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Les colònies de gats
en els àmbits urbans

El nostre municipi està treballant per millorar la
convivència amb els nostres animals. Per aquesta raó,
s’ha impulsat la creació de colònies de gats, perquè
ofereixen un seguit d’avantatges que volem que
coneixeu.
[A]L es colònies estan formades per grups d’animals
sotmesos a un seguit d’actuacions que asseguren les
seves condicions sanitàries. Aquestes actuacions
són dutes a terme per veterinaris que en garanteixen
la qualitat assistencial.
[B] La millora de les condicions sanitàries dels individus repercuteix directament en la millora de les condicions sanitàries del nostre entorn i dels ciutadans.
[C] El control de la dieta mitjançant aliments
equilibrats i de qualitat permet una millora en la
condició física i sanitària, i evita els problemes
derivats d’aliments en mal estat.
[D]L es mesures per al control de la natalitat permet
el manteniment d’una població estable, contribueix a
la millora de l’estat sanitari dels individus i evita els
problemes derivats de la gestació, el part i l’alletament.

A més, contribueixen a la supressió de les baralles i les
seves conseqüències: esgarrapades, mossegades…
[E] La vacunació i desparasitació regulars dels individus
mantenen la colònia lliure de malalties víriques mortals
i d’altres de debilitants. Amb aquest tipus d’actuacions es poden assolir uns nivells sanitaris de qualitat
impensables fins ara.
[F]C al remarcar que aquests gats reben una atenció
i vigilància sanitària continuada de les persones que
s’encarreguen del seu manteniment.
És evident, doncs, que aquest conjunt d’actuacions
ens garanteixen que els animals que formen les
colònies controlades són animals sans i aptes per
mantenir una convivència correcta amb els nostres
ciutadans i no representen cap mena de perill sanitari
per al municipi.

Si esteu interessats a formar part
dels voluntaris que col·laboren amb
nos alt re s, a dre ce u-vos al vost re
ajuntament. Tenim feina per a tothom.

