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gual que els
humans em-
malaltim amb
més o menys
assiduïtat, als
animals també
els succeeix el

mateix. Gossos i gats poden patir
malalties comunes, algunes de
les quals –sobretot les relaciona-
des amb paràsits– es poden
transmetre també a les persones.
Per aquest motiu, mai està de
més parar atenció a qualsevol
símptoma que presenti l’animal. 

En cas de vòmits, diarrees, falta
de gana continuada, somnolèn-
cia, anomalies a l’hora d’orinar,
pèrdua de pèl o qualsevol altre
simptomatologia és fonamental
acudir al veterinari com més
aviat millor, perquè aquests pro-
fessionals poden efectuar una re-
visió mèdica completa i diagnos-
ticar ràpidament el que li
succeeix a la mascota. 

Entre les malalties més comu-
nes dels gossos hi podem trobar
les següents: 

-Brom caní: es tracta d’una
malaltia originada per un virus i
que es contagia pels fluids de l’a-
nimal afectat. Els principals
símptomes del brom són decaï-
ment, febre, diarrea, pèrdua de
gana i erupcions a la pell. En un
nivell més greu, també és possi-
ble que el gos pateixi convulsions
i fins i tot paràlisi. Per tal d’evitar
que la nostra mascota agafi
aquesta malaltia cal posar-li la
vacuna corresponent, i si notem

alguna manifestació, portar-lo al
veterinari immediatament per-
què realitzi algunes cures, ja que
no existeix cap tractament prò-
piament dit. 

-Otitis: en aquest cas s’inflama
l’oïda del gos a conseqüència de
diferents motius com, per exem-
ple, un bacteri, una infecció o per
gratar-se enèrgicament. Els indi-
cis de l’otitis són picors a la zona,
enrogiment, secrecions, etc. La
millor manera de tractar l’otitis és
netejar l’oïda adequadament i
aplicar-hi els productes que hagi
indicat el veterinari. 

-Dermatitis: si el gos es grata
sovint d’una forma inusual, el
més probable és que pateixi una
dermatitis causada per alguna
al·lèrgia o trastorn en el seu orga-
nisme. El primer que cal fer és as-
segurar-se que no és caspa i pos-
teriorment, visitar el veterinari en
el cas que la picor o l’enrogiment
de la pell no desaparegui. 

-Leishmaniosi: aquesta malal-
tia es contagia a través d’un mos-
quit i afecta directament la pell.
La leishmaniosi es presenta amb
úlceres, zones sense pèl, pèrdua
de pes, diarrea, ventre inflamat,
etc. Atès que no existeix una va-
cuna contra aquesta malaltia ni
un tractament el cent per cent efi-
caç, el recomanable és utilitzar
productes antiparàsits. 

-Conjuntivitis: es tracta d’una
inflamació de la membrana con-
juntiva i és un problema molt co-
mú en els gossos. El símptoma
més freqüent és l’enrogiment
ocular, sovint acompanyat de se-
crecions. En casos lleus, pot ser
tractada a casa mitjançant l’ad-
ministració d’un col·liri. No obs-
tant això, convé consultar amb el
veterinari per si cal algun tracta-
ment més intensiu.

-Parvovirus: el parvovirus és
una malaltia vírica molt conta-
giosa. El virus ataca les cèl·lules
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Les malalties més habituals

INTRODUCCIÓ

CERTES MALALTIES
PODEN PASSAR
TAMBÉ ALS
HUMANS

PGOSSOS I GATS PODEN PATIR DIVERSES
AFECCIONS QUE S’HAN DE SABER DETECTAR

PCAL PARAR ATENCIÓ A QUALSEVOL
SÍMPTOMA SOSPITÓS QUE PRESENTI L’ANIMAL

COMPTE AMB 
ELS CONTAGIS

A MÉS

Les mascotes són porta-
dores de bacteris, virus,
paràsits i fongs que po-
den provocar malalties
als éssers humans, per
exemple a través d’una
mossegada o esgarrapa-
da o quan entren en con-
tacte amb excrements,
saliva o caspa de l’ani-
mal. Les malalties poden
afectar les persones de
formes molt diferents,
però cal anar amb comp-
te amb els nens menors
de 5 anys, que encara no
tenen el sistema immuni-
tari prou desenvolupat.
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que s’estan reproduint, com les
del tracte intestinal, i es propaga
a través de la femta. La malaltia
requereix atenció veterinària. La
vacunació pot prevenir la majoria
dels casos d’infecció. 

