fes com
Si vius a Celrà...

a casa
2 - Animals de companyia
Butlletí d’actualitat cívica
Ajuntament de Celrà - 2021
972 492 001

www.celra.cat

Benestar Animal

Una altra oportunitat
per als gats de carrer de Celrà

He adoptat una
mascota! I ara, què?
En Magno Maneu, veterinari,
ens parla d’aquesta nova responsabilitat

N’hi ha que esperen que algú els estimi
L’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres els ofereix una nova vida
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A Celrà...

fes com a casa

Benestar Animal,
una altra oportunitat
per als gats de carrer de Celrà

Benestar Animal és un grup de gent voluntària que es
dedica a la cura, esterilització, alimentació i control de les
colònies de gats del poble de Celrà i, si és possible, els
dona en adopció a una nova llar. La Sacri Buesa ens fa
cinc cèntims d’una tasca que diu molt de la nostra
responsabilitat vers les altres espècies amb qui
compartim una casa comuna

A

questa iniciativa va sorgir ara fa 5 anys de la Regidoria de
Medi Ambient de l’Ajuntament i d’en Magno Maneu, del
Centre Veterinari de Celrà. Ells sabien que algunes persones
del poble ja havíem iniciat amb recursos propis l’esterilització de gats de carrer i van proposar-nos de crear una associació. A dia
d’avui encara som una agrupació basada en el voluntariat, però enguany
ja haurem enllestit els processos de tramitació per constituir-nos com a
associació.

Primer de tot, cal dir que és molt important controlar la població de gats.
Penseu que una sola parella de felins poden originar diverses generacions de gats que, en només 4 anys,
poden tenir una descendència de 20.000
individus. La superpoblació provoca
situacions insostenibles per a ells mateixos, per als humans de la zona i per al
medi ambient.
La nostra tasca es desenvolupa en quatre
àmbits:
1- Captura amb gàbia trampa d’exemplars adults per esterilitzar. És el mètode
anomenat CER, captura-esterilització-retorn a la colònia. Actualment tenim 17
zones d’actuació repartides pel poble.
2- Alimentació de colònies: cal dir que en
molts casos són particulars (veïns i veïnes
del poble) que alimenten alguna colònia
que controlen. En altres casos, l’alimentació de gats adults la paga l’Ajuntament.
3- Captura de cadells per tal d’amansir-los
i donar-los en adopció.

La gateta Luna i l’Estel, la seva adoptant.

4- Recollida de gats malalts o accidentats per sacrificar-los i evitar el seu
patiment i possibles problemes de
salubritat.

El procés d’adopció
Una vegada capturats han de passar un
període d’acolliment i d’amansiment a
cases particulars de membres del grup.
Després passen una revisió al Centre
Veterinari de Celrà, que col·labora amb
nosaltres desinteressadament, per
donar-los la medicació necessària:
desparasitació externa (puces, paparres,
àcars...), desparasitació interna (cucs...) i,
en alguns casos, tractament per a
infecció d’ulls i/o de panxa. Un cop els
gatets són mansos i estan bé de salut, els
donem a les famílies adoptants en un
estat òptim.

Els costos
Pel que fa als gats adults, l’alimentació de
les colònies va a càrrec de l’Ajuntament,
tot i que sovint una bona part és aportada per particulars de la zona. El cost de
l’esterilització també l’assumeix l’Ajuntament.
Pel que fa als petits en acollida, les
despeses veterinàries no existeixen
perquè el Centre Veterinari de Celrà fa
aquesta assistència gratuïtament.

