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Control dels gats de carrer 

a Llagosteraa Llagostera

Núria Parés

Tècnica de medi ambient

Ajuntament de Llagostera

23 de març de 2017
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1  Campanya per 

fomentar la esterilització 

i el cens dels gats de 

particulars

Problemàtica: Presència de gats de 

particulars al carrer.

Període: Abril 2016Període: Abril 2016

Resultats:

- 12 gats operats, xipats i censats

(no n’hi havia cap abans)

- Participació dels dos centres 

veterinaris de Llagostera.

- Informació a tots els domicilis, 

web i locals relacionats amb 

animals domèstics.
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2 Campanya per a la tinença 

responsable d’animals de 

companyia

Recordatori de les normes a través de díptics

Període: setembre-octubre 2016
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3 Creació de colònies controlades

Millora de la colònia no controlada que hi havia al bosc del costat del Cementiri i creació 

d’una nova colònia a la deixalleria municipal on hi ha el despatx de medi ambient.

Captures a través de la Protectora de Figueres (annex al conveni de recollida d’animals 

abandonats del CCGi)

Període: setembre 2016 – febrer 2017

Resultats:  

49 gats capturats al carrer i a les colònies antigues49 gats capturats al carrer i a les colònies antigues

(40 operats, 8 petits tractats, 1 eutanàsia prova+) 

Despeses:

- Veterinari (Canis&Dogs Figueres): 

75€ gata, 35€ gat, 22€ test leucèmia

- Servei de Captura, trasllat al veterinari i retorn a la colònia (Protectora Figueres, 

factura CCGi): 42,40€/dia

- Compra pinso i dispensadors de menjar i aigua.

- Construcció de les casetes per part de la brigada municipal.
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Abans Menjar moll (arròs, peix...)

Presència d’insectes

Mantes i fustes brutes i molles

Acumulació de brutícia

Construcció de casetes

Dispensadors de menjar i aigua

Menjar sec, pinso

Després
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Fotografies de la colònia controlada de 

la deixalleria municipal
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4   Implicació de les 

alimentadores  +

Creació d’una associació 

“Llagostera Gats”

Reunions quinzenals  amb 

l’acompanyament inicial de 

l’ajuntament.

Col·laboració de les alimentadores per 

detectar gats de carrer, per alimentar detectar gats de carrer, per alimentar 

els gats de les colònies amb pinso 

comprat per l’ajuntament, i en un futur 

per realitzar les captures,  coordinar les 

adopcions, crear un local pels gats 

operats o els possibles a adoptar...

Possibilitat de finançament propi:

subvenció ajuntament, venta de 

materials de segona mà, col·laboració 

ciutadana a través de guardioles, 

aportació socis,...
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Gràcies i salut!

Núria Parés

Àrea de medi ambient de l’ajuntament de Llagostera

Tel. 972831707 – mediambient@llagostera.cat

Comentaris finals...

Totes les campanyes inicials i les actuacions de les colònies s’han realitzat i coordinat des de 

l’àrea de medi ambient, i han suposat molta feina i esforços. 

Es molt important la implicació de les alimentadores, molt sovint conflictiva.

També important el recolzament del regidor o regidora, en aquest cas la Pilar Aliu, qui s’ha 

implicat en totes les actuacions i la creació de la associació, i ha defensat els pressupostos 

necessaris per realitzar les actuacions.


