Den underbara trädgården

Under en resa i Spanien i somras
passade jag på att hälsa på i en kattträdgård mitt inne i Barcelonas gamla kvarter. Trädgården är inhängnad,
drivs ideellt och får bidrag av staden.
Föreningen som driver trädgården
visade sig ha många likheter med
FFK.

Alexandra Salvador är en av ca 70 volontärer som arbetar i föreningen Jardinet
dels gats (Katternas trädgård). Hon har arbetat frivilligt i föreningen sedan 2004 och
arbetar annars som adminstratör i ett företag för sk sociala projekt.
- Varje dag ringer eller skriver tiotals personer som vill ha hjälp, råd eller helt enkelt
bara vill göra sig av med sin katt, berättar
Alexandra. - Det finns ännu flera områden
i Barcelona där vi inte har kontroll, men
varje år minskar antalet katter tack vare
bland annat kastrationskampanjer.
Jardinet dels gats använder sig även av
stödhem förutom trädgården och precis
som FFK gör man hembesök och skriver
kontrakt med dem som vill adoptera. I kontraktet förbinder sig adopteraren bland annat att ta hand om katten i hela dess liv och
att ta katten till veterinär om den blir sjuk.
De flesta som adopterar bor naturligtvis i
lägenhet och föreningen kräver innätning
av balkong och fönster.
Hur får de tag i alla sina volontärer? Barcelona är ju en stor stad och det finns flera
kattföreningar i staden. - Vi använder oss
mycket av sociala medier och har tillställningar och kampanjer, säger Alexandra.

Varje år får föreningen en donation från
staden för att kastrera 60 katter. Man finanierar också verksamheten genom olika
gåvogivare och kampanjer.
Hur ser ni på avlivning?
- Vi är emot all form av avlivning förutom
i de fall då det inte går att rädda kattens liv
och katten lider.
Vi önskar Jardinet dels gats lycka till med
sitt viktiga arbete. Tänk att en förening så
långt borta kan vara så lik vår. De säljer till
och med samma slags stickade katter!
Elise Rydahl
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