Pel que fa a les malalties més
comunes dels gats ens trobem
amb les següents:

-Al·lèrgia: en moltes ocasions,
parlar dels gats sembla ser sinò-
nim d’al·lèrgia en algunes perso-
nes. Però aquests animals no tan
sols són coneguts per l’al·lèrgia
que ells poden arribar a causar,
sinó també per la que poden pa-
tir. Si la mascota té aquesta ma-
laltia, els símptomes més comuns
són tos, mucositats, dificultat per
respirar, llagrimeig d’ulls, picors,
etc. Si som capaços d’identificar
l’agent que està provocant l’al·lèr-
gia, només cal eliminar-lo de
l’entorn, tan aviat com sigui pos-
sible, perquè l’animal es torni a
trobar bé. 

-Grip: els refredats són una al-
tra de les malalties que més pa-
teixen els gats. Els indicis són els
mateixos que en el cas dels hu-
mans –tot i que la grip felina no

es contagia a les persones–, i per
solucionar-ho el més recomana-
ble és acudir al veterinari, sobre-
tot si és la primera vegada que li
passa. 

-Conjuntivitis: aquesta malal-
tia és realment molesta per als
ulls del gat i pot alterar força la
qualitat de la seva visió. El més

habitual és que apareguin moltes
lleganyes, li plorin els ulls cons-
tantment o els tingui enrogits.
Perquè no es converteixi en un
problema més greu és fonamen-
tal seguir les indicacions d’un
professional. 

-Problemes gastrointestinals:
aquesta malaltia tan comuna pot

aparèixer per una infecció, un vi-
rus o simplement perquè el gat
hagi menjat aliments en mal es-
tat. Els símptomes més evidents
són vòmits, diarrees, feblesa, etc.
És molt important anar al veteri-
nari al més aviat possible per evi-
tar que l’animal pateixi una des-
hidratació.

ELS GATS PODEN
PROVOCAR
AL·LÈRGIA, PERÒ
TAMBÉ PATIR-LA

cvpratdelacreu@andorra.ad · www.clinicaveterinariapratdelacreu.com · C/ Prat de la Creu, 22. AD500 Andorra la Vella

Urgències 24 hores
Consulta
Hospitalitzacions
Laboratori d’anàlisis
Diagnòstic per imatge
Cirurgia general
Traumatologia i ortopèdia
Endoscopia
Oftalmologia
Dermatologia
Venda de pinsos i accessoris exclusius

CLÍNICA VETERINÀRIA PRAT DE LA CREU
Horaris: de dilluns a divendres de 09.30 a 20.00 h

Dissabte de 09.30 a 13.30 h

Telèfon: 
825 830

Urgències:
323 678

LES VACUNACIONS
PODEN EVITAR
BONA PART DELS
TRASTORNS



ENTREVISTA AUDREY MONTEL

uè és GosSOS?
Som una associació, una
entitat sense ànim de lu-
cre nascuda ara fa prop
d’un any, amb l’objectiu
de reprendre la tasca
animalista que va em-
prendre Bomosa temps

enrere i que va voler obrir a la partici-
pació de tothom. Amb la creació de
l’associació, actualment aquesta tas-
ca de cura dels gossos més desfavo-
rits l’hem assumit plenament nosal-
tres.

Quins són els àmbits d’actuació de
l’associació?
Treballem en diferents vessants. El
principal és, des del mes de setem-
bre, la gestió oficial de la gossera,
que ens va ser adjudicada pel Govern
a través d’un concurs públic: gestio-
nem les instal·lacions, tots els gos-
sos abandonats que hi arriben, les
adopcions. També gestionem les
adopcions quan famílies que no es
poden fer càrrec del seu gos ens con-
tacten. Som una protectora: el nostre
objectiu és millorar la vida dels gos-
sos que hi ha a la gossera, i actuar
d’entrada per evitar que els gossos
hagin d’anar-hi. També donem suport
a famílies que tenen un gos i tenen di-
ficultats.

