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1.- INTRODUCCIÓ
1.1.-

QUI SOM ‘SA GATONERA’?

Som una associació registrada i amb un equip transversal de socis i voluntaris, amb
formació i dilatada experiència en protecció i comportament felí.
Els nostres objectius principals són:
● Controlar i vetllar, tant legalment com èticament, la superpoblació dels gats ferals de
Blanes de forma que puguin conviure dignament amb els veïns i veïnes de la vila.
● Poder acollir i entregar en adopció legal i responsable aquells gats abandonats i/o perduts.
● Assessorar els alimentadors de colònia censats a través dels protocols establerts, i
● Realitzar accions pedagògiques dirigides a veïns, a través de les respectives associacions i
centres cívics, comunitat educativa i a la resta d’institucions.
Volem aconseguir fer de Blanes un referent de bon tracte i convivència cívica amb els animals, en
especial, els gats de carrer.
A dia de 30/06/2018 l’associació consta de 35 socis i més d’una cinquantena de voluntaris.

1.2.-

DESCRIPCIÓ I UBICACIÓ DE LA COLÒNIA

L’anomenada colònia de ‘El Jardinet de Musa’, a partir d’ara la colònia, és un espai on fruit
d'abandonaments, pèrdues i cadellades, s’ha consolidat un grup creixent d’una cinquantena
d’individus, una trentena de gats adults, majoritàriament femelles, i una vintena de gats petits(<3
mesos). Estem encara en tasques d’identificació dels individus
L’espai a habilitar consta d’uns 150 m2 en forma rectangular, uns 15m x 10m aproximadament.
El projecte, consistent en la creació d’un espai protegit on poder fer una gestió integral i ètica d’una
colònia descontrolada de gats ferals convertint-la així en una colònia controlada, està basat en
altres casos d’èxit d’arreu de Catalunya com és el cas de ‘El Jardinet dels gats’ a Barcelona.
Les condicions de la colònia, censada i autoritzada per l’ajuntament de Blanes (LD 2018000403), i
autoritzada la seva gestió a ‘Sa Gatonera’ per part de l’alimentador censat, compleixen els requisits
idonis per un projecte d’aquestes característiques:
● Zona espaiosa i no transitada amb possibilitat de fer-la higiènica i salubre
● Allunyada de la població per evitar molèsties
●
Per motius de seguretat i possibles abandonaments “in situ” preguem la màxima discreció en la
difusió de la zona exacta de la colònia, ja que l’objectiu és fer una colònia controlada i no un refugi.
Evidentment qualsevol membre implicat en el procés dels ‘Diners al carrer’ podà comprovar l’estat
del projecte sobre el terreny.
La colònia està situada en la zona del Racó Blau, núm. 9 (Plantera alta).

Vista aèria de la zona on s’ubica la
colònia.
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Vista frontal, lateral esquerra de la casa.

Vista frontal, lateral esquerra de la zona.
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2. – CONDICIONAMENT DE LA ZONA
La zona està força bruta i deteriorada, de manera què abans de realitzar cap acció és
imprescindible un condicionament complet.

2.1.- NETEJA I DESINFECCIÓ
Es retiraran totes les deixalles, prèvia classificació, per ser dipositades en els seus respectius
contenidors.
La resta de materials existents i no aptes per contenidors com banyeres, mobles, palets bruts i
d’altres objectes més grans, seran transportats a la deixalleria municipal.
Es retiraran les males herbes i d’altres ‘elements’ que dificultin la creació de la zona.
Per desinfectar l’àrea i evitant que els gats puguin contraure qualsevol malaltia derivada dels
paràsits (puces, paparres, polls, etc.) que habiten la zona, previ consell de veterinaris experts, es
farà servir una solució innòcua per les persones i els gats per tal de fumigar l’espai.
Totes les construccions es faran sobre suport plastificat per evitar el contacte directe amb el terra
evitant d’aquesta manera les humitats i els insectes. Les menjadores seran col·locades amb una
elevació prudencial i amb sistemes per mantenir el pinso i l’aigua en estat òptim.
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2.2.- CONSTRUCCIÓ
●
●
●
●

La zona constarà de:
Tancament amb valles metàl·liques recobertes de plàstic translúcid, amb una zona de pas
inferior per a que els gats tinguin entrada i sortida sempre oberta en casos d’emergència.
L'àrea construida constarà de tres ‘parets’ amb una porta d’entrada per a les persones al
frontal sud.
Menjadores i abeuradors repartits per la zona i coberts de la pluja amb una elevació
suficient per a evitar els insectes i no entorpir als gats.
‘Casetes’ per dormir/descansar amb un mínim de 2 entrades/sortides. Les casetes podran
ser de plàstic o de fusta apte per exterior
o Ventilació i materials aptes per estiu
o Materials (porexpan) per l’hivern amb mantes que s’aniran reemplaçant per noves
per mantenir la salubritat

La instal·lació de la malla metàl·lica farà que els gats a dins es sentin protegits i en una zona
higiènica i salubre en comparació amb l’actual. Les casetes poden ser mòduls petits apilables o
casetes de plàstic tipus caseta per eines de jardí on s’habilitarien baldes per fer diferents nivells.
Exemple: colònia ‘Irenegats’ supervisada per l’associació.

3.- ACTUACIONS SOBRE ELS GATS
Per tal que una colònia estigui controlada no només cal habilitar l’espai sinó també cal
actuar sobre els individus.
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A través del mètode CER (CES en castellà), únic mètode reconegut i utilitzat mundialment per a
controlar la població de felins urbans, no només evitem la reproducció incontrolada i la
superpoblació sinó que permet mantenir a tots els individus sans i desparasitats.