Decàleg bàsic

per al benestar de la teva
mascota
En Magno Maneu, veterinari de Celrà,
ens enumera 10 punts clau per a la
salut i la convivència amb els animals
de companyia.
1. Els nostres gossos i gats són éssers vius amb
sentiments que cal tractar amb respecte.
Els integrants de l’agrupació són l’Anton, la Denise, la Sacri, la Laura,
l’Esther (imatge de dalt), la Susanna, l’Íria, la Katinka i la Rosa

L’alimentació, la paguem les persones que fem l’acollida,
perquè cal alimentar-los amb menjar molt més complet i
específic en els seus primers estadis de desenvolupament.
Cal dir que, ara per ara, l’adopció amb la revisió veterinària i la
medicació no té cap cost per als adoptants, però el xip i les
vacunes sí que van a càrrec seu.
Si desitgeu més informació sobre la nostra tasca, si voleu
col·laborar-hi o si voleu adoptar un gatet o gateta, adreceu-vos a:
benestaranimaldecelra@gmail.com o al Whatsapp: 646 932 105.

2. La seva tinença comporta una sèrie d'obligacions encaminades a promoure el seu benestar
i el del seu entorn social.
3. Aquesta responsabilitat implica, entre
d’altres, cuidar la seva salut, ja sigui prevenint
malalties (vacunant-los, desparasitant-los...) o
guarint-los quan estan malalts.
4. També cal evitar que les nostres mascotes
suposin un perill o molèstia per a la resta de la
ciutadania. Cal recollir sempre les seves deposicions de la via pública i prevenir accidents,
mossegades o atacs.
5. És obligatori identificar-los amb un microxip
per tal d'evitar abandonaments i augmentar la
possibilitat de retrobar-los en cas de pèrdua.
6. Si cal, els hem d'esterilitzar per evitar la seva
reproducció incontrolada o no desitjada.
7. Els animals són font de salut i benestar per a
moltes persones (gent que viu sola, invidents,
malalts mentals...). Però també poden ser una
molèstia o incomoditat per a d’altres, la qual
cosa hem d'evitar fent-nos-en plenament
responsables.
També poden patir malalties potencialment
transmissibles als humans (paràsits, fongs,
infeccions) que hem de prevenir.

L’alumne Guillem Perich donant un cop de mà a en Magno, el veterinari.

Joves en acció!
El curs passat, i en el marc d’un Erasmus europeu sobre Serveis
a la Comunitat, l’institut de Celrà va oferir a l’alumnat de 4t
d’ESO la possibilitat de triar entitats de serveis a la comunitat
del poble per dur a terme una feina de col·laboració i aprenentatge. Entre les diverses opcions hi havia la nostra, la de Benestar Animal i la nostra tasca amb els gats de carrer.
Vam organitzar una xerrada informativa sobre la nostra feina i
objectius a l’institut i 19 alumnes van triar treballar amb
nosaltres i ajudar-nos en les tasques que habitualment fem:
1. Alimentació de les colònies de gats.
2. Instal·lació i control de la gàbia trampa per a la seva captura.
3. Trasllat de gats al Centre Veterinari per a la seva esterilització.
4. Amansiment de gatets per donar-los en adopció.
5. Construcció amb garrafes de plàstic de menjadores i abeuradors casolans per a les colònies, manteniment i neteja de les
gàbies, etc.
Cada alumne havia de complir un total de 10 hores setmanals
en aquestes tasques que van resultar ser una activitat molt
satisfactòria per a tothom. Segur que, en el futur, d’entre
aquests nois i noies n’hi haurà que col·laboraran amb la nostra
associació.

8. Cal censar-los a l'Ajuntament i, si és necessari, proveir-los d'un passaport o altres requisits
quan es viatja fora del país. També es recomana
disposar d'una assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi possibles accidents i atacs a
les persones.
9. Les mascotes no són joguines per als nens,
s'han d'adquirir només si tota la família hi està
d'acord i es fa responsable de la seva tinença.
10. Cada any s'abandonen molts gossos i gats.
Segur que a les entitats protectores hi trobareu
algun animal que s'ajustarà a les vostres
preferències i necessitats i que podreu adoptar.
Magno
Maneu
Magno
Maneu és el secretari del Col·legi
de Veterinaris de Girona

