PROJECTE DE PROTECCIÓ I SEGUIMENT D'UNA COLÒNIA DE GATS
ESCOLA FREDERIC MISTRAL-TÈCNIC EULÀLIA. CURS 2016-18
ALUMNES: Anouk Santmartí, Àlex Olivella, Andreu Tovar i Lluc Martí

ORIGEN DE LA PROPOSTA
Confirmada la presència de gats dins de l'àmbit d'escola, un
grup d'alumnes vam proposar als responsables de Sostenibilitat
d’Escola (XE+S) fer un seguimentd'aquesta colònia.

Amb aquesta intenció varem transformar uns bidons reciclats
de cuina per
protegir el menjar de les condicions
metereológiques adverses i adaptar una racó d'escola, amb
troncs de fusta i una safata amb sorra, per millorar el lloc dedicat
a aquesta funció.

Identificació de la colònia. 2016-17
LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE
Una vegada acceptada la nostra proposta, durant el curs
2016-17 ens vam dedicar, bàsicament, a donar de menjar els
gats per tal de millorar les seves condicions de vida i
aconseguir que estiguin alimentats correctament.

Creació dels menjador al taller de Tecnologia

A banda d'haver documentat la presència d'un grup de 3 o 4
gats, en vam plantejar la possibilitat d’obtenir una càmera de
visió nocturna per observar els hàbits nocturns del nostres gats.
També ens vam plantejar la possibilitat de construir una caseta
pels gats amb l'ajut de la gent de manteniment d'escola.
Durant aquesta primera fase del projecte ens vam plantejar un
pla econòmici una estimació de les despeses mensuals.

RAONS DEL PROJECTE
1. A la ciutat de Barcelona trobem que hi ha superpoblació de certs
d’animals urbans i, com a solució, les administracions apliquen
mètodes que acaben amb les seves vides.
2. Si ens basem en raons científiques trobem que, si s’elimina un
percentatge de la població d’una espècie concreta i els recursos
continuen sent els mateixos, com a resultat, la població continuarà
creixenti tornarà a la mateixa situació preliminar.
3. A l’escola de Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia ens hem adonat
d’aquesta realitat i en comptes d’acabar amb la vida dels animals
-el gats- seguim el procés de CER (Captura, Esterilització i Retorn).
Aquest model és l’única intervenció que permet, entre d’altres, la
desaparició d’olors, baralles, etc.

Taula de despeses mensuals i pla econòmic

LA SEGONA FASE DEL PROJECTE
Durant la segona fase del projecte (curs 2017-18) preteníem fer
el seguiment de la colònia i realitzar un control de població amb
alguna organització del barri, però degut a problemes de
calendarino hem pogut avançar més en aquesta fase.

4. El que hem fet fins ara és regularitzar el procés d’alimentació
d’aquests éssers per, en un futur immediat, poder procedir amb els
següents passos amb l’objectiu d’estabilitzarla població.

