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Un gat a la via pública

L’Ajuntament recull de la via pública l’any 2009 un total de 83
animals domèstics

Dimecres 10 de febrer de 2010

La xifra d’animals recollits de la via pública ha disminuït considerablement
durant els últims anys

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha recollit de la via pública aquest 2009 un
total de 83 animals domèstics. La xifra anual d’animals recollits ha disminuït
considerablement des de l’any 2005, en què es van recollir 131 animals.

Des de llavors, aquest nombre ha anat disminuint cada any (el 2006 es van recollir
127 animals; el 2007, 94; el 2008, 93), fet que s’atribueix, d’una banda, a una major
conscienciació dels amos a l’hora d’assumir la responsabilitat que comporta tenir un
animal domèstic i, de l’altra, a l’augment del nombre d’animals identificats a la vila.
En aquest sentit, cal assenyalar que cada any l’Ajuntament, amb la col•laboració de
les clíniques veterinàries del municipi, du a terme una campanya per fomentar la
identificació d’animals domèstics, oferint descomptes als amos a l’hora de realitzar
aquest tràmit.

Majoritàriament, enguany els animals recollits de la via pública són gossos (un
79%), mentre que el 18% són gats i el 2% restant correspon a una fura i una guineu.
D’aquests, un 50% han pogut ser retornats als seus amos perquè estaven identificats.

Un 18%, corresponent a 15 animals, han estat adoptats per diferents famílies,
mentre que un 15% (13 animals) han hagut d’ingressar al servei d’acollida
d’animals que es troba situat a la ctra. De Caldes a Granollers. D’altra banda, 10
dels 83 animals han hagut de ser sacrificats, ja que presentaven problemes físics
irrecuperables. Cal assenyalar que al moment de tancar l’informe corresponent a
l’any 2009 encara hi havia 3 animals pendents de classificar, és a dir, en tràmits
d’adopció o bé a l’espera del resultat de l’anàlisi veterinari.
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