
EL COLLARET LILA

Fa 6 anys que sóc voluntària de diferents protectores d'animals i durant aquest temps he 

viscut moltes peripècies, històries i anècdotes a través de la mirada d'éssers innocents   

—els quals han sigut víctimes de l’ésser humà—. Sembla que a vegades se’ns oblida que 

nosaltres també som animals, l’únic que som animals amb el raonament desenvolupat 

però això ens pot convertir amb àngels, dimonis o una combinació dels dos.

En una ocasió es va trobar un gat tigrat gris amb un collaret lila a la Rambla de la Girada. 

Un voluntari en passar el va recollir però en arribar al CAAD no va ser capaç de deixar-lo.  

Com  deixar  un  gat  en  una  gàbia  ja  plena?  Però  sobretot,  com  deixar  un  gat 

voluntàriament en una gàbia? Els que estimem els animals no podem veure això com una 

opció. Així que me'l va portar a casa.

Voluntacaad va fer una publicació al facebook per trobar la seva família, com que portava 

un collaret lila vam creure que s'havia extraviat i realment necessitàvem creure que així  

era.

El que ningú s'esperava era la història que portava a sobre aquell gat, el que havia viscut,  

què l'havia portat allà al carrer, com i per què. Quan aquesta aventura va acabar tots  

pensàvem que semblava un conta, un d'estil Disney on hi ha una trama, emoció i un final  

feliç.



Al cap d'una setmana la protectora de gats de Calafell  es va posar en contacte amb 

nosaltres. Aquell gat era d'allà! Però com era possible? Com va arribar a Vilafranca?!

El gat era d'una parella amb un fill, la mare estava amb càncer i anava entrant i sortint de  

l'hospital. Ella era qui volia el gat i qui l'estimava. En una de les ocasions que ella estava  

ingressada el gat va entrar al jardí d'un veí que no té pas amor cap als animals. Aquí és  

quan trobem un dels "dimonis" que comentava. Què va fer?

Doncs va agafar el cotxe i el gat i se'l va emportar a Vilafranca. Com algú pot tenir tanta 

sang freda? Potser aquesta persona porta una història sobre les seves espatlles que el va 

fer actuar així. Tant els animals com nosaltres molts cops som un conjunt d’històries que 

ens han passat que ens defineixen i ens modelen.

Així doncs, una voluntària de l’associació de gats d’allà es va presentar a casa a buscar el  

gat per tornar-lo amb la seva família. Òbviament mai vaig veure el retrobament però segur 

que va ser emotiu, càlid i tendra. El que si vaig poder veure va ser una foto del gat en el  

veterinari l’endemà, van anar a posar-li el xip. Una imatge val més que mil paraules, es 

van voler assegurar de no tornar-lo a perdre.

I el veí? L'ajuntament ja se'n va encarregar. Encara que la llei no acostuma a estar gaire a 

favor  dels  animals  en  aquest  cas  ho  estaria.  Es  veu  que  el  veí  va  confessar  sense 

remordiments la seva actuació.



Aquesta història va acabar bé perquè un voluntari  un dia va decidir  agafar aquell  gat 

perquè va creure que no havia d’estar al  carrer.  També perquè servidora el  va cuidar 

esperant un final feliç, alhora que Voluntacaad va difondre i la protectora de Calafell es va 

moure. Potser si que en aquest món hi ha parts de persones que són fosques però també 

és cert  que si  les persones ens ajuntem per  aconseguir  un bé hi  poden haver  finals  

feliços.

Si  tots  aprenguéssim  a  ser  una  mica  menys  egoistes  i  paréssim  de  perseguir  el  

capitalisme, el món seria un lloc millor. L’amor hauria de ser el motor d’aquesta societat 

per evitar que els animals i les mateixes persones tinguin a vegades vides miserables. 

També això es pot aplicar amb el nostre món, la Terra. Si el  monopoli  penses per un 

moment amb les persones, plantes, animals i la Terra, ara mateix no estaríem tots patint el  

canvi climàtic.

És cert que els voluntaris no movem el monopoli però ens esforcem per millorar les vides 

dels diferents éssers.
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