De quina manera ajuden aquestes fa-
mílies?
Per exemple, si una família no pot pa-
gar l’alimentació o les despeses vete-
rinàries del gos, nosaltres li donem
un ajut. L’objectiu prioritari és que no
acabi abandonant l’animal per no po-
der-lo mantenir. I després tenim una
altra branca que és el banc d’ali-
ments. Es tracta d’una plataforma on
rebem donacions d’aliment per a gos-
sos, que nosaltres repartim després
entre les famílies que ho necessiten.

També treballen en divulgació sobre
la tinença responsable?
Sí, de manera més genèrica, treba-
llem conjuntament amb administra-
cions com comuns i Govern per refor-
çar la conscienciació sobre tinença
responsable d’animals, ja sigui a tra-
vés de cursos o xerrades a escoles o
associacions, com donant-nos a co-
nèixer en fires com la de la Massana,
aquest estiu, o la d’Andorra la Vella,
l’octubre vinent. 

La crisi de la Covid-19 s’ha traduït en
més abandonaments?

És difícil fer aquesta valoració perquè
fa tot just un any que estem en fun-
cionament. Però és cert que hem re-
but moltíssimes sol·licituds d’ajuda.
Però els abandonaments no forçosa-
ment es corresponen amb un proble-
ma econòmic ni ha de ser conseqüèn-
cia directa de la crisi del coronavirus.
Moltes famílies buscaran tota l’ajuda
possible abans d’abandonar l’animal. 

Tot i així, segueix havent-hi aquest
fenomen...
Sí, és cert que hi ha molts abandona-
ments, però és una cosa que lamen-
tablement no és nova. A la gossera
tenim moltíssima rotació, amb una
mitjana d’una vintena de gossos.
Molts hi entren, però també, per sort,
molts en surten, perquè fem una tas-
ca molt gran per intentar que aquests
animals passin el menor temps possi-
ble a la gossera. Com més temps s’hi
estan més difícil resulta que després
s’acostumin a una nova llar.

En tot cas, hi ha conscienciació al
país sobre tot allò referent als ani-
mals domèstics?
Creiem que Andorra és un país, en

termes generals, molt animalista. No-
més cal veure les xifres de gossos
censats: estem a prop dels 15.000. I,
per altra banda, també tenim una xar-
xa molt important de col·laboradors i
voluntaris que ens ajuden. Persones
que, per exemple, cada setmana van
a la gossera i treuen a passejar els
gossos. Sense voluntaris no podríem
fer aquesta tasca, i aprofitem des d’a-
quí per donar-los les gràcies per la fei-
na i la implicació.

Quins motius hi pot haver darrere
d’un abandonament?
Poden ser diversos. Un dels que te-
nen més pes és que, en algunes famí-
lies, no hi ha prou consciència sobre
la responsabilitat que suposa tenir un
gos. Persones que no n’han tingut
mai i que no poden fer-se una idea de
tot el que implica: temps, despeses,
feina... Un gos, quan s’adopta, és per
a tota la seva vida amb tot el que això
suposa. Hi ha famílies que compren,
per exemple, un cadell per regalar-lo
al nen. Quan és petit, el gos no dona
gaire feina, però quan es fa més gran
sí, i aleshores s’adonen que l’animal
no encaixa amb el seu ritme de vida. 

LA VICEPRESIDENTA de l’associació GosSOS repassa quins són els principals objectius i les
tasques desenvolupades per l’entitat, creada ara fa gairebé un any pel Grup Bomosa.

