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L'entitat Ada Castellar alerta de
maltractament animal arran d'una
«massacre» amb gats
El consistori reconeix però ho atribueix a "actes vandàlics" i no els hi consta un
gran volum de denúncies al respecte

Dos gats morts enverinats, segons l'entitat | Ada Castellar

El passat mes de novembre Ada Castellar, una associació en defensa dels animals, va denunciar,
amb un post a Facebook
(https://www.facebook.com/ada.castellardelvalles2015/posts/1364785530539894) , una
"massacre" amb l'assassinat de diversos gats en un refugi que gestionen al municipi. Un fet que,
com han assegurat, ha de servir d'alerta del maltractament animal a la localitat.
L'entitat ha garantit que no és la primera vegada que hi ha un acte d'aquest tipus. El passat
novembre, segons ha precisat, un gos va mossegar i matar els felins que hi havia. Una afirmació
confirmada pel primer tinent d'alcalde, Joan Creus. "Es va col·lar" a l'espai i ha continuat, "la
policia ha obert una investigació per esbrinar com va fer-ho". Creus ha garantit que es perimetrarà i
d'aquesta manera, es garantirà la seguretat dels animals i evitar que torni a haver-hi successos
d'aquest tipus.
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Un gat atacat per un gos al refugi Foto: Ada Castellar

Des d'Ada s'han queixat que els han robat dues vegades i ha apuntat que "hi ha alguns veïns que
no els hi agrada", ja sigui la feina que fan o aquests animals. També, ha recordat que se'ls han
enverinat i es va provocar un incendi, cosa que els suposa "una lluita diària" per preservar la
supervivència de les bèsties.
El tinent d'alcalde reconeix que s'han produït aquests fets, però ho atribueix a "dos actes vandàlics" i
que "explicat tot de cop pot semblar una tendència", la qual cosa ha negat. I, tal com ha dit, no hi
ha un gran volum de denúncies al respecte. Creus ha assenyalat "les sospites de verí" en dos
pipi-cans, que es van analitzar i es va acabar descartant.
Sigui com sigui, ha remarcat que seguiran "amatents" i que la interacció amb Ada és força regular
amb trobades periòdiques. Castellar compta amb una desena de colònies de gats que, d'acord amb
l'Ajuntament, es van repartir entre tres associacions, una de les quals és Ada.
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