Elimineu qualsevol resta de menjar
1. Compost repel·lent per a gats
Moltes vegades els gats dels veïns o de carrer entren al jardí a
buscar menjar:
Ÿ Si teniu mascotes, assegureu-vos que el seu menjar estigui dins
de casa.
Ÿ No deixeu bosses d’escombraries, a vegades contenen restes
d’aliments que atrauen els gats.
Ÿ Parleu amablement amb els veïns per si han estat donant
menjar als gats. És important detectar els alimentadors per tal
de :
- deﬁnir quants gats hi ha a cada colònia i en quin estat es
troben, per tal de planiﬁcar una gestió d’aquesta colònia.
- explicar que està prohibit alimentar animals al carrer. El
menjar casolà porta insalubritat a la via pública. Només
certes persones autoritzades per l’ajuntament poden donar
pinso. Amb les persones autoritzades es planiﬁca una zona
d’alimentació que no molesti a la resta de veïns i s’acorda la
quantitat d’aliment idoni per regular el creixement de la
colònia.
Utilitzeu aigua per espantar els gats
Quan veieu un gat el podeu ruixar amb aigua. És sabut que a la
majoria no els agrada, així que segurament amb uns quants
ensurts n’hi haurà prou.
Poseu repel·lents per a gats
Hi ha vàries plantes que són molt boniques però que no agraden
gens als gats. Per exemple: la citronella, el curri, la mostassa, la
farigola, l’eucaliptus o l’espígol. Tenen aromes molt agradables per
als humans, però son horribles per als felins.

El resultat del procés de compostatge és el compost o adob
orgànic. Si fem compostatge amb peles de fruites cítriques, grans
de cafè o tabac de pipa, quan estigui madur el podem posar entre
les plantes més visitades pels gats, això els farà desistir de les
seves visites i a més aportarem nutrients a les plantes.
2. Repel·lents casolans
Aquest conjur no fa mal a les plantes i gairebé no el percebem els
humans, però els gats no volen ni acostar-se:
Ÿ Bullir herbes com l’espígol, romaní, lavanda,… durant 5 minuts.
Ÿ Afegir suc de llimona o vinagre.
Ÿ Posar el resultat en una ampolla amb difusor i ruixar tots els
racons, perímetre, plantes i testos cada dues setmanes.
També podeu provar de posar el pebre en pols (negre, blanc,
vermell) en les zones on habitualment se solen col·locar els gats.
D'aquesta manera quan el gat vulgui tornar a entrar, el pebre li
causarà picor al nas i el farà esternudar. Així s’aconsegueix que, a
poc a poc, associï casa vostra com un lloc incòmode i deixi de venir.
Poseu obstacles en els seus llocs preferits
Ÿ Poseu testos, plantes o altres objectes en aquells racons on

solen posar-se a dormir.
Ÿ Poseu pedres petites en aquells llocs del jardí on hi hagi terra
exposada, per evitar que els gats hi facin les seves necessitats.
També hi podeu posar pinyes o escorça de pi, però no són tan
efectives com les pedres.
Ÿ Poseu ampolles d'aigua petites o d’1,5 litres plenes d'aigua,
però sense tapar, als llocs per on passen o entren. Així, quan els
gats les tombin sense voler es mullaran i associaran aquestes
zones amb mullar-se.
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