen la qualitat de 
l’assistència.

• A més, els gats reben una alimentació 
equilibrada amb pinso, cosa que 
contribueix a millorar les seves 
condicions físiques i a evitar la presència 
d’aliment orgànic indesitjable a la via 
pública.

• Cal remarcar que els gats que formen 
colònies reben una atenció continuada, 
generalment per voluntaris i voluntàries, 
que s’encarreguen de mantenir-los, 
amb la col·laboració de personal tècnic 
municipal.

És evident, doncs, que aquest conjunt
d’actuacions ens garanteixen que els gats
integrats en colònies controlades són 
animals en un bon estat sanitari.

Si    esteu    interessats   a   col   laborar
com   a   voluntaris,
adreceu-vos   a   l  'ajuntament.
Tenim   feina   per   a   tothom.

LA   CREACIO   DE 
COLONIES   DE   GATS 
CONTROLADES 
OFEREIX   UN   
SEGUIT 
D   AVANTATGES   
QUE   VOLEM   DONAR   
A   CONEIXER.


