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« La presència de gats vagabunds als carrers és freqüent en tots els municipis, grans i petits, i Salt
no n'és una excepció. Aquest fet comporta que hi hagi opinions contraposades entre defensors i
detractors. La realitat és que la seva presència, en ocasions, posa en perill la salubritat de l'entorn.
Quan la presència de gats al carrer és equilibrada, proporciona beneficis sobre l'entorn (control de
rosegadors) i a les persones amants d'aquests animals. Altres vegades, quan la població de gats
augmenta exageradament es produeixen importants molèsties als veïns per brutícia, sorolls, per
les baralles entre ells, etc.
Per abordar aquesta problemàtica els municipis han optat per diversos tipus d'actuacions, moltes
vegades encaminades a l'eliminació dels gats com si es tractés d'una plaga. Però les experiències
han demostrat que no porten enlloc, perquè a més d'allunyar-se del sentir de la ciutadania en el
respecte als animals, aquestes colònies acostumen a refer-se en un temps relativament curt.
És per aquest motiu que es creu que les solucions han de passar per respectar les colònies
formades, sempre que l'espai que ocupen ho permeten i s’arribi a un equilibri que no generi
conflictes.
La implantació de colònies controlades de gats al carrer és una forma de buscar un equilibri de
relació entre les persones i els animals. S'actua sobre colònies naturals, és a dir, que ja existeixen.
Es capturen els gats, se'ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que no pateixen cap
malaltia contagiosa i, si són animals sans, se'ls esterilitza per evitar que es reprodueixin.
El Ple acorda per unanimitat dels 20 membres presents:
Primer.- Adquirir el compromís d’ajudar a controlar les colònies de gats de Salt amb l’esterilització
a partir del programa CER.
Segon.- Tenir en compte les accions diàries fetes per les persones i associacions animalistes del
municipi i articular-se amb elles per tal de tenir una informació global respecte l’estat de la qüestió.
Tercer.- Fer una campanya informativa i de sensibilització sobre els animals de companyia.
Quart.- Demanar a CILMA que faci un estudi
Cinquè.- Enviar aquest acord a CILMA.»

