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 Els avantatges de tenir animals de companyia a 
casa són especialment importants per als nens pe-
tits, la gent gran, persones amb una vida sedentària, 
la gent que viu sola, etc. és a dir per pràcticament 
tothom. En la primera etapa de la vida, ajuden a 
desenvolupar certes aptituds d’una manera molt 
fàcil i agradable, com el sentit de la responsabili-
tat. Alguns estudis han demostrat que el contacte 
amb animals durant la infantesa ajuda a prevenir 
al·lèrgies, algunes malalties i intoleràncies, a enfor-
tir el sistema immunitari, entre d’altres. En totes les 
edats, les mascotes ens ajudaran a portar una vida 
més sana i ens despertaran sentiments de compa-

nyia i tendresa, etc.

A més, l’activitat física i mental que suposa tenir 
una mascota ajuda a rebaixar els nivells d’es-

très, i a augmentar l’activitat física. Els animals 
de companyia eviten la sensació de soledat, 

aportant-nos seguretat en nosaltres matei-
xos, i alegria i vitalitat per sentir-nos millor.

Plateja't si no et farien un favor  
precisament a tu!

Els avantatges de  
tenir un animal de  
companyia
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 Tots els que tenim gos sabem tot allò que aquests 
éssers ens aporten dia rere dia. Amor, tendresa, fi-
delitat, companyonia, tranquil·litat i tot un seguit 
de valors i característiques que fan que 
conviure amb ells valgui la pena. No ens 
importen els esforços afegits per part nos-
tre o les responsabilitats que comporta 
conviure amb ells. Ells són realment uns 
éssers molt especials. Per ells, nosaltres ho 
som tot. Ens estimen tal com som, no desitgen res 
que no els hi vulguem o els hi puguem donar. Hi ha 
algú que un dia va dir: “Desitjaria ser tan bo com el 
meu gos creu que sóc”. I la realitat és així. No hi ha 
res que fem que esquerdi el seu amor i dedicació 
cap a nosaltres. Sempre que els necessitem hi són 
per aportar-nos tot l’amor que poden i millorar la 
nostra qualitat de vida.

Els signes dels gossos
Com a resposta a tot el que ells ens aporten hauríem 
de conèixer obligatòriament com és la seva comuni-
cació amb el seu entorn. Reconèixer aquells senyals 
que ells tenen per tal de mantenir una conversa amb 
altres individus.  

Alguns dels seus senyals de conversa arriben a ser, 
fins i tot, contràries a les nostres. Tots sabem que 
per a un gos és molt violent que el mirin directa-
ment als ulls, ja que pot significar un possible de-
safiament. En canvi, per nosaltres, és important 

L'educació canina fa millor els animals i, 
amb ells, també a les persones

quotidiana i que poden provocar situacions equi-
vocades amb nosaltres, les persones, que tenim una 
cultura tan diferent.

Activitats assistides
Aquestes curiositats són algunes de les que ense-
nyem durant les activitats assistides amb gossos per 
a nens a escoles amb l’objectiu de generar suficient 
empatia com per a que els responsables del nostre 
futur coneguin millor a aquests éssers dels que tan 
poc sabem els que convivim amb ells.

Els gossos i l'home, 
una relació especial
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Els gossos tenen les eines 
per tal de deixar-nos tornar 
a ser els humans que 
hauríem de ser

mantenir una conversa amb algú 
mirant directament als ulls. Quan 
ells senten que la situació es torna 
massa brusca i no volen enfron-
tar-se a ningú decideixen girar la 
cara o, fins i tot, donar l’esquena 
per comunicar que no volen fer 
mal  allunyant les seves dents de 
qui se li està enfrontant. Per nos-
altres, que ens girin la cara mentre 
parlem és signe de mala educació! 
Aquests són alguns signes que els 
nostres gossos utilitzen de forma 
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Mitjançant les activitats assistides a les escoles fem 
arribar a tots els nens la importància de tenir em-
patia, civisme, respecte i tot un seguit de valors tan 
importants dins de la nostra societat i tan llunya-
nes avui en dia.

