


MASCOTES

Tenir mascota, és a dir adoptar un animal, 
implica una responsabilitat, però és una font 
d'energia i companyia. Siguin grans o petits. 

Els gossos i els gats són les mascotes més co-
munes, però des del moment en què els portem 
a casa hem de començar a educar-los, perquè la 
seva convivència amb la resta dels membres de la 
família sigui més agradable. A més, és important 
tenir en compte el temps de què disposarem per 
estar amb ells, ja que, en el cas dels gossos, a més 
cal treure’ls a passejar. Fins i tot s’ha de valorar què 
farem amb ells quan arribin les vacances, si ens els 
podem emportar o si tenim algú de confi ança que 
se’l pugui quedar uns dies.

ELS NOSTRES MILLORS AMICS
Mascotes grans i petites

• Les tortugues d’aigua requereixen que els donem 
unes atencions especials d’higiene i alimentació 
perquè la seva closca no pateixi cap tipus de lesió o 
infeccions. Necessiten disposar d’un hàbitat adequat 
amb terra i aigua, que estigui sempre molt net, així 
com prendre el sol. 

• Els petits rosegadors, com hàmsters, conills, co-
bais... són mascotes molt actives que poden passar 
la major part del temps dintre de la gàbia i no reque-
reixen tantes atencions com altres mascotes, a més 
són més resistents a les malalties. Però, és important 
que mantinguem la seva gàbia neta i que els propor-
cionem sempre aigua fresca i menjar, que pot ser a 
base de pinso i complementar-se amb fruita i verdura.
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OBERT TOT EL DIA

PINSO GOS 
ADVANCE 
MAXI ADULT 
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NATURALLITY 
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SNACK 
150GRS.      

Ronda Països Catalans, 11. Mataró
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• Ofertes vàlides fins el 28-02-2017, excepte error tipogràfic o fi d’existències •
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MASCOTES

Els Tres Tombs de Mataró venen enguany tardet 
i se celebraran el diumenge 12 amb el recor-
regut i els protagonistes habituals. Hi haurà 

la benedicció de mascotes i el recorregut amb una 
dotzena de carros i més de 15 cavalls de muntura 
confirmats, a una setmana del gran dia.

A PUNT PELS TRES TOMBS
Diumenge 12, el dia de beneir les mascotes

El recorregut de sempre

Els Tres Tombs faran el recorregut tradici-
onal pel carrer del Parc, muralles del Tigre 
i Sant Llorenç, Riera i carrer Argentona

La festa dels animals, 

diumenge 12
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núm. 1722 del 06 al 12 de maig de 2016

La caiguda del pèl en gossos i gats és un pro-
blema bastant freqüent, però no és fàcil de 
solucionar. Però, afortunadament hi ha certs 

mètodes per intentar evitar aquest problema. Una de 
les maneres és mantenir sempre la vostra mascota 
lliure de paràsits, tant interns (cucs...) com externs 
(puces...), perquè poden danyar la pell o els òrgans 
interns del vostre animal i provocar que li caigui el 
pèl en gran quantitat.

 En el cas que acostumeu a banyar la vostra mascota, 

SI ELS HI CAU MOLT EL PÈL...
Solucions per a gossos i gats

heu de tenir present que, si no utilitzeu els productes 
de neteja específics per a la seva cura, se li pot fer 
malbé el pèl i causar la seva caiguda. A més, excep-
te que us ho indiqui el veterinari, no és convenient 
banyar la mascota més de dues o tres vegades al 
mes. Només cal que li raspalleu el pelatge en sec 
unes dues o tres vegades a la setmana perquè llueixi 
sempre net. Altres consells per evitar la caiguda del 
pèl consisteixen a donar-los suplements alimentaris 
o netejar el lloc on dormen. Per millorar la qualitat 
del pèl els el podeu tallar curt dues vegades a l’any.
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MASCOTES

Segons els psicòlegs és beneficiós per al desen-
volupament infantil conviure amb una mascota. 
Però s’ha de tenir cura en l’elecció d’aquesta, 

perquè no totes són adequades per als nens. Les 
mascotes més populars entre les famílies amb fills 
són els gossos perquè són fidels i afectuosos, però 
els gats també són capaços de desenvolupar un fort 
vincle d’unió amb la seva família humana i ser molt 
afectuosos, de manera que també es poden conver-
tir en bons companys de jocs dels nens. A més, els 
gats són uns animals molt més fàcils d’educar que 
els gossos, són molt juganers i actius i els encanta 
que els acaronin.

