
COLÒNIES DE GATS: 
Què són i com es gestionen



QUÈ ÉS UNA 
COLÒNIA 
DE GATS?



● Grup de gats que han nascut/viuen a l’aire lliure en entorns urbans o 
semi-urbans (espai públic o privat).

● Generalment són més tímids i no s’apropen a les persones però depenen 
dels humans per alimentarse.

● Apareixen per l'abandonament o fugida de gats domèstics

○ Es converteixen en gats silvestres després de viure un temps per si 
mateixos

○ Són gats descendents d'altres gats ferals. 

1. QUE ÉS UNA COLÒNIA DE GATS?



QUÈ NO ÉS UNA 
COLÒNIA DE GATS?



Gats que estan PERDUTS O ABANDONATS

● Semblen espantats o desorientats.

● De vegades miolen a la gent, d’altres s’amaguen sota cotxes, etc.

Gats que viuen en una llar però que els deixen sortir.

● Solen portar collaret

● No semblen perduts i es veuen tranquils i ben alimentats.

2. QUÈ NO ÉS UNA 
COLÒNIA DE GATS?



GAT 
FERAL



Són 
membres de 
l'espècie del 
felí domèstic, 

però no 
estan 

socialitzats 
amb els 
éssers 

humans i per 
tant no són 
adoptables.
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PROGRAMA DE CONTROL 
DE COLÒNIES



Molts ajuntaments, promouen l'existència de les 
colònies controlades de gats ferals i donen suport a les 
entitats que en tenen cura.

Organitzacions i entitats cíviques sense ànim de lucre 
que vetllen pel benestar dels gats de carrer (atenció 
sanitària i alimentació).



● L’any 2003 va iniciar un programa de control de les colònies de gats, arran 
de l’aprovació del no sacrifici d’animals a la ciutat.

● Des del 2014 la població de gats a Barcelona està controlada i força 
estabilitzada.

● Actualment hi ha unes 638 colònies de gats comptabilitzades, amb un 
total de 7.283 gats

● A Barcelona hi ha 13 entitats acollides al programa, que anualment opten 
als ajuts municipals.

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA



https://fundaciosilvestre.org/
http://plataformagatera.org/
https://barcelonagatigos.org/
https://www.eljardinetdelsgats.org/es/
http://plataformagatera.org/entidad-44-asociacion-gats-de-lespigon-de-la-barceloneta
https://www.degats.org/
https://universigats.blogspot.com/
https://www.sonrisasdegato.com/tienda/ubgats-2/
http://www.gatsdegracia.cat/
http://plataformagatera.org/entidad-14-entregats-i-altres-besties
https://asociacion-rescat.cat/
http://gatsdelreg.blogspot.com/
http://gatsdelreg.blogspot.com/
https://progat.cat/


GESTORES 
DE COLÒNIES 
DE GATS



● Persones voluntàries

● Curs de formació que es convoca anualment

● Acreditades amb un carnet emès pel 
Departament de Protecció dels Animals (des del 
2014)

● Actualment hi ha més de 500 persones 
acreditades amb el Carnet de Gestores de 
Colònies a Barcelona.

GESTORES DE COLÒNIES DE GATS



● Proporcionar qualitat de vida als gats

● Esterilitzar per reduir el nombre de gats de carrer.

● Proporcionar tractament veterinari.

● Rescatar els gats 
perduts/abandonats 
que apareguin per l’entorn.

OBJECTIUS



● Repostar aliment: pinso sec, és l’aliment més complet i equilibrat.

● Repostar aigua neta abundant. L’aigua és imprescindible i s’ha de 
renovar-la sovint.

● Aplicació mètode CER.

● Mediació amb el veïnat i ajuntament.

● Mantenir l’entorn net, 
sense excrements ni menjar 
en mal estat.

FUNCIONS



● El pinso sec no fa mala olor, no es degrada i no atrau insectes com ho fan 
les restes de menjar o el pinso humit. 

● NO és adequat donar llet als gats, ja que es degrada ràpidament i els hi 
pot causar descomposició. En el cas de gats malalts o cadells pot causar 
la mort.

● Els gats NO digereixen bé l’arròs, el pa, la pasta (macarrons, fideus...).
● Les restes de menjar són la font de molts problemes de salut dels gats i 

causa de disputes amb els veïns.
● Això no vol dir que un gat afamat no s’ho mengi.

IMPORTANT!



MÈTODE CER
(Captura, Esterilització i Retorn) 



L’associació acreditada captura els gats amb unes gàbies especials i els porta 
al veterinari.

