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Projecte Gat - Els gats de carrer 

Els gats formen part de la fauna urbana i un bon nombre d’ells viuen dins els 

habitatges humans com uns membres més de la família. Poc a poc s’ha anat modificant 

la seva funció tradicional de controlador biològic per la d’animal de companyia, 

guanyant adeptes i aconseguint fer-se un lloc a les nostres llars per la seva forma de 

ser.  

La manca d’escrúpols i d’educació 

d’algunes persones, juntament amb les 

característiques pròpies del seu 

caràcter independent, fa que el 

creixement del nombre de gats de 

carrer sigui una realitat en els nostres 

municipis. Colonitzen espais urbans on 

troben aliments i aixopluc. Això, unit al 

fet de no tenir depredadors, permet 

que els col·lectius de gats es 

reprodueixin ràpida i fàcilment arribant a assolir poblacions desmesurades i conflictes 

amb els veïns. 

Una femella pot cadellar una quinzena de gats a l’any. Aproximadament la meitat 

d'aquests gats sobreviurà i, cap als cinc mesos, les joves femelles ja poden tenir les 

seves pròpies camades. 

 

A vegades a l’ajuntament rebem queixes sobre problemes relacionats amb les colònies 

de gats de carrer, per part de persones que viuen al poble. 

És per això que des de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà vam apostar per 

iniciar el  “Projecte Gat” de la Fundació Fauna. 

“El Projecte Gat” és un projecte medi ambiental i de salut pública elaborat per la 

Fundació Fauna que es va iniciar i implementar en diversos municipis catalans fa més 

d’13 anys amb uns resultats molt positius. Al nostre municipi el vam iniciar a l’any 2016 

a Sant Julià de Ramis i el 2019 a Medinyà. 
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Control de les colònies de gats de carrer 

Per harmonitzar la convivència i evitar conflictes entre els gats de carrer i les persones 

que se senten perjudicades, el 

“Projecte Gat” aplica el programa CER 

(Captura-Esterilització-Retorn). És un 

sistema per controlar la natalitat dels 

gats d'una colònia consistent en 

capturar-los mitjançant gàbies-

trampa, portar-los a un centre 

veterinari per esterilitzar-los i 

retornar-los a la colònia d'origen. A fi d'identificar els gats esterilitzats, el veterinari els 

marca amb un tall a l'orella.  

 Aquesta feina la realitzen les mateixes persones que gestionen les colònies de gats de 

manera desinteressada, els o les alimentadores. Però a banda d’alimentar aquests gats 

aquestes persones es converteixen en els gestors de les colònies informant de 

qualsevol fet que pugui sorgir a la seva colònia. Aquestes persones són formades per la 

Fundació Fauna per tal que es converteixin en la figura del bon alimentador/a. 

 

L’esterilització, lluny de perjudicar els gats, soluciona molts problemes conductuals. 

Desapareixen els marcatges, les baralles i miols propis de les èpoques de zel. Per això 

cal que els propietaris de gats els identifiquin amb el corresponen xip, els censin a 

l'Ajuntament  i els esterilitzin.  
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Per aquestes i moltes d'altres raons, 

des de l’Ajuntament vam apostar per 

aquest model de solució ètica ja 

implantat àmpliament i utilitzat en 

altres municipis. 

Aquest mètode de treball permet 

assolir un equilibri mitjançant 

l’esterilització dels gats i la gestió 

adequada de les colònies, evitant així 

la superpoblació felina, sense la 

necessitat d’arribar a la captura i posterior trasllat als centres de recollida d’animals. 

Els avantatges d’aquesta proposta són:  

- Baix cost : Efectivament en comparació a d’altres mètodes que tenen un cost 

més elevat ( recollida, manteniment en “gosseres” municipals, eutanàsies etc... 

), la nostra proposta té un cost reduït.  

- Resultats més efectius : Aquest mètode suposa la solució definitiva enfront 

d’altres que només solucionen el problema de manera provisional, ja que no 

acaben amb l’origen del problema i tornen a aparèixer nous focus de 

superpoblacions felines. 

 

David Serramitjana 

Director i biòleg de la Fundació Fauna 

 

 

 
 
 


