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Regales el teu animal? Això és per a tu
La bústia del nostre correu i les nostres xarxes socials són, sovint, un abocador d'animals i d'excuses de
gent impresentable. Els missatges són d'allò més variats, però tots tenen un objectiu molt clar: desfer-se
d'algun animal (no humà). Els "motius"? Podeu triar:
Algú es muda a una pis més petitAlgú es muda a un habitatge on no accepten animalsAlgú es muda a un altre
paísAlgú pateix una al·lèrgia sobtada i intractable (mode ironia ON)L'animal amb qui vivia algú de sobte s'ha
tornat boig (seguim en mode ironia)L'animal amb qui vivia algú s'ha fet vellL'animal amb qui vivia algú té una
malaltiaL'animal amb qui vivia algú necessita una intervenció o tractamentAlgú va a viure amb la seva parella
i aquesta no tolera la convivència amb animalsEtc
Per fer honor a la veritat, també he de dir que hi ha qui ni tan sols es molesta en donar un motiu, simplement
ens avisa que ja no el vol i demana on el pot passar a deixar. Com qui va a la deixalleria.
Aquests missatges comparteixen més elements:
Tots s'esforcen per explicar com estimen els "seus" animals, però 'blablabla'Cap vol escoltar les alternatives
que els oferim per evitar la separació de l'animal i la seva família. I sí, sempre hi ha alternativesBusquen la
nostra empatia envers ells (els humans) i la seva situació, però no toleren que els recordem que la primera
víctima d’aquestes situacions són els "seus2 animalsTots tenen pressa per resoldre el tema. Molta pressaLa
majoria no està disposada a complir amb requisits mínims de vacunació, assistència veterinària bàsica,
esterilització, apadrinament...
Com acaben aquestes històries? Malament. Per als animals SEMPRE malament:
Tenim abandonaments directes (recordem que és il·legal i penat abandonar animals)Animals regalats de
particulars a particulars sense cap mena de control que, més endavant, seran negligits de nouAnimals tancats
en refugis durant anys esperant una famíliaAnimals que es deixen morirAnimals eutanasiats (sí, hi ha gent que
els porta a matar perquè no vol assumir la seva responsabilitat)Animals atropellatsAnimals morts per inanició
Qui no estigui disposat a assumir totes les responsabilitats que comporta fer-se càrrec d'una vida, QUE NO LA
TINGUI. Hi ha persones que MAI no haurien d'adoptar animals perquè no comprendran mai que són vides,
que són família. I a la família ni se l'abandona, ni se la regala, ni se la mata. Quan sorgeixen dificultats és quan
toca estar a l'altura i qui no estigui disposat a estar-hi, que es compri una planta. Podria comptar amb els dits
d'una mà (i me'n sobren) els casos que realment tenen justificació així que ja va sent hora que deixem de
blanquejar aquestes actituds.
MARTA GUÀRDIA és membre de PAS, Plataforma Animalista de Sant Cugat
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