
	 	 	 	 	

A	la	Comissió	d’ecologia,	urbanisme	i	mobilitat	

Mª	José	Lecha	González,	en	 la	seva	qualitat	de	Regidora	del	Grup	Municipal	de	CUP-
Capgirem	Barcelona	i	actuant	en	el	seu	nom	i	representació	manifesta:	

Fa	 més	 d’una	 dècada	 que	 els	 diferents	 governs	 municipals	 reconeixen	 la	 urgent	
necessitat	 de	 fer	 unes	noves	 instal·lacions	per	 acollir	 els	 gats	 i	 gossos	 en	 situació	de	
desempara	de	 la	ciutat	de	Barcelona.	Segons	 les	diverses	normaMves	és	 l’ajuntament	
qui	ha	de	proveir	d’un	 refugi	als	animals	perduts,	abandonats	o	amb	un	 responsable	
que	de	manera	permanent	o	puntual	per	causa	major	no	se’n	pugui	fer	càrrec.		

A	dia	d’avui	 i	 després	d’un	 llarg	 recorregut	 tot	 apunta	 	que	 la	nova	ubicació	 serà	en	
unes	terrenys	entre	Barcelona	i	Montcada	i	Reixac.		

Aquesta	 ubicació	 va	 perdent	 atracMus	 a	mida	 que	 els	 requeriments	 tècnics	 recorden	
més	 l’actual	 Centre	 que	 el	 que	 seria	 desitjable.	 Al	 darrer	 Consell	 de	 Convivència	 i	
Protecció	 dels	 animals,	 el	 Comissionat	 Frederic	 Ximeno	 va	 confirmar	 que	 no	 s’hi	
podran	 millorar	 les	 carreteres	 d’accés	 al	 futur	 Centre,	 ni	 fer	 una	 amplia	 zona	
d’aparcament,	ni	està	contemplat	que	hi	hagin	camins	de	passeig	pel	lleure	dels	gossos,	
ni	es	salvarà	 la	dificultat	que	suposa	 la	disposició	 inclinada,	ni	se’n	podrà	disposar	de	
l’espai	previst	inicialment,	ni	els	animals	podran	veure	l’exterior	de	la	gossera	perquè	es	
demanen	des	de	 la	Generalitat	un	murs	que	camuflin	o	disminueixin	 l’impacte	visual	
que	pot	tenir	l’equipament.		

El	nou	CAAC	ha	d’incorporar	les	certeses	contrastades	sobre	el	Mpus	d’instal·lació	que	
faci	als	gats	 i	 gossos	 la	 seva	estada	el	menys	 traumàMca	emocionalment	possible	 i	el	
més	segura	i	confortable	pel	que	fa	a	les	condicions	Wsiques.	Més	enllà	de	l’alimentació,	
la	 hidratació,	 la	 higiene	 sabem	 que	 els	 gats	 i	 els	 gossos	 tenen	 unes	 necessitats	
psíquiques	 que	 han	 de	 ser	 Mngudes	 en	 compte	 no	 com	 un	 afegitó	 sinó	 com	 a	 nucli	
principal	 de	 l’acMvitat	 dels	 professionals	 i	 voluntaris.	 Tenir	 gats	 i	 gossos	 feliços	
augmenta	la	seva	adoptabilitat	i	és	un	deure	èMc	que	tenim	envers	els	que	ja	han	paMt	
per	la	irresponsabilitat	humana.	Per	tot	això	presentem	aquesta	

Proposició	



- Un	centre	d’acollida	d’animals	on	l’etologia	gregària	dels	gossos	sigui	respectada	
quan	les	condicions	higiènic-sanitàries	(quarantena)	no	ho	desaconsellin.	

- Una	 gesMó	 que	 diversifiqui	 i	 enriqueixi	 el	 temps	 dels	 animals	 permetent	
conservar	l’hàbit	de	micció	i	defecació	fora	del	lloc	de	descans.	

- Un	àrea	de	descans	propi	que	permeM	a	 l’animal	 senMr-se	protegit,	 còmode	 i	
lliure	de	tota	amenaça.		