Ells, els gossos, tenen les eines per tal de deixar-nos 
tornar a ser els humans que hauríem de ser.

Amb ells i per ells, tots estem obligats a conèixer-los 
millor i a reconèixer les seves emocions. 

És el mínim que es mereixen per part nostra.

Serveis integrals

A Kanstak Educació Canina ajudem a totes 

aquelles famílies amb gos a entendre i compen-

dre les seves conductes i a convertir-se en els 

millor guies per a ells. També aportem informa-

ció i valors als més joves mitjançant les nostres 

activitats assistides amb gossos a les escoles i 

instituts i als més grans mitjançant els nostres 

seminaris i cursos professionals. 

SÒNIA VILLALBA TUDELA
DIRECTORA GENERAL DE KANSTAK 
EDUCACIÓ CANINA
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L'AIAC també pot gestio-
nar el passaport dels ani-
mals de cara a viatges o 
desplaçaments

 L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia 
(AIAC) és un servei del Consell de Col·legis Veterinaris 
de Catalunya iniciat fa uns 30 anys de manera pio-
nera a l’Estat espanyol. L’alta a l’AIAC funciona com 
un “carnet d’identitat” per als animals de companyia 
que, a més d’identificar a l’animal i la persona propi-
etària, permet realitzar importants  actuacions sobre 
l’animal, com ara: les vacunacions, les intervencions 
quirúrgiques, les inscripcions al cens, l’obtenció de 
llicències o passaports.

 És important la identificació dels animals de 
companyia per poder-los retornar als propietaris 
en cas de pèrdua i, al mateix temps, com a eina per 
combatre els abandonaments, així com d’altres 
situacions de maltractament dels animals. L’AIAC 
ha registrat un total de 49.193 nous animals durant 
el primer semestre de 2018, dels quals: 34.138 a la 
demarcació de Barcelona, 5.810 a la de Tarragona, 
5.212 a la de Girona i 3.095 a la de Lleida. En aquest 
període, a Catalunya s’han recuperat un total de 
2.517 animals de companyia a través de l’AIAC: 1.776, 
d’un total de 2.068 animals trobats; 741, d’un total 
de 1.094 animals que s’ha comunicat la seva pèrdua.

Identificació per al benestar animal
Les persones propietàries de gossos, gats, fures i 
altres animals salvatges en captivitat, estan obliga-
des a registrar-los. Abans de donar-los d'alta al cens 
municipal, cal identificar-los electrònicament amb 
un microxip homologat i obtenir el document sa-
nitari veterinari. També es pot inscriure qualsevol 
altre tipus d'animal, encara que no és obligatori.

Els veterinaris recorden que és cabdal per evitar el maltractament

La identificació dels animals és una garantia 
de tinença responsable

 La utilitat més evident de la identificació són les 
situacions d’abandonament, però, també serveix 
per garantir altres tipus d’intervencions, com ara: 
males praxis, com ho són el tall de cues o d’orelles; 
tinences irresponsables, que requereixen identificar 
l’animal i les persones responsables; l’aplicació de 
sancions, que realitzen els cossos de seguretat i que 
sempre requereixen la identificació.

La placa 
amb QR pot 
permetre 
acomplir amb 
la Llei de 
protecció dels 
animals, la 
qual estableix 
l’obligatorietat 
que gossos, 
gats i fures 
portin un ele-
ment identifi-
cador al collar
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 Arran de la celebració de Sant Antoni, patró dels 
animals, el comparador d'assegurances de mascotes 
Acierto.com ha aprofitat per a realitzar una anàlisi 
que adverteix de l'estat de salut dels nostres peluts. 
Un estudi que, per desgràcia, ha posat de manifest 
una dada que crida poderosament l'atenció: més de 
la meitat de gossos i gats tenen sobrepès. A més es 
tracta d'un problema que s'ha disparat durant els 
últims vuit anys. Però, per què? Com influeixen els 
hàbits dels seus amos?