N’hi ha que esperen

que algú els estimi
A l’Associació Protectora d’Animals i
Plantes de Figueres
(APAP) els volem
oferir una nova vida
Som una associació sense ànim de
lucre constituïda legalment l’any
1955. Donem servei de recollida,
empar i acolliment als gossos i gats
perduts o abandonats dels municipis del Gironès i d’una gran part de
l’Alt Empordà i ens encarreguem de
la seva manutenció, higiene i
revisions veterinàries, garantint
sempre el benestar dels animals en
un entorn privilegiat voltats de pins,
moreres i rosers. El nostre objectiu
final és aconseguir-los una nova llar
i una altra oportunitat de ser
estimats mitjançant l’adopció i la
tinença responsable.
En virtut del conveni que tenim
amb el Consell Comarcal del
Gironès, molts gossos recollits a
Celrà han estat acollits a les nostres

Què costen al
poble els animals
abandonats?
Ho paguem tots?
Els animals de companyia, majoritàriament gossos i gats, abandonats,
perduts o que viuen al carrer, poden
arribar a ser un problema sanitari, de
seguretat i de convivència si l’Ajuntament no pren les mesures adequades. Aquestes mesures suposen uns
costos que, finalment, també
acaben repercutint a la ciutadania.
Pel que fa a les colònies de gats de
carrer, des de l’any 2016 i fins al
2020, l’Ajuntament ha assumit el
cost de 120 esterilitzacions de femelles i 80 castracions de mascles que

han suposat una despesa de
18.242,93 €. Pel que fa a altres serveis
veterinaris com ara revisions, eutanàsies, incineració d’animals morts,
etc., l’Ajuntament ha tingut una
despesa de 1.318,60 €. Durant aquest
mateix període l’alimentació de les
colònies de gats ha generat uns
costos de 1.655,49 €.

instal·lacions. Pel que fa als gats de
Celrà, l'Ajuntament en fa una gestió
pròpia en col·laboració amb l’associació local Benestar Animal.
El nostre finançament prové
precisament d’aquests convenis
que han estat signats amb la ciutat
de Figueres, el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i el Consell Comarcal
del Gironès. Disposem també de les
aportacions solidàries que efectuen
els nostres socis.
L'any 2020 hem acollit 365 animals i
n’hem donat en adopció 156. El
nombre d’animals retornats a la
persona propietària ha estat de 122.
A més a més s’han retornat a les
colònies 89 gats, una vegada han
passat la revisió veterinària i han
estat esterilitzats. El romanent
d’animals a principis del 2021 és de
105 gossos i 19 gats.
Estan esperant que algú els estimi.
Trobareu tota la informació al nostre
web www.protectorafigueres.com

Cal tenir també en compte les despeses de manutenció, salut, higiene,
etc. que aquests animals generen a la
protectora perquè, encara que no
repercuteixen directament al municipi de Celrà, sí que ho fan indirectament, ja que aquesta associació es
nodreix en gran part de convenis
finançats amb pressupostos públics.

D’altra banda, el cos de vigilants de
Celrà s’ha dotat del material específic
per poder realitzar captures de
gossos perduts. D’aquesta manera, si
duen xip, poden identificar-los i
retornar-los a les persones propietàries. Així es pot evitar que aquests
animals acabin a la gossera i es
redueixen els costos que generen la
seva recollida i el transport. Des del
2017 s’han reduït aquestes despeses
en un 50% que, finalment, han estat
de 2.995,84 € fins al 2020.

PROPER NÚMERO: T’has fixat en el que llences cada dia?

I si ho multipliquem per tots els habitants de Celrà... o de tot el país?

Generem massa residus? Els gestionem prou bé? Saps quin cost econòmic i mediambiental té no fer-ho bé? Volem saber què en penses.
Ajuntament de Celrà

Envia la teva opinió o el teu suggeriment sobre aquest o qualsevol altre tema de convivència
i sostenibilitat a fescomacasa@celra.cat i serà publicat a l’apartat “Fes com a casa” de
www.celra.cat.