3.1.- APLICACIÓ DEL MÈTODE CER, CURES I DESPARASITACIONS
Com el seu acrònim indica CER vol dir: Captura, Esterilització i Retorn.
Els individus adults seran capturats, amb el mínim estrès possible, i portats si són
mascles al CAAS i si són femelles a clíniques locals.
La diferència entre un centre o un altre no rau tant en el cost sinó en les condicions
d’esterilització i repòs del gat/a.
El CAAS tot i el preu avantatjós que ofereix per a esterilitzacions de gats de carrer no
pot garantir, està demostrat, unes condicions òptimes de pre i postoperatori (l'estrès
existent al compartir espai amb gossos, la manca d’espai i temps d’observació, etc.)
S’està negociant amb totes les clíniques veterinàries blanenques condicions especials
amb bona relació qualitat / preu per a esterilitzacions de gats ferals.
Les gates esterilitzades s’estaran en una gàbia de contenció que compleixi les
condicions necessàries perquè l’animal pugui passar el post-operatori en les millors
condicions i en observació supervisada pel veterinari.
En relació a la salut de l’animal, tot aquell gat o gata capturada per ser esterilitat se li
garantirà una revisió mínima i una pipeta desparasitadora per evitar que l’animal
pateixi qualsevol conseqüència degut al seu estat més dèbil després de l’esterilització.
Així mateix qualsevol altre patologia que pugui ser subsanada per el veterinari
l’associació autoritzarà, pagant ella, els tractaments o actuacions necessàries.

3.1.- APLICACIÓ DEL MÈTODE CER, cures i desparasitacions

3.2.BENEF
ICIS
DE
L’EST
ERILIT
ZACIÓ

Projecte ‘El Jardinet de Musa’ - Sa Gatonera Blanes

7

“El Jardinet de Musa”

DinersAlCarrer.docx
Página 8 de 11

imatge: http://www.katubihotz.com/metodo-ces/

Projecte ‘El Jardinet de Musa’ - Sa Gatonera Blanes

8

“El Jardinet de Musa”

DinersAlCarrer.docx
Página 9 de 11

4.- ADOPCIONS RESPONSABLES
Els gats potencialment ‘domesticables’ (els gats encara no són domèstics al 100% si els comparem
amb els gossos), i sobretot els més petits (<3 mesos) s’entregaran en adopció responsable.
Una adopció responsable és una adopció vehiculada a través d’un contracte legal entre l’associació
i l’adoptant, a través d’una clínica veterinària.
Aquest contracte consta de:
● Revisió: orelles, respiració...
● Desparasitació interna (pastilla) i externa (pipeta)
● Primera vacuna.
● Test leucèmia / FIV
● Esterilització (*)
● Xip identificador
● Cartilla
(*) Tot, excepte l'esterilització, es fa al moment del contracte, l'esterilització es farà als 6 mesos
d'edat i se li farà un seguiment de l'operació en els dies posteriors.
Per poder entregar un gat en adopció, primer de tot, es portarà al veterinari qui el desparasitarà, el
testarà i li farà una revisió completa fent-li aquelles intervencions necessàries (antibiòtics si està
refredat, tractament de conjuntivitis molt comú en gats petits...).
Posteriorment, es portarà el gat a una casa d’acollida perquè s’acabi de socialitzar i adaptar a un
entorn ‘humà’ i es difondrà la seva adopció mitjançant cartells en clíniques veterinàries, xarxes
socials com Facebook, Twitter i Instagram i a través d’aquelles aplicacions/portals web com
www.miwuki.com o www.adoptaunpelut.cat que ofereixen els serveis de difusió per associacions i
protectores.
Les despeses veterinàries del gat aniran a càrrec de l’associació fins que estigui adoptat, i en casos
en què sigui necessari, l’associació també aportarà la seva ajuda en forma de menjar de gats i
sorra.
L’Associació realitza aquestes adopcions en col·laboració de les clíniques locals i té una llarga
experiència amb més de 80 adopcions en els últims 16 mesos.
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5.- ACCIÓ DIDÀCTICA I PEDAGÓGICA
Creiem que un dels pilars en la protecció animal (i felina en el nostre cas) es
troba en la sensibilització i respecte de les persones vers als animals. Aquesta
sensibilització/respecte creiem fermament que es pot aconseguir amb l’educació.
Per assolir aquest objectiu Sa Gatonera, com ja n’ha anat realitzant, farà xerrades
divulgatives a centres escolars, associacions de veïns, etc. i participarà en fires i
esdeveniments per tal de donar-se a conèixer, informar de la problemàtica, de solucions
i atendrà consultes.
Respecte al ‘Jardinet de Musa’ es farà un dossier on es descriurà en detall tot el procés
de creació de la colònia controlada.
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6.- PRESSUPOST ORIENTATIU

concepte
bosses d'escombraries
porta metàl·lica
postes y malla
malla ocultació
ciment i mà d'obra
desinfecció de la zona
caseta de plàstic per gats i eines
Gàbia post-operatori
pipetes desparasitants adult*
Esterilitzacions femelles*
pipetes desparasitants bebes
Esterilitzacions mascles

unitats preu unitari
2
5,00 €
1
100,00 €
2
153,00 €
5
9,50 €
0
- €
1
15,00 €
2
319,00 €
1
25
20
15
5

80,00 €
8,00 €
85,00 €
6,00 €
- €

preu total
10,0 €
100,0 €
306,0 €
47,5 €
- €
15,0 €
638,0 €
- €
80,0 €
200,0 €
1.700,0 €
90,0 €
- €

3.186,5

Total

(*) Els preus son orientatius donats pels veterinaris locals.
La resta d’elements han estat consultats tan a ferreteries locals com a pàgines
webs especialitzades en aquests tipus de productes.
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