
La superpoblació:
un problema que en
genera molts més.

La presència d’animals abandonats genera un
estat de saturació continuada en els centres
d’atenció d’animals de companyia. L’origen
d’aquests animals és, majoritàriament, les
gestacions no desitjades i la tinença d’animals
de forma no responsable.

Els animals abandonats acostumen a deambular
pels espais públics, amb els problemes socials
i sanitaris que se’n deriven i que són coneguts
per tothom, o formen grups assilvestrats
que es reprodueixen i que compliquen encara
més la situació. Aquests animals malviuen
en llibertat i amb unes condicions sanitàries
deficitàries.

Els animals abandonats generen sentiments
contraposats, acostumen a ser objecte
d’agressions, poden ser la causa d’accidents
de circulació i, en la majoria dels casos, són
capturats i eutanasiats com a única solució.

És evident que aquest sistema d’actuació
no ha aportat solució al problema i que cal
afrontar-lo des de l’arrel. La cria sense control
d’animals és la principal font d’abandons.
L’eutanàsia de cadells o d’animals adults no
és una solució, i és per això que cal adoptar
mesures i evitar la cria dels animals de
companyia.

La superpoblació
provoca l’abandó.

Esterilitza’ls
Fes-ho per ells
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Els animals
esterilitzats perden
la personalitat?
A molts amos de gats i gossos els preocupa
aquesta intervenció per les conseqüències que
pot tenir en el comportament i el caràcter dels
seus animals de companyia.També està força
estesa la creença que tenen tendència a
engreixar-se excessivament.

Els animals esterilitzats, tant
mascles com femelles:

No experimenten canvis
apreciables del caràcter. Si
més no, ho poden fer
positivament, és a
dir, es mostren més
equilibrats. Perden

certes actituds obsessives i es
desvinculen del lligam marcat pels
períodes de zel. No se senten deprimits
ni els minven trets fonamentals com
la intel·ligència i la vitalitat.

Milloren la relació amb els seus
amos i amb les persones en general.

Si l’animal té tendència a guanyar
pes, cal controlar-lo i modificar-ne el
règim alimentari. Cal comptar amb
el consell del veterinari.

Per què
l’esterilització?
L’augment massiu i incontrolat de la població
de gats i gossos és un problema que afecta els
animals, però també el conjunt de la societat.

Com a conseqüència dels naixements no desit-
jats, molts animals són abandonats, amb tots
els problemes que això genera i els recursos
que obliguen a destinar a les diferents entitats
per fer front al problema. Tot per pal·liar una
situació que es pot solucionar d’una manera
més efectiva i senzilla per mitjà de
l’esterilització.

L’esterilització acaba definitivament amb els
períodes de zel i les seves conseqüències més
acusades: gestacions no desitjades, baralles
entre mascles, fugues del domicili, lladrucs,
miols i gemecs, angoixa, agressivitat, marcatge
amb orina, etc.

L’esterilització també evita patologies a les
femelles: infeccions uterines, quists ovàrics,
tumors de mama i, en els mascles, problemes
prostàtics.

Cal remarcar que el tòpic estès que les femelles
han de tenir una cria per evitar el quist mamari
és totalment falsa i sense cap mena de fonament
científic.

L’esterilització és
un procés dolorós
i agressiu?
L’esterilització dels animals és una intervenció
quirúrgica senzilla sota anestèsia general que
no implica cap dolor. Es recuperen d’una manera
ràpida i sense patiment.

És convenient fer aquesta intervenció abans del
primer any de vida de l’animal per evitar
l’aprenentatge d’hàbits que poden comportar
problemes de convivència. Malgrat tot, es pot
fer en qualsevol moment de la seva vida.

És una realitat àmpliament acceptada en els
països més desenvolupats, on el benestar de
l’animal és primordial per als seus propietaris.

Els professionals de la
veterinària són els metges
dels animals. Per això, saben
què és el que més convé per
a la salut i el benestar del teu
gos o del teu gat.
No dubtis, doncs,
a consultar-los sobre
l’esterilització.
Confia també en
això.

Confia en qui en sap
més.


