
 

 

 

MOCIÓ PER A LA PROBLEMÀTICA DE LES COLÒNIES DE GATS 

 

La presència de gats al carrer i la formació d’algunes petites colònies degut a que 
alguns veïns els alimenten ha estat sempre present a la nostra població, com a la 
majoria de municipis. Entrant en la dinàmica que com més aliment se’ls proporciona, 
més es reprodueixen. 

En concret, al Carrer Barcelona, des de fa algun temps, a la part del darrere dels 
habitatges hi viu permanentment una colònia - de fins fa uns mesos -  de més d’una 
quinzena de gats que ara mateix ha quedat reduïda a la meitat degut als greus 
problemes de salut patits però amb les perspectives de tornar a augmentar-ne la 
població degut a la seva capacitat reproductiva.  

La problemàtica que se’n deriva és diversa:  

• Es creen controvèrsies entre els veïns que els alimenten i els veïns que hi estan en 
contra.  

• El fet d’alimentar-los sovint fa que s’embrutin els carrers.  

 • Els gats presenten un deficient estat sanitari que pot representar, en alguns casos, 
un problema de salut pública.  

• Quan estan en zel encara provoquen més conflictes ja que els mascles marquen el 
territori amb orina, es barallen amb altres mascles, i fan miols durant tota la nit que 
alteren el son del veïnatge. 

 • La gran capacitat reproductiva fa que les colònies incontrolades vagin augmentant 
de mida i per tant la problemàtica que se’n deriva.  

La resposta municipal a la problemàtica de la presència de gats en espais urbans passa 
pel control de la disponibilitat de l’aliment i per la creació de colònies de gats 
controlades, tot reconeixent el valor dels gats a com a vectors pel control d’altres 
animals molestos (rosegadors).  

Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM a l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès proposa d’adopció dels següents 

 

 



 

 

ACORDS 

 
 
Primer.- Detectar les possibles colònies de gats existents al poble. 
 
Segon.- Signar convenis de col·laboració amb alguna entitat, mitjançant la qual, 
l’associació es comprometi a fer-se càrrec d’aquestes petites colònies  de gats a la via 
pública, i a intervenir per tal de solucionar els problemes que se’n puguin derivar a 
través d’actuacions educatives i de mediació. Tenint en compte la participació de les 
persones o persona voluntària que diàriament se n’ocupa.  

 

 

Prats de Lluçanès, gener del 2020 


