Esterilització: beneficis per a tota la ciutadania.
Control de la població: Evita els embarassos no desitjats i que la
descendència tingui un futur incert. Redueix el nombre d’animals
abandonats.
Una decisió econòmicament rendible: el cost de l’esterilització
és inferior al de tenir i cuidar a les cries.
Una decisió responsable: permetre que l’animal tinga cries
sense intenció de cuidar-les després és una irresponsabilitat. L’esterilització és una acció preventiva que millora la qualitat de vida física i psicològica de l’animal i contribueix al control de la natalitat de
les especies.
Evita la superpoblació: amb l’esterilització s’eviten els naixements
no desitjats que sovint acaben sent abandonats al carrer o saturant
els centres d’acollida.

Mites i llegendes en relació a l’esterilització.
Els animals esterilitzats s’engreixen: l’esterilització no predisposa a l’obesitat. Si l’animal continua amb el mateix estil de vida,
d’acord amb la seua edat, sexe, mida i fa suficient activitat física no té
perquè guanyar pes. Al mercat hi ha pinsos especifics per animals
esterilitzats.
És bo que crien un cop: és fals que les femelles hagen de criar
un cop a la vida per mantenior-se sanes. No hi ha una relació
conscient amb la reproducció com a part necessaria del seu benestar
emocional. La seva sexualitat és diferent de la de l’humà i està
totalment dictada per les hormones, de manera que no presentaran
emocions com a frustració o el desig de tenir fills a un nivell
conscient.

SOM RESPONSABLES:
ESTERILITZEM ELS
NOSTRES GATS

Per què és important esterilitzar?

Els teus gats són els de casa, però també els del prat o la finca.
Si els alimentes i els proporciones un lloc segur, fas que depenguen
de tu. Són la teua responsabilitat.

Esterilitzar ajuda a prevenir cadellades
inesperades que provoquen sofriment
i la mort de molts animals

Esterilitzar ajuda a prevenir
malalties de contagi sexual en gats
tant en mascles com en femelles

Esterilització: beneficis en la salut dels animals
Femelles

Ajuda a prevenir
la superpoblació

Més de

140.000

animals es recullen a l’Estat espanyol cada any

Quan es pot esterilitzar? Entre els 5 i els 8 mesos
d’edat els gatets arriben a la seva maduresa sexual
i són, per tant, capaços de portar al món noves
generacions de gatets. A partir d’aquesta edat
seria adequat esterilitzar-los.

- Evita infeccions d’úter i cáncer
de mama, malalties que són
mortals enel 90% de gates.
- Evita que les gates tinguin zels
continuadament.
- Evita fugides.

Mascles
- Redueix el risc de prostatitis,
càncer testicular, prostàtic i anal.
- Prevé problemes d’agressivitat
i defensa del territori.
- Evita problemes per marcatge.
- Evita fugides.

