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MASCOTES

És una evidència palpable, es tingui o no mas-
cota a casa. Cada vegada són més els serveis, 
més especialitzats els productes, més amplis 

els tractaments específi cs per als animals de casa. 
Per majoria absolutíssima tots pensem en gats i gos-
sos, però amb una sola passejada per supermercats 
o carrers comercials de la ciutat en tindrem prou de 
comprovar que la pujança del sector associat al món 
de les mascotes és tota una realitat.

En certa manera, podria ser que superada l'època de 
més estretors econòmiques al zenit de la crisi "els 
altres" de casa també reclamin atenció. És per això 
que en vigílies de la festa que anualment situa les 
mascotes al centre d'atenció repassem les novetats 
del sector i la de cures específi ques pels nostres 
amics que trobem al mercat local. Elements propis, 
serveis, seguiments de salut o petits consells per 
conviure encara millor amb aquests éssers que ens 
fan força més que companyia.  

CURA PELS ALTRES DE CASA
L'estima pels animalons se sofistica
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En algun moment de la vostra vida, tots els que 
heu tingut gos heu pensat que la seva edu-
cació comportaria un elevat cost econòmic i 

emocional. La realitat és que la seva educació ha de 
ser una inversió que duri tota la vida però, igual que 
succeeix amb els nens, ha d’haver-hi una constància 
al llarg del temps per tal d’aconseguir fer equip amb 
ell i que tota la inversió que hem fet tingui els seus 
fruits i aquests puguin perdurar durant tots els anys 
que el nostre company estigui vivint amb nosaltres, 
que tant de bo sigui molts!

L'EDUCACIÓ DEL NOSTRE GOS
Consells professionals per a un bon ensinistrament de l'animal

Però realment, en què consisteix l’educació del nostre 
gos? Hauríem de fer una divisió de cadascuna de les 
premisses que nosaltres considerem com a educació.

Formar un equip

Una d’aquestes premisses seria tenir un gos que pu-
gui gestionar totes les situacions de la millor mane-
ra possible. Sociable i equilibrat per tal que sempre 
pugui prendre les millors decisions. Per una altra 
banda, seria tenir un gos amb el que formem equip 
i pugui acompanyar-nos a tots aquells llocs on sigui 
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possible i, en defi nitiva, que sigui el nostre company 
de vida. Per últim, també demanaríem un gos que li 
encantés obeir-nos i ens permetés tenir el control en 
aquelles situacions on ell no pot i que poden crear 
un verdader perill degut a l’entorn que hem creat 
dins la nostra societat, que fa que els nostres carrers 
i carreteres siguin un parc d’atraccions on mai saps 
quan estàs muntat a l’atracció més atrevida de totes.

Tot això que acabem de comentar hauria de formar 
part de l’educació i cada vegada més empreses ho 
contemplem així. L’educació del gos no només es 

contempla com l’ensinistrament pròpiament dit: 
generar l’aprenentatge de noves conductes en gos 
per tal d’obtenir més control davant de totes les si-
tuacions que ens podem trobar durant el dia a dia.

Una part de l'educació

L’ensinistrament només serà una part d’aquesta edu-
cació que haurà de tenir com a pilar la socialització 
del gos. Aquesta socialització s’ha de dur a terme, 
encara que amb precaucions, a partir de les quatre 
setmanes de vida del nostre gos. És en les etapes 
primeres quan la socialització ha de ser part fona-
mental del seu aprenentatge. Només duent a terme 
aquesta socialització a diferents entorns, persones, 
animals, soroll... podem dir que comencem una molt 
bona feina amb el gos equilibrat que volem d’adult i 
del que hem parlat en paràgrafs anteriors.

M’agradaria acabar dient que tota educació té els 
seus fonaments en ser capaços de gestionar cor-
rectament totes les situacions a les que es troba i 
que, per tant, és per on ha de començar tot treball 
amb el nostre gos. Per poder-ho aconseguir el millor 
és posar-nos en mans de professional que puguin 
assessorar-nos sobre el que és millor pel benestar 
del nostre gos. 
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És molt habitual que les nostres mascotes i 
sobretot els gossos, agafin puces. Si no s'ex-
terminen amb rapidesa, aquestes es poden 

escampar per tota la casa i el problema es pot mul-
tiplicar amb rapidesa. Cal destacar que les puces són 
agents transmissors de diversos paràsits que poden 
portar problemes.

Quatre consells

Per combatre-ho, a continuació oferim un llistat de 
recomanacions que evitin les puces en els nostres 
gossos. En primer lloc, és molt important portar la 
mascota al veterinari per a seguir els seus consells 
i que ens especifiqui quin collar o medicament és 
més útil per al nostre gos. Portar la mascota men-
sualment a un perruquer caní ajudarà a desfer-se 
de les puces i mantenir una bona higiene general. 

LES PUCES, EL PITJOR ENEMIC
Consells per estalviar les molèsties que originen

Font de problemes

Protegir les nostres mascotes de les puces 
és important per evitar els paràsits que  
poden portar amb elles. 