- Que	 l’àrea	 veterinària	 esMgui	 al	 nucli	 de	 l’àrea	 de	 cohabitació	 dels	 animals	
afavorint	 al	 personal	 qualificat	 valorar	 diàriament	 els	 individus	 tenint	 més	 a	
prop	 els	 que	 tenen	 una	 condició	 Wsica	 més	 delicada.	 Han	 de	 ser	 els	
professionals	els	que	dia	a	dia	coneguin	 l’estat	Wsic,	emocional	 i	social	de	tots	
els	animals	sota	la	seva	responsabilitat.	Els	acollits	han	de	ser	seguits	de	prop	i	
consMtuir	l’eix	del	CAAC	junt	amb	els	potencials	adoptants.	

- Que	 hi	 hagi	 espais	 segurs	 i	 amplis	 on	 poder	 fer	 socialització	 i	 enriquiment	
ambiental.	Dissenyats	per	experts,	dinàmics	i	amb	fàcil	manteniment.	

- Que	 s’incorporin	 els	 avenços	 tècnics	 i	 de	 disseny	 que	 permeten	mantenir	 les	
àrees	de	descans	calentes	a	 l’hivern	 i	 fresques	a	 l’esMu	mitjançant	un	sistema	
sostenible	del	control	d’intercanvi	d’aire	i	la	inclusió	de	panells	d’energia	solar.	

- L’àrea	d’acollida	i	administració	ha	de	ser	agradable	i	acollidora.	I	si	cal	lluny	del	
nucli	de	convivència	i	veterinària	dels	animals	per	minimitzar	l’estrès.	

- Les	famílies	han	de	ser	ateses	de	manera	personalitzada		i	correcte	i	orientades	
de	 forma	 objecMva	 abans	 de	mostrar	 les	 imatges	 dels	 candidats	 escaients	 al	
perfil	de	l’adoptant.	La	trobada	amb	la	família	amb	els	candidats	es	mirarà	que	
no	sigui	estressant	per	l’animal.	

- Sales	de	 trobada	de	 les	 famílies	amb	el	gos	 tant	 recreant	una	habitació	d’una	
llar	com	un	paM	de	joc.	En	cas	d’adopció,	la	visita	veterinària	i	la	compilació	de	
la	 documentació	 es	 farà	 en	 aquest	 mòdul	 evitant	 les	 escenes	 caòMques	 de	
l’actualitat	que	han	provocat	desisMments	i	devolucions.	

- Gats	 i	 gossos	 no	 haurien	 de	 comparMr	 el	 Centre.	 Als	 gats	 no	 els	 acostuma	 a	
agradar	 tenir	 a	 prop	 gossos	 (ni	 desconeguts	 ni	 estressats)	 i	 menys	 en	 gran	
nombre.	 I	 als	 gossos	 amb	 insMnt	 de	 caça	 els	 gats	 els	 resulta	 un	 esbmul	
ansiogen.	 Els	 gats	 adults	 son	 animals	 poc	 socials	 i	 comparMr	 espai	 amb	
desconeguts	els	estressa.	Només	per	l’olfacte	la	detecció	d’uns	i	dels	altres	els	
augmenta	el	nivell	de	corMsol	a	la	saliva.	



- Els	centres	d’adopció	felins	integrats	a	la	ciutat	tenen	unes	càpsules	mulM	nivell	
individuals,	 fàcils	 de	 netejar	 i	 segures.	 Tenir	 més	 de	 sis	 individus	 per	 sala	 és	
aberrant	i	segons	el	previst	en	el	nou	Centre	es	podria	arribar	a	30	en	total.	

Considerem	que	l’esforç	que	s’està	fent	en	la	construcció	del	nou	Centre	d’acollida	i	
adopció	de	Barcelona-Montcada	Reixac	mereix	que	vagi	encaminat	a	acollir	animals	
que	 en	 poc	 temps	 puguin	 ser	 adoptats	 perquè	 es	 trobin	 en	 unes	 condicions	 de	
socialització	 i	ambientació	 idònies	per	restar	poc	temps,	així	com	la	fita	ha	de	ser	
que	 aquest	 sigui	 el	 darrer	 Centre,	 no	 perquè	 duri	 molts	 anys	 sinó	 per	 que	 la	
responsabilitat	de	la	població	en	vers	els	animals	faci	obsolet	un	CAAC.	

Barcelona,	8	de	gener	de	2018,	(Països	Catalans)


