
I JORNADA               DE GESTIÓ
DE GATS              DE CARRER

ORGANITZA AMB LA COL· LABORACIÓ

Adreçat a:
· Persones que tinguin tracte amb els gats de carrer, 
com ara associacions sense �nalitat de lucre, gestors 
de colònies, alimentadors/res,  cases d’acollida,  
voluntariat.
· Responsables de medi ambient i d’animals domès-
tics dels ajuntaments, regidories, tècnics gestió. 
Policia local, brigada de neteja.

Àmbit terriorial:
Comarques gironines
Data:  29 de febrer de 2020
Horari: de 09:00 a 13:30 
Lloc: Local Social la Caixa, c. Conse-
llers, 12 - Llagostera
Per poder assistir-hi, el full d’inscripció 
s’ha de fer arribar amb les dades 
requerides a: 
a s s o c i a c i o g at s 1 0 8 @ gm a i l . co m ,  
l’acceptació serà per rigorós ordre 
d’inscripció. Aforament limitat a 50 
persones.

Distribució del temps
09:30 – Rebuda inscrits i lliurament 

carpeta
10:00 – Benvinguda als assistents

10:15 – Marina Vall•llosada - 
Advocada especialitzada en Dret Animal

 
11:00 – Jordi Ferrés -

Educador de gats
 

11:45 a 12:00 –Pausa i cafè
 

12:00 – Sergi Forcano -
Veterinari



Hi intervindran:
Marina Vall•llosada 
– Portaveu de la CPDA de l'ICA Girona,Presidenta 
de Lex Ànima, Membre Expert d'Intercids i ara 
regidora de Medi Ambient, Salut Pública i Protec-
ció i Benestar dels Animals de l’Ajuntament de 
Blanes.
Que parlarà del marc jurídic dels gats de carrer. Llei 
de protecció dels animals DOGC 5113.
De la delimitació de competències entre ajunta-
ment, policia local i associacions. De la captures de 
gats de carrer, esterilització, recollida de gats aban-
donats, malalts, morts. Protocol a seguir. Qui n’assumeix els costos i la formació.  
Actuacions de les associacions davant la sospita d’enverinaments, amenaces de veïns, maltracta-
ments. De l’obligatorietat de censar-los sense cost. 
Conveniència de l’homologació de Contractes d’adopció per a totes les associacions. Carnet 
autorització Alimentadors/res i la vinculació a una associació o ajuntament. Intrusos que oferei-
xen gats en adopció, sense control sanitari, per les xarxes socials.

Jordi Ferrés
 – Educador de gats

Comportament dels gats, en general.  Bene�cis de 
Santuaris i refugis per als gats i la població.  Ubicació 
idònia. Qui assessora els ajuntaments. Qui els ha de 
gestionar. Mides òptimes del recinte. Distribució per 

zones. Límit o no del temps d’estada.
Per�ls dels adoptants per donar-los amb garanties. Test 

d’idoneïtat. 
Adaptació dels gats al nou territori.

Sergi Forcano 
– Veterinari
Protocol en cas de sospita d’enverinament, 
sanitari i jurídic. Alimentació correcta dels 
gats de carrer. Detecció de malalties més 
corrents. 
Malalties contagioses i símptomes, per tenir 
en compte a la ubicació al refugi: (FIV) i 
(FeLV), parvovirosi, panleucopènia, calicivi-
rus. Morts sobtades, causes aparents.
Edat de vacunar-los,  si cal o no, i en quins 
casos. Edat d’esterilitzar-los, de donar-los en 
adopció. Tipus d’esterilització. 
Conveniència de tenir preus homogenis dels serveis sanitaris a l’hora de donar un gat en 
adopció. És ètic que les associacions puguin tenir un marge econòmic en les adopcions. 
Prevenció per evitar contagis del personal que en té cura

Experiències de les associacions participants (3 a triar) tindran 5 minuts cadascuna.


