
Gestió de colònies urbanes de gats a Reus

Si vols cuidar una colònia o col·laborar de qualsevol altre manera

 truca o escriu a:

Vols ajudar?

Associació Refugi Baix Camp.

 refugibaixcamp@hotmail.com

Tel. 636579473

Ajuntament de Reus

Salut Pública

C/ Ample, 13 43202-REUS

Tel 977 010 040

Terra Veterinària

Hospital Veterinari Diagnòstic

Mediterrani Veterinaris

Clínica Veterinària Reus

Bitxus Clínica Veterinària

Antoni Perales, veterinari 

Vetmascotes

Col·laboren:

disseny>info@
grafikoing.com



Colònies de gats urbans
Els gats de carrer

La presència de gats de carrer als pobles i ciutats s’ha donat 

sempre, i sempre hi ha hagut reaccions diverses davant aquest 

fet. La seva presència no té per què suposar cap problema si es 

fa una gestió adequada.

Això és el que pretén el projecte que hem engegat Ajuntament 

de Reus, Associació Refugi Baix Camp i un seguit de voluntaris 

(dels quals, si voleu, podeu passar a formar part)

Una colònia de gats sense gestionar pot plantejar problemes 

relacionats amb manca d’higiene i sorolls. Davant aquests 

problemes, la recollida dels animals i el seu trasllat a 

instal·lacions on son confinats en gàbies no acostuma a ser la 

solució.

S’ha comprovat en diversos municipis que l’establiment i gestió 

de colònies controlades és molt més efectiva, molt millor 
per als animals i que a llarg termini permet un estalvi 
econòmic important. 

El projecte

El projecte preten millorar la convivència entre els gats de 

carrer i els veïns. Es basa en tres eixos:

-Esterilització, marcatge i control sanitari realitzat 
pels veterinaris col·laboradors. 

Així s’aconsegueix una població estable i sana; evitant els 

problemes associats al zel, com ara baralles entre mascles, el 

marcatge territorial o els miols de reclam.

-Alimentació i higiene. 

Els responsables de les colònies vetllen per la higiene de 

l’entorn i proporcionen als gats una alimentació equilibrada 

amb pinso sec, el qual contribueix a millorar la seva salut i 

evita la presència de restes de menjar a l’entorn.

-Seguiment 
Les persones responsables fan un seguiment de l’estat sani-

tari de la colònia.