Es revisa l’estar de salut, s’esterilitza i se li fa la marca a l’orella en forma de 
“V” per identificar-lo de la resta de gats no esterilitzats.

Es retorna el gat a la colònia 
on s’ha capturat. 

El trasllat de la colònia NO 
funciona. Els gats són molt 
territorials, a banda del trasbals 
i l’estrès que implica



1. És el mètode més ètic i efectiu per proporcionar qualitat de vida als gats, 
garantint benestar..

2. Disminueix els problemes de superpoblació. S’eviten gats malats o 
atropellats.

3. L’esterilització dels gats evita la transmissió de malalties entre ells degut a 
baralles i la mort de molts.

4. S’eviten les baralles pel zel i la competència pel menjar, així com els 
marcatges d’orina i els miols nocturns. (S’eviten les queixes del veïnat).

5. Es redueixen el nombre d’insectes, rates i ratolins de la zona



QUÈ FER SI 
VEIEM UN GAT



● NO difondre la seva ubicació, els podem posar en perill.

● NO molestar els gats, respectar el seu espai i els punts d’alimentació. 

● NO alimentar. Alimentar-los dificulta la seva captura en cas necessari.

● Respectar la feina de l’associació que gestiona la colònia. Són voluntàries 
que dediquen el seu temps lliure a tenir cura dels gats.

● NO abandonar-hi gats domèstics. La majoria NO sobreviuen o acaban 
atropellats.

D’UNA COLÒNIA CONTROLADA



● Ficar a un transportín i avisar a Guàrdia Urbana (112), que avisará al servei 
de recollida i els portarà a la protectora municipal

● Si coneixem l’associació de la zona contactar-hi directament.

● Fer una instància a l’OPAB (oficina protecció animal de Barcelona) de 
l’Ajuntament de Barcelona, que contactarà amb l’associació acreditada a la 
zona.

● Es poden consultar les últimes entrades de gats al cercador d’animal 
perduts del CAACB

SI TENIM CLAR QUE NO SÓN DE COLÒNIA

https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/fitxa/alta?detail=3656&description=gats
https://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/cercador-danimals-perduts
https://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/cercador-danimals-perduts


Adopcions



● Gats que per motiu de malaltia o edat no poden continuar vivint al seu 
entorn natural.

● Gatets / mares capturats abans de tenir la colònia controlada

● Gats abandonats o perduts que es capturen al voltant de la colònia i no 
tenen xip

Les adopcions es porten a 
terme en cas de:



Progat 
Catalunya



● Progat Catalunya és una associació fundada l’any 1998 que defensa el gat 
lliure, la seva vida en llibertat i la seva integració en hàbitats que 
compartim. 

● No té refugi propi, col·labora amb cases d’acollida, d’altres associacions i 
el CAACB.

● Gestiona algunes colònies de Barcelona, però també té convenis amb 
altres ajuntaments. 

● Les subvencions de cada municipi es destinen exclusivament a realitzar 
esterilitzacions i eutanasies però no cobreixen l’alimentació, medicaments 
i atenció veterinària per problemes de salut.

https://progat.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/centre-dacollida-danimals-de-companyia-caacb


Les entitats necessitem l'aportació econòmica dels socis i de les donacions 
particulars per poder cobrir aquestes despeses i poder ajudar al màxim de 
gats possibles. 

Gràcies a les persones voluntàries podem mantenir les colònies en bon estat 

A Progat Catalunya creiem que és imprescindible tenir persones contractades. 

● una persona per tasques d'administració
● una persona coordinadora de les colònies.
● dues persones capturadores
● altres serveis



Durant el 
2021 han 

pogut ajudar 
1.819 gats



Barcelona

Districte Esterilitzacions Visites per 
malaltia Eutanasies Total

Sants - Montjuïc 144 110 13 267

Sant Martí 159 154 29 342

Eixample 23 76 9 108

Horta 188 181 32 401

Total 514 521 83 1118



Districte Esterilitzacions Visites per malaltia Eutanasies Total

Cementiris BCN 5 21 4 30

Mercabarna 14 2 16

L’Hospitalet 154 131 14 299

Recintes Diputació 21 53 8 82

Banyeres 52 43 8 103

Santa Coloma 54 34 6 94

Subirats 32 8 1 41

Hospital Sant Pau 1 25 2 28

Port de BCN 8 8

Total 333 325 43 701



Gràcies i 
recorda…



Adopta

Esterilitza 

i Xipa!



Agraïments

Equip Comunicació
Anna Plana




