
Campanya d’estiu 2021



VOLEM REALMENT UN 
ANIMAL DE COMPANYIA?
Els animals aporten felicitat i ajuden a 
reduir l’estrès. Ara bé, són éssers vius, 
no són una joguina. I això vol dir que te-
nen sentiments i unes necessitats que 
s’han d’atendre. A més de ser una ale-
gria, també són una responsabilitat.

Sembla massa evident, però és important 
plantejar-se seriosament si estem dispo-
sats a decidir tenir la responsabilitat de 
cuidar un animal de companyia durant 
tota la seva vida, que pot ser de 14 anys 
en un gos i de fins a 16 en un gat. 

Abans de decidir tenir un animal de com-
panyia, és important plantejar-nos...

Amb qui viurà? 
S’ha de tenir en compte si hi ha infants 
a casa, o n’hi haurà en un futur pròxim, 
o si l’animal conviurà amb altres animals 
que ja són a la casa. D’altra banda, és 
molt important que tots els membres 
de la família estiguin d’acord en aquesta 
decisió, ja que portarà molta dedicació i 
tothom s’hi ha de comprometre.

De quant espai disposem per 
allotjar-lo? 
No és el mateix viure en una casa al 
camp, amb amplis espais exteriors, que 
en una casa amb tan sols un pati tan-
cat, o viure en un pis o apartament en 
una ciutat. Hi ha races que tenen molta 
energia i que necessiten sortir a passe-
jar cada dia dues hores. Si no, després 

apareixen males conductes: gossos que 
borden tot el dia o que fan malbé el mo-
biliari. 

Tenim temps suficient per 
dedicar-li? 

Moltes vegades, justament, el que ens 
falta és temps. Temps per alimentar-los, 
per jugar amb ells, per netejar-los, per 
treure’ls a passejar... Per tot plegat, si no 
tens temps per atendre un animal co-
rrectament i estàs convençut que vols 
un gos, recordem que les protectores 
busquen passejadors i que moltes pro-
tectores necessiten també les cases 
d’acollida.

Quin és el nostre estat de 
salut per a atendre l’animal i 
cuidar-lo? 

Si es tracta d’una persona gran, o d’algú 
que té poca mobilitat, caldrà estudiar les 
necessitats de cada animal per veure si 
es poden assolir.

Recomanem que, abans de deci-
dir tenir un animal, et responguis 
honestament aquestes pregun-
tes, que es mediti bé i que abans 
de prendre una decisió es consul-
ti amb veterinaris/es i altres pro-
fessionals del sector.



SI JA HAS DECIDIT TENIR  
UN ANIMAL DE COMPANYIA...
Hi ha molts animals que ens necessiten. 
Les protectores, entitats i professionals, 
per desgràcia, estan plenes de gossos i 
gats que han estat abandonats. 

Si estàs plantejant-te adoptar un ani-
mal, pensa en aprofitar l’estiu. Sobretot 
els cadells demanen més temps, per tal 
d’educar-los i cuidar-los. 

Abans d’adoptar, visita la protectora i 
dedica un temps a conèixer l’animal, per-
què més enllà de les races, cada gos té 
el seu caràcter. 

Deixa que els experts t’assessorin per 
trobar aquell animal que més encaixi en 
la teva rutina. 



PRECAUCIONS  
PER L’ESTIU
La calor afecta molt més els gossos i 
gats, ja que no suen per la pell com no-
saltres. Per això aquests mesos de més 
calor és especialment important:

• Procurar-los espais d’ombra, on pu-
guin descansar i retirar-se

• Assegurar-nos que el seu menjar i 
abeurador se situen a l’ombra, perquè 
no es ressequi ni s’escalfi amb el sol. 

• Evitar, en la mesura del possible, sor-
tir a passejar a les hores de més calor

• Hidratar-los sovint, també si sortim 
de passeig

• Evitar els espais tancats i calorosos

• Humitejar el pèl dels gossos quan fa 
molta calor

• Si el gos té poc pèl o té el pèl clar, es 
poden cremar. Hi ha cremes específi-
ques per aquests casos. 

• Mai deixar-los tancats dins el cotxe a 
l’estiu. Sembla obvi i s’ha de recordar 
perquè encara hi ha accidents gairebé 
cada any

Com fer vacances amb 
animals de companyia?
• Escull un destí que compti amb op-

cions “pet-friendly”. És a dir, un allot-
jament on el teu animal pugui accedir, 
amb espais on pugui acompanyar-te i 
gaudir (platges, espais naturals...).

• El desplaçament ha de ser adequat 
pel teu animal. I depenent del tipus 
de mitjà de transport que escullis, ja 
sigui cotxe, tren o avió, caldrà esbri-
nar i adaptar-se a les especificitats de 
cada un.

• Per viatjar dins la Unió Europea, cal 
que el gos, gat i fura disposi d’un 
passaport emès per un/a veterinari/
ària clínic/a. A més, ha d’estar censat i 
identificat.  

• De la mateixa manera, cal que dugui 
les vacunes vigents. Per exemple, 
la vacuna de la ràbia és obligatòria 
a molts països del món i, en canvi, a 
Catalunya no ho és. Caldrà que cada 
persona consulti els requeriments 
legals del país on viatja.

• Si decideixes viatjar sense el teu 
animal, recorda que a Catalunya hi 
ha residències canines preparades 
per cuidar el teu animal mentre siguis 
fora.

Per garantir una bona 
convivència
Per garantir una bona convivència ciuta-
dana, recorda:

• Netejar els excrements i les orines és 
encara més necessari a l’estiu, per tal 
d’evitar olors i infeccions. Per neu-
tralitzar les olors es pot utilitzar una 
solució d’aigua amb vinagre 

• Procurar que l’animal no molesti els 
veïns i veïnes 

• Assegurar la higiene de l’animal

• Portar-lo sempre lligat, excepte en 
zones autoritzades



Gràcies!


