
 

Títol de la proposta 
Esterilització de gats ferals a Breda 
 
Descripció breu de la proposta 
L’import de la proposta s’invertirà en l’esterilització de 40 gates i 30 gats ferals que 
viuen als carrers del poble i la cria dels quals suposa un problema obvi per als veïns. 
 
Import 
3.600,00€ 
 
Justificació de l’interès públic i general de la pr oposta 
És d’especial interès poder parar un problema creixen com és la presencia de 
colònies felines que any rere any es van fent més grans i de forma incontrolada. 
Provocant disputes entre veïns i sofriment innecessari a animals que acaben morint 
atropellats i per infeccions de ferides produïdes per accidents, mossegades de 
gossos, baralles, etc. 
 
Els gats ferals són necessaris per al control natural de les plagues de rosegadors, 
motiu pel qual és necessari el seu control i la seva cura. 



 

ESTERILITZACIÓ DE GATS FERALS A BREDA

Ovariohisterectomia de gates i castració de gats per evitar la 
incontrolada  i el conseqüent augment de les 
municipi  

animals ferals oi assilvestrats. El benestar dels animals ferits i/o malalts són 
responsabilitatdels ajuntaments i suposa un

Com podem evitar la cria descontrolada i
 les baralles entre mascles?

• Establir els nuclis de cria

• CES (Procés d’Esterilització controlada

Captura, Esterilitzar i tornar a deixar anar al mateix punt 

CONCEPTE 

Ovariohisterectomia Gata*

Castració Gat* 

TOTAL PROPOSTA

 
* En la Ovariohisterectomia Gata i la Castració Gat s'inclou la medicació que es 
posaria a la clínica. La sutura és intradèrmica i no s'han de retirar els punts ni posar 
campana.  

ESTERILITZACIÓ DE GATS FERALS A BREDA  

Ovariohisterectomia de gates i castració de gats per evitar la 
i el conseqüent augment de les colònies de gats

Una sola parella de gats, en 
condicions òptimes, podria 
arribar a suposar una colònia 
de 2.107 gats si no es controla 
la seva reproducció. 

Aquesta situació no es dona ja 
que molts mores per 
traumatismes, intoxicats, 
malalties o per les condicions 
climàtiques. 

 

Les colònies felines 
solució perfecte per al 
de Plagues 

La llei 2/2008, de 15 d’abril de 
Protecció Animal

animals ferals oi assilvestrats. El benestar dels animals ferits i/o malalts són 
responsabilitatdels ajuntaments i suposa una despesa pública . 

Com podem evitar la cria descontrolada i  
les baralles entre mascles?  

nuclis de cria  descontrolada existents a la població

Esterilització controlada ) 

Captura, Esterilitzar i tornar a deixar anar al mateix punt 

UNITATS PREU/U 

Ovariohisterectomia Gata* 40 60€

30 40€

TOTAL PROPOSTA    

Ovariohisterectomia Gata i la Castració Gat s'inclou la medicació que es 
posaria a la clínica. La sutura és intradèrmica i no s'han de retirar els punts ni posar 

Ovariohisterectomia de gates i castració de gats per evitar la reproducció 
colònies de gats  assalvatgits al 

parella de gats, en 
condicions òptimes, podria 
arribar a suposar una colònia 
de 2.107 gats si no es controla 
la seva reproducció.  

Aquesta situació no es dona ja 
que molts mores per 
traumatismes, intoxicats, 
malalties o per les condicions 

colònies felines són la 
solució perfecte per al Control 

2/2008, de 15 d’abril de 
Protecció Animal  protegeix els 

animals ferals oi assilvestrats. El benestar dels animals ferits i/o malalts són 

descontrolada existents a la població 

Captura, Esterilitzar i tornar a deixar anar al mateix punt de captura  

 PREU 

€ 2.400€ 

€ 1.200€ 

3.600€ 

Ovariohisterectomia Gata i la Castració Gat s'inclou la medicació que es 
posaria a la clínica. La sutura és intradèrmica i no s'han de retirar els punts ni posar 



 

Podem evitar el patiment als animals! 

 FIERA: ( Gat  feral recollit a Breda) Es va barallar amb 
altres mascles en època d’aparellament produint-se una 
ferida a la cara que se li va infectar donant com a resultat 
el que es pot veure a la fotografia.  (després de passar 
tres mesos en una gàbia hospital recuperant-se ha sigut 
alliberat a la zona on vivia ESTERILITZAT)  

 

OLIVIA: Gata recollida 
amb múltiples fractures a 
la mandíbula. Al ser una 
gata mansa es dona en 
adopció un cop 
solucionat els problemes 
derivats de la vida feral 
després de ser 
abandonada. 

 

 

Només representen 2 exemples de tants que queden en  l’anonimat i no 
s’arribaran mai conèixer.  

NECESSITEM EL VOSTRE VOT PER ACABAR AMB EL SEU PATI MENT 

 