Un problema compartit
En concret l'informe posa de manifest el que ja in-
tuíem: que l'obesitat dels peluts es troba directa-
ment relacionada amb els hàbits alimentaris dels 
seus propietaris. Tal és així, que els gossos amb 
amos obesos tenen fins a cinc vegades més risc de 
patir aquesta malaltia. I aquí entren en joc molts 
factors. Per a començar, són moltes les persones 
afectades que empren el menjar com a sistema de 
recompenses, com a mètode per a calmar l'ansie-
tat. Així mateix, l'associen amb qüestions positives, 
com la cura a l'altre i base de l'equilibri emocional. 
Per descomptat, actuen de la mateixa manera amb 
les seves mascotes, i no només això, sinó que fins 
i tot s'arriben a projectar determinades emocions.

Alguna cosa que no només fan els usuaris amb 
sobrepès, sinó els propietaris de les mascotes en ge-
neral. Sí, perquè fins al 77% d'amos asseguren que el 
seu petit es mostra agraït quan l'alimenten, i gairebé 
el 60% li dona menjar per fer que s'assegui bé. En 
definitiva una actitud que va més enllà del simple 
acte de donar menjar i que es cola en l'àmbit dels 
sentiments. A més, les pautes incorrectes que man-
tenen ells mateixos, es dupliquen en les mascotes. 

Ens estem referint a picar entre hores i a, per exem-
ple, deixar-los "catar" el propi menjar, independent-
ment de què es tracti, només perquè l'animal l'està 
demanant. Es tracta d'un comportament molt peri-
llós, perquè hi ha determinats aliments tòxics per a 

Un estudi revela que més de la meitat de 
gossos i gats tenen problemes de pes

ells. De fet i malgrat la creença popular, la majoria 
de gats adults són intolerants a la lactosa.

El sobrepès en les mascotes
Si ens centrem en ells, en els nostres petits peluts, 
es considera que un animal sofreix sobrepès quan la 
seva massa supera en un 20% o 30% el seu pes cor-
poral “normal”. L'afecció es troba relacionada –igual 
que els humans– amb la reducció de la seva qualitat 
i esperança de vida, i amb el desenvolupament de 
certes malalties. Per desgràcia, afecta gairebé a 6 de 
cada 10 cans, i a 5 de cada 10 gats. I només 1 de cada 
5 propietaris pesa l'animal.

Per a detectar-ho el primer serà fixar-se en de-
terminats signes com, per exemple, si li notem o 
no les costelles, si es cansa o es mostra poc inclinat 
a realitzar activitat física, si ha perdut la cintura, o 
si ha canviat d'actitud. La visita al veterinari també 
serà clau. Un punt en el qual una assegurança per a 
mascotes serà de gran ajuda. A més, són cada vegada 
més les companyies que ofereixen assegurances de 
salut específics per a mascotes.

Les assegurances per a mascotes
Les assegurances per a mascotes protegeixen a 
l'animal i a l'amo i inclouen cobertures com la 

El sobrepès, un  
problema comú de 
persones i animals

LA RELACIÓ NO FALLA

L'obesitat dels peluts es relaciona amb la 

dels seus propietaris: els gossos amb amos 

obesos tenen fins a cinc vegades més risc de 

patir aquesta malaltia.
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És impo
rtant  

pesar l
'animal

!

Fins al 40% dels casos d'obesitat en 
animals domèstics es deuen a la falta 
d'exercici i a la sobrealimentació.

Exercici pels dos!

Les persones amb obesitat tendeixen a fer menys 

exercici i, conseqüentment, treuen a passejar 

menys al seu gos i mantenen menys actives a les 

seves mascotes en general. És a dir, el creixent 

sedentarisme humà s'està plasmant també en 

els animals domèstics que es relacionen amb 

nosaltres. Sí, perquè fins al 60% de la població 

no realitza l'activitat física necessària.

responsabilitat civil i l'atenció veterinària. No obs-
tant això aquesta última resulta molt més completa 
en els també coneguts com a assegurances veteri-
nàries o assegurances mèdiques per a mascotes. 

Alguns fins i tot adapten les tarifes a la raça i espè-
cie de l'animal, reemborsen els medicaments, les 
neteges dentals; i fins permeten afegir cobertures 
addicionals per a, entre altres, cobrir les despeses 
derivades de la defunció de la mascota.
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