Tot i això, cal tenir en compte que és recomanable 
que el gat hagi après a conviure amb humans des 
de ben petit, perquè sigui més senzill socialitzar-lo. 

MOLT BONES PELS NENS
Els psicòlegs recomanen tenir mascotes

No només els gossos

Els gats també són capaços de desenvolupar 
un fort vincle d’unió amb la seva família 
humana i ser molt afectuosos 

Els gats, per la seva mida són fàcils d’agafar en 
braços per un nen i, fins i tot, de transportar, així 
que podreu anar de vacances amb ells. A més, no 
requereixen gaire feina, ja que no cal treure’ls al 
carrer perquè facin les seves necessitats, les faran 
en una safata o les soterraran al jardí. Només cal 
que els raspalleu de tant en tant i que els propor-
cioneu algun lloc on esmolar-se les ungles.
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C15

Des de primers d’aquest any, i coincidint amb 

el seu 30è aniversari, l’HVM ha incorporat 

al seu equipament, el primer servei comar-

cal de Tomografia Axial Computeritzada (TAC) de 

veterinània, fent així un gran pas en els diagnòstics 

per imatge. Així, amb la seva experiència de 30 anys 

de dedicació, l’HVM segueix oferint el millor de la 

medicina veterinària, gràcies als seus especialistes 

i personal de suport. L’HVM vol agrair la confiança 

dels seus clients, amb descomptes especials en 

visites o serveis preventius de la vostra mascota.

HOSPITAL  
VETERINARI DEL 
MARESME
El primer servei de TAC veterina-
ri del Maresme
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MASCOTES

L’educació del gos i, a la vegada, l’educació de 
la persona amb la que conviurà durant tota 
la seva vida, ha de ser condició indispensa-

ble, fins i tot abans que el nou membre de la família 
entri per primera vegada a casa. Només mitjançant 
l’educació d’ambdues parts es podrà arribar a una 
entesa per gaudir del dia a dia. Quantes vegades 
haurem sentit la frase: “Tracta el gos com si fos el 
seu fill”. Però la realitat és una altra, perquè perme-
tem moltes conductes que no es permetrien als fills. 
Si ets responsable d’un gos, quantes vegades hau-
ràs deixat que interrompi una conversa interessant 
amb algú mitjançant la seva conducta impacient? 
Quantes vegades hauràs deixat que s’interposi en el 
camí d’un vianant amb la llarga corretja que agafes 
des de l’altre extrem?

COM EDUCAR EL NOSTRE GOS
Consells de Sònia Villalba, de Kanstak Educació Canina

Ser responsable d’un membre caní a la família 
ha de significar ser coneixedor de totes les obliga-
cions que comporta i va més enllà de fer llargues 
passejades, complir amb les normatives de civisme 
i aportar-li l’educació necessària.

Els amants de l’espècie canina gaudim moltes ve-
gades de les seves entremaliadures, no ens importa 
la quantitat de pèl que deixa, les vegades que hem de 
netejar la nostra llar o que no puguem estar fora de 
casa més d’un determinat nombre d’hores.

Tots els que hem viscut aquests moments i volem 
seguir vivint-los hem de prendre la responsabilitat 
de conviure amb altres ciutadans que no han pres 
aquesta elecció d’una forma cívica i respectuosa.

Tenir gos és més que 

treure'l a passejar!
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Som globals. Som locals

EL TOT MATARÓ i MARESME | el diari electrònic de mataró i el maresme | www.totmataro.cat

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!
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