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1. Introducció 

 
El programa Gat Moix és el programa de control higiènic i sanitari que té cura dels gats de la 
Vila Universitària. 

 
2. Objectius 

 
Els objectius del programa són: 

 

 Controlar que les colònies de gats de la vila disposin d’una bona alimentació.

 Controlar que les colònies de gats de la vila disposin d’un bon estat higiènic-sanitari.

 Controlar la mida i estabilitat d’aquestes colònies mitjançant campanyes 
d’esterilització tant de mascles com de femelles.



Per tal de complir els objectius esmentats anteriorment el programa gat moix disposa d’un 
seguit de voluntaris i voluntàries que se n’encarreguen de:



 Alimentar les diferents colònies de gats de la vila utilitzant les menjadores 
corresponents, repartides en diferents punts del territori de la Vila.

 Capturar els gats no esterilitzats per tant de controlar i minimitzar al màxim el 
creixement de les colònies felines. 

 Controlar l’estat higiènic-sanitari de les colònies mitjançant la observació directa.



3. Estructura i Funcionament 

 
A l’inici de cada semestre, es pengen cartells per informar als vilatans sobre el programa. A 
més, es realitza una xerrada informativa amb la finalitat de donar a conèixer el projecte i 
buscar nous voluntaris per a realitzar les diferents tasques de les que s’encarrega el programa. 

 
La via de comunicació entre el delegat encarregat del projecte i els voluntaris és mitjançant el 
grup de Facebook “Projecte Gat Moix” i l’email gatmoix@vilauniversitaria.com. 

 
3.1 Reunions 

 
Actualment la colònia de la vila està considerablement estabilitzada. Creiem que només hi ha 
un gat identificat sense esterilitzar, que encara no hem aconseguit capturar. Tot i així degut a 
les colònies concomitants de la UAB cada any arriben a la colònia de la Vila nous gats sense 
identificar pel què es convenient reunir-se amb els voluntaris per tal d’intentar identificar-los i 
capturar-los. 

 
Per aquesta raó, és important, reunir-se cada mes i mig o dos mesos amb els voluntaris per 
revisar l’estat sanitari dels gats de la vila així com buscar i capturar els nous gats no 
esterilitzats. 
 
3.2 Control de les colònies felines 

 

A la Vila Universitària actualment es troben 4 colònies importants ben establertes de gats, 
formades per entre 4-8 individus cadascuna. En total s’ha registrat trentena d’individus 
aproximadament. L’estat de les colònies es considerat bo. La gran majoria de gats tenen una 



bona condició corporal 4/5 (aprox.) i més 90% dels gats que constitueixen aquest grups estan 
esterilitzats. Tanmateix, al llarg del curs s’han identificat alguns individus amb un estat sanitari 
molt deficient amb símptomes de FELV i/o FIV.  

 

     3.3 Captures i esterilització  
 

El fet de que arribin gats nous a la Vila, es degut, com ja s’ha 

dit anteriorment, a que a la zona de la UAB encara queden 

molts gats per esterilitzar que poden en qualsevol moment, 

establir-se a l’entorn de la Vila Universitària. És per això que la 

coordinació entre els programes Gats Campus i Gat Moix és 

fonamental. 

 

Per tal de saber quins gats estan esterilitzats, el veterinari els 

fa una marca a l’orella després de la intervenció. 
 

3.4 Control Higiènic-Sanitari 
 

Els diferents voluntaris de la vila així com qualsevol vilatà que vegi un gat en mal estat, informa 

al programa via email o Facebook. Davant de gats malalts, les persones encarregades del 

programa van a veure al gat i en fan una valoració inicial. Donat que per falta de recursos el 

cost del veterinari no es cobert, el que es sol fer en aquests casos és facilitar al gat malalt un 

entorn adequat i tranquil, com pot ser una casa d’acollida per part d’algun vilatà durant uns 

quants dies, així com una alimentació més gustosa normalment en base a menjar en llauna. En 

alguns casos s’arriba a donar algun tipus d’antiparasitaris quan es sospita que aquests puguin 

ser la causa de l’afecció. 

Si resulta ser una afecció més greu, si que s’intenta concertar una cita amb l’Hospital 

Veterinari de la UAB per tal de valorar millor l’estat de l’animal. 
 

Afortunadament però, el percentatge de gats amb afectacions greus és baix i es solen notificar 
uns 3 o 4 casos a l’any. 
 
D’altra banda, si apareixen gats cadells procurem trobar-los casa d’acollida o adoptants per tal 
que no passin a formar part de la colònia de la Vila com a gat “de carrer”. 

 

3.5 Alimentació 

 

L’Alimentació dels gats de la vila com s’ha dit, es duu a terme per voluntaris del programa Gat 

Moix. Actualment, hi ha uns 5 voluntaris repartits per diferents blocs de la vila que 

s’encarreguen d’aquesta; així com en David Miró (International Marketing Manager) de la 

Fundació UAB i l’Elena Brito de Vila2 que també ens ajuden. 

Hi ha d’altres vilatans/vilatanes que de forma esporàdica també es dediquen a donar a menjar 

als gats. El cost de l’alimentació és cobert per la Vila Universitària i són els delegats del 

programa Gat Moix els que s’encarreguen de comprar i repartir els sacs d’aliment als diferents 

vilatans voluntaris. 
 

Pel que fa a les menjadores, cada colònia de gats en disposa d’una que és reomplerta cada 
setmana quan fa falta. 

 

Actualment tenim 5 menjadores d’acer amb coberta i estan fixades al terra, que aquest any la 
Vila ens ha proporcionat ja que anteriorment les menjadores eren de plàstic i s’extraviaven 

amb facilitat.



Situació de les menjadores i les colònies de gats:  

 Rodones vermelles: Colònies de gats

 Creus vermelles: Menjadores actuals 


4. Conclusions 

 

La valoració del funcionament del programa és molt positiva. L’interès del programa per part 
d’estudiants internacionals és realment positiva donat que sempre comptem amb 3-4 

voluntaris d’ERASMUS que ens ajuden amb les nostres tasques habituals.  
 

La via de comunicació mitjançant el grup del Facebook –en el que actualment som més de 30 
membres- i l’email també resulta molt efectiva malgrat és convenient tenir un telèfon de 
contacte en casos importants (gats en estat molt greu, gat capturat, gossos deslligats per la vila 
etc). 
 

Finalment esperem poder seguir capturant nous gats de manera conjunta amb els voluntaris 
del programa Gat Campus. 
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