“En termes generals, aquest
és un país molt animalista”

TENIM UNA
XARXA MOLT
IMPORTANT DE
COL·LABORADORS
I VOLUNTARIS

NO TOTHOM ÉS
CONSCIENT DE LA
RESPONSABILITAT
QUE SUPOSA
TENIR UN GOS

“

Q
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Com es pot detectar si una família
s’avindrà amb el gos?
De forma prèvia, ens reunim amb el
possible adoptant per entrevistar-lo i
demanem que contesti a un qüestio-
nari per veure si pot ser adoptant, qui-
nes són les necessitats de la família, i
quin tipus de gos hi podria encaixar...
El problema arriba quan una persona
s’enamora d’una raça i compra l’ani-
mal de manera impulsiva. 

És desaconsellable comprar la mas-
cota en una botiga?
Com a associació, no estem a favor
de la comercialització de mascotes. Al
contrari, preconitzem l’adopció. Adop-
tant un gos se salven dues vides, la
del gos que marxa de la gossera i la
del que entra per ocupar el seu lloc.
Comprar un gos pot, en certs casos,
implicar donar suport a pràctiques poc
ètiques i poc garants dels drets dels
animals. No volem generalitzar ni cri-
minalitzar les persones que opten per
comprar, però voldríem que fossin
conscients dels riscos que aquest ac-
te pot suposar.

Quin procediment ha de seguir una
persona que vol adoptar?
La gossera és un espai obert a tot-
hom, l’únic que, arran de la Covid-19,
demanem als visitants que sol·licitin
cita prèvia. Tot seguit, la persona que
vol adoptar manté una entrevista amb
els responsables de la gossera. Es vol
saber què és el que busca, quin tipus
d’habitatge té, quina és la seva situa-

ció econòmica... En funció del perfil
se li presenten els gossos que pen-
sem que poden encaixar millor amb
aquesta persona. Un cop ha triat el
gos (i el gos l’ha triat), la persona ve
alguns dies més a la gossera per treu-
re’l a passejar i conèixer-lo més. I un
cop ja s’ha decidit, se li dona en aco-
llida durant un temps prudencial, d’un
o dos mesos, abans de l’adopció defi-
nitiva. 

De quina manera es pot col·laborar
amb GosSOS?
La principal és associant-se. Molta
gent potser encara no ens coneix i no
sap que som una entitat totalment
oberta al públic. De moment tenim
uns 150 socis, però en necessitaríem
molts més. A partir de cinc euros
mensuals ja és possible associar-se.
D’altra banda, també es poden fer do-
nacions puntuals, econòmiques o d’a-

liments. Una altra manera d’ajudar-
nos és a través de voluntariat: formar
part del col·lectiu de persones que
passegen els gossos de la gossera,
que ajuden a reparar les instal·lacions
o a cuidar-ne els espais verds. I des
de fa pocs dies tenim un número soli-
dari amb Andorra Telecom. Enviant un
SMS amb la paraula gossos al 607
se’ns fa un donatiu d’un euro, que és
el cost que té el missatge.



a protecció
dels animals,
tant domèstics
com salvatges,
està ben ga-
rantida a An-
dorra gràcies a

un marc legal ampli que en regu-
la tant la tinença com la protecció
en el medi, i que també estableix
les pautes d’activitats que poden
tenir un impacte directe sobre la
fauna autòctona, com ara la caça.
Una legislació que, en bona part,
no hauria estat possible sense la
contribució de les diferents asso-
ciacions protectores d’animals
que hi ha al país. 

Laika és una de les més vetera-
nes i probablement també una de
les més conegudes. L’associació
treballa per ajudar animals de
companyia, com gats i gossos,
per donar a les mascotes abando-
nades o maltractades una millor
vida, amb el foment de l’adopció,
l’atenció sanitària i el treball per

augmentar la protecció, entre
d’altres accions. Les aportacions
de socis i benefactors van desti-
nades sobretot a pagar despeses
veterinàries i d’alimentació dels
animals. La tasca que realitzen
els voluntaris és fonamental, ja
que poden acollir temporalment
a casa animals que hagin estat
abandonats, o treballar en el
manteniment de la gatera oficial,
gestionada per Laika.