Una manera d'evitar les puces és també netejant la 
mascota a casa amb un xampú especial. Hi ha pro-
ductes específics per a mascotes que són molt efec-
tius. Per últim, els experts recomanen revisar que 
ningú de l'entorn de la mascota tingui puces ni cap 
espai de la casa tampoc. En cas de detectar-ne, és 
important eliminar-les de casa amb un sabó mata-
puces per netejar el mobiliari que es pot adquirir a 
les botigues per a mascotes.  
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La higiene bucal és bàsica per garantir una 
bona salut de la nostra dentadura i la boca, 
i més encara quan es tracta de la boca dels 

nostres cadells, els quals encara no tenen la den-
tadura completa. Per evitar que pateixin quan els 
surtin les dents i que mosseguin altres objectes de 
la casa, podeu seguir alguns consells senzills i útils. 
L'important és trobar algun objecte que pugui mos-
segar sense empassar-se'l.

El consell

En primer lloc, cal agafar un drap net que no deixi 
anar borrissol ni es trenqui amb facilitat i mulleu-lo 
amb aigua. Traieu-ne l'excés d'aigua escorrent-lo i 
feu un nus al centre del drap. Poseu-lo al congela-
dor fi ns que l'aigua s'hagi congelat totalment i do-
neu el drap al cadell. Amb aquesta ràpida mesura 

Que pugui mossegar

 Trobar algun objecte bo per rosegar és 
la clau

LA MOSSEGADA MÉS SANA
Mantenir la boca sana dels nostres cadells és bàsic

Important cuidar
 les dents

Important cuidar
 les dents

Important cuidar
 les dents

la nostra mascota veurà alleujat el dolor a les ge-
nives i es mantindrà ocupat mossegant el drap. Si 
el drap congelat no crida l'atenció del cadell, podeu 
provar-ho amb una mica de prou de pollastre. L'olor 
atrau l'atenció del gos. 
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Quan un gos es portà bé, està tranquil, no 
borda i obeeix les ordres que se li demanen, 
és important premiar-lo perquè aposti pels 

bons comportaments. A l'hora d'educar un gos, cal 
socialitzar-lo, evitar els comportaments negatius i 
premiar els positius, una bona manera de mostrar el 
que ha fet bé. És recomanable que abans de donar-li 
el premi li diguem una paraula com 'bé', i que sempre 
fem servir la mateixa. A l'hora de premiar-lo, però, 
canviar de recompensa garantirà el factor sorpresa

Una opció és donar-los petites llaminadures especi-
als per a gossos. També es pot optar per jugar amb 
ells una estona amb aquelles joguines que més els 

EL MILLOR PREMI PER 
AL NOSTRE GOS
Premia'l quan obeeix les ordres que 

se li donen i reforça el seu comporta-

ment positiu

Si es porta bé, 
que ho sàpiga!

agradin. És fonamental fer exercici amb el nostre gos 
i que, cada vegada que jugui de manera correcta i 
ens torni la joguina, el premiem. Sortir a passejar i 
córrer amb ell és un altre premi que agrada molt als 
nostres gossos. Per aquells gossos més afectuosos, 
optar per les carícies és un premi perfecte. 
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La fura és un animal de companyia petit i suau 
que cada vegada es pot trobar amb més fre-
qüència a les cases. És una mascota que no 

té races com els gossos o els gats i que només es 
diferencia pel seu pelatge o la forma del cos. Per 
aquells que decidiu posar una fura a la vostra vida, 
és probable que durant els primers dies que tingueu 
aquest animal a casa mossegui sovint i que la seva 
mossegada sigui dolorosa. Els experts expliquen que 
es tracta d'una reacció per por i que només necessita 
un temps per acostumar-se.

Les recomanacions

És recomanable esterilitzar la fura després del pri-
mer any de vida i del primer zel de la fura, perquè en 
cas de fer-ho abans augmentaria el risc de càncer. 
Cal destacar que és un animal molt miop i que, per 
aquest motiu, poden saltar pel balcó o la fi nestra 
sense ser conscients de la distància amb el terra i 
del risc que comporta. 

Són animals fotoperiòdics, és a dir, que tenen fun-
cions vitals que depenen de les hores de llum i de 
foscor. Per a poder generar la melatonina per viure, 
necessiten un període de foscor total d’entre catorze 
i setze hores diàries. Cal destacar que la melatonina 
és una substància que necessiten perquè els serveix 
per realitzar un correcte control dels seus nivells 
hormonals. El dèfi cit de melatonina pot afectar les 
glàndules suprarenals de la fura. Per a evitar que 
qualsevol llum penetri les parpelles mentre dormen, 
és recomanable tenir una funda per a la gàbia. 

TOT EL QUE NO SAPS DE LES FURES
Un animal de companyia que habitualment viu sota terra en coves o caus

Una mascota

"diferent"

La curiositat

 Sabeu que les fures dormen entre 18 i 20 
hores al dia? A més, moltes tenen un son tan 
profund que semblen mortes o en estat de 
coma.
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