De més recent creació, l’Asso-
ciació Canina d’Andorra (Acana)
va néixer fruit de la iniciativa
d’un grup d’amants i professio-
nals canins amb un projecte co-
mú: apropar el món del gos al
Principat. L’entitat vol incidir en
la tinença responsable de gossos,
mitjançant una bona educació
que faciliti la convivència, així
com donar a conèixer les diverses
activitats que es poden realitzar
amb aquests animals. Les seves
prioritats són ajudar els amos a
cuidar, educar, entendre i comu-
nicar-se correctament amb els
gossos. 

També GosSOS, associació cre-
ada l’agost de l’any passat, té la
formació i la divulgació com un
dels eixos principals d’actuació,

al costat d’altres com ara l’adop-
ció o l’ajuda a famílies que neces-
siten suport econòmic o material
per cuidar les mascotes. GosSOS
va recollir la tasca animalista de
Bomosa, fent un pas endavant
per obrint-se a la participació de
totes les persones que estimen
els animals i, especialment, els
gossos.

Una altra associació jove és
Bubu’s Suport, creada el novem-
bre de 2020 amb la finalitat de
dur a terme la recerca i rescat
dels gossos que es perden. L’ens
treballa de manera totalment al-
truista: quan rep l’avís d’una pèr-
dua d’un gos, el grup, perfecta-
ment estructurat i entrenat, es
posa immediatament en marxa.
Els seus membres tenen forma-
ció en els diversos camps neces-

saris per actuar en bona coordi-
nació en la recerca i rescat d’un
gos perdut: comunicació, logísti-
ca, recerca en alta muntanya... 

En un altre ordre de coses, l’As-
sociació Protectora d’Animals,
Plantes i Medi Ambient (Apap-
ma) des del seu inici (1989) sem-
pre s’ha mostrat interessada en la
protecció de la fauna autòctona
andorrana, d’aquí que participi
tant en la comissió de caça com

en altres comissions i grups de
treball. Apapma va ser promotora
de la creació de l’associació Lai-
ka, tot i que actualment, i degut al
fet que existeix tant Laika com al-
tres grups per a la protecció dels
animals domèstics, l’associació
se centra més en els animals de
renda, animals salvatges o ani-
mals en semillibertat. En tot cas,
no deixa per això de donar suport
a la resta d’entitats, si és el cas, en
la gestió d’animals domèstics. Cal
ressaltar que Apapma és un dels
agents corredactors de l’actual
Llei de protecció i tinença d’ani-
mals.

Finalment, un altre important
ens dels país és ICAP Teràpia,
una entitat sense ànim de lucre
fundada el 2013 i especialitzada
en intervenció assistida amb gos-

sos. A través d’aquests animals,
l’associació treballa aspectes com
ara la conducta o l’educació emo-
cional. Així mateix, també dispo-
sa d’una escola d’ensinistrament
de gossos i desenvolupa una im-
portant tasca de conscienciació
en contra dels abandonaments.
ICAP Teràpia va néixer com a de-
legació andorrana de FUD The-
rapy, una associació amb seu a
Lleida, creada el 2007, que des-
envolupa diferents projectes
d’intervenció assistida. La teràpia
amb gossos està especialment in-
dicada per tractar nens i nenes
amb discapacitat, o amb proble-
mes conductuals o socioafectius.
En persones adultes, pot servir
per al tractament de malalties
mentals, fibromiàlgia o discapa-
citat intel·lectual o física. 

L

Vetllant pels animals
PDIVERSOS ENS DEL PAÍS TREBALLEN PER 
LA PROTECCIÓ I CURA DE GATS I GOSSOS

PASSOCIACIONS COM APAPMA TAMBÉ 
ES PREOCUPEN DE LA FAUNA SALVATGE

ENTITATS

LAIKA ÉS UNA 
DE LES ENTITATS
ANIMALISTES 
MÉS VETERANES
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UN ALTRE ÀMBIT 
ÉS LA INTERVENCIÓ
ASSISTIDA 
AMB GOSSOS



SERVEI 
D’URGÈNCIES

24 h

De dilluns a divendres: 
9.30 a 20.00 h

Dissabte: 
10.00 a 13.00 h

1. Servei de laboratori, on es poden fer tot tipus d’anàlisis de sang.1. Servei de laboratori, on es poden fer tot tipus d’anàlisis de sang.

5. Recepció.5. Recepció.

4. Sala d’hospitalització 
24 h, on els nostres 
pacients estan en tot 
moment supervisats.

4. Sala d’hospitalització 
24 h, on els nostres 
pacients estan en tot 
moment supervisats.

3. Sala de cirurgia, on 
realitzem tot tipus 
d’intervencions, tant de 
teixits tous com 
traumatologia.

3. Sala de cirurgia, on 
realitzem tot tipus 
d’intervencions, tant de 
teixits tous com 
traumatologia.

2. Sala de RX, diagnòstic per imatge.2. Sala de RX, diagnòstic per imatge.

Av. Sant Antoni, 39, Acàcia baixos, La Massana     +376 840 810  / +376 640 810 (Urgències)
info@vetsfontblanca.com
www.vetsfontblanca.com

Sempre disposats a fer el millor 
pels vostres peluts
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es teràpies alternati-
ves han anat gua-
nyant terreny, i no
tan sols com a noves
propostes curatives i

preventives per a les persones.
Ara, el regne animal també pot
gaudir dels seus beneficis.

L’homeopatia, l’acupuntura, les
flors de Bach o l’aromateràpia,
entre altres, són algunes de les
principals medicines anomena-
des alternatives que podem utilit-
zar per tractar moltes de les ma-
lalties dels nostres animals,
sempre que aquestes no reque-
reixin, per la seva gravetat, ser
tractades per la medicina veteri-
nària convencional.

Aquest tipus de teràpies estan
indicades per a qualsevol ésser
viu, i els medicaments que s’em-
pren en cap cas són nocius per a
la salut de la mascota, ja que te-
nen una procedència vegetal, en
el 60% dels casos, mineral o ani-
mal. Aquesta medicina no causa
efectes secundaris, per la qual co-

sa sempre millora la qualitat de
vida dels pacients. Compta amb
un avantatge molt important, i és
que no substitueix el tractament
amb medicina tradicional, per la
qual cosa el nostre animal de
companyia pot ser tractat amb
totes dues teràpies.

Dins de les teràpies alternatives
trobem les següents:

Acupuntura
Pot definir-se com la inserció

d’agulles en punts específics del
cos per causar un efecte desitjat
positiu sobre la salut. Es basa en
els mateixos fonaments que en
els éssers humans, i els metges
especialitzats coneixen els punts

meridians dels animals sobre els
quals treballar.

L’acupuntura en animals està
principalment indicada per a
problemes funcionals com ara
paràlisis, inflamacions d’origen
no infecciós (com al·lèrgies) i do-
lor. L’evidència dels tractaments
indica que l’acupuntura permet
reduir el dolor dels animals i re-
tornar l’energia a aquells més
aviat apàtics. A més, això reper-
cuteix sobre la interacció de les
mascotes amb els humans, millo-
rant en última instància la relació
entre l’amo i l’animal.

Homeopatia
L’organisme en si té una ten-

dència natural a la regulació, a
l’equilibri, el manteniment del
qual depèn del correcte fluir de
l’energia vital. La malaltia és un
desequilibri d’aquesta energia. El
medicament homeopàtic actua
interceptant o copant aquells
llocs cap als quals es dirigeix la
malaltia real, provocant una ma-
laltia artificial, suau i passatgera.

AQUESTS MÈTODES
NO SUBSTITUEIXEN
LA MEDICINA
VETERINÀRIA

L

Algunes teràpies alternatives
PTÈCNIQUES COM L’ACUPUNTURA, L’HOMEOPATIA O LA QUIROPRÀCTICA PODEN SER ÚTILS

SALUT
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No li dona oportunitat a l’agent
nociu per ocupar els llocs d’acció.

L’homeopatia és molt utilitza-
da en animals, i treballa estimu-
lant el sistema immune, tracta i
prevé malalties, i se centra a tre-
ballar amb els símptomes indivi-
duals que afligeixen cada masco-
ta. Moltes malalties habituals en
els gats i els gossos es poden trac-
tar utilitzant la medicina homeo-
pàtica.

Flors de Bach
Es una teràpia vibracional,

igual que l’homeopatia. No tre-
balla directament sobre el cos fí-
sic. Treballa en el sistema energè-
tic i emocional de l’individu.
Aquest sistema energètic i emo-
cional controla el sistema nerviós
i aquest al seu torn regeix totes les
funcions orgàniques. Les flors de
Bach no contenen cap substància
química ni additiu tòxic. Per tant,
són compatibles amb qualsevol
medicament.

L’elecció de la fórmula floral
dependrà de diversos factors. So-
bretot cal conèixer bé a l’animal i
les característiques de la seva es-
pècie i ambient.

Les flors de Bach treballen tant
problemes físics com de compor-
tament. El principal avantatge
d’aquesta teràpia és que no resul-
ta invasiva, és natural i es pot fer
servir de forma complementària
a qualsevol tractament mèdic.

Medicina quiropràctica
Aquesta forma de medicina al-

ternativa treballa sobre l’espina
dorsal. Amb la seva aplicació és
possible reduir el dolor i enfortir
els músculs, a més de revertir els
processos de deterioració i enve-

lliment pels quals travessa la
mascota. També millora l’acció
del sistema nerviós, en enfortir el
vincle entre el cervell de l’animal i
la resta del seu cos, traduint-se tot
plegat en un benestar genera -
litzat.

Reiki
El reiki pot minimitzar i alleu-

jar malestars, malalties i estats
d’ànims alterats, ja que el seu ob-
jectiu és treballar la part energèti-
ca dels éssers vius. Especialment
els gossos reben molt bé aquesta
energia. La teràpia consisteix a
canalitzar i transmetre energia vi-
tal a través de la imposició de
mans, d’aquesta manera, s’obté
un estat d’equilibri emocional
(minimitza l’ansietat i agressivi-
tat), mental (millora el comporta-

ment), físic (alleuja molèsties
corporals) i espiritual (brinda
pau).

La seva execució no és diferent
al tractament que reben els éssers
humans. En aquest sentit, l’expert
en reiki utilitzarà les seves mans
per transmetre l’energia guarido-
ra cap a la mascota, i cada cert
temps canviarà la posició de les
seves mans adreçant-les cap a di-
ferents parts del cos de l’animal.
La ubicació varia en funció de ca-
da cas. Una sessió pot durar entre
30 i 45 minuts. Tot dependrà de
l’estat de la mascota.

EL REIKI ESTÀ
ESPECIALMENT
RECOMANAT PER
ALS GOSSOS

CONSULTORI VETERINARI GERD 

C/Major, 6 · AD400 La Massana
T. 840 234 | 363 797

      GERD Veterinària          gerd_veterinaria

BOTIGA TIBET BY GERD

C/Josep Rossell, 8 · AD400 La Massana
T. 838 130

      Botiga Tibet         tibet_by_gerd

Ara ens toca:VacunarDesparasitarFisioteràpiaPerruqueria...i un bon menjar!
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LES FLORS DE BACH
ACTUEN SOBRE
PROBLEMES FÍSICS
I DE CONDUCTA



na guarderia
per a gossos és
un espai on
podem deixar
la nostra mas-
cota de mane-
ra temporal,

fet que ens aporta beneficis tant a
nosaltres com a l’animal. A dife-
rència d’una residència canina, el
gos pot estar en una guarderia
unes determinades hores de la
jornada, en moments puntuals, o
bé durant uns dies i sense gàbies.

Mentre en una residència cani-
na els gossos tenen la seva gàbia
com a habitació i van sortint a un
pati d’esbarjo, en una guarderia
estan permanentment lliures i te-
nen a la seva disposició racons en
els quals poder descansar, men-
jar, jugar, etcètera.

És clar que els gossos són ani-
mals molt socials que porten
molt malament la solitud i el fet
de quedar-se sols a casa. Una
guarderia canina es converteix en

el millor remei per evitar que el
gos pateixi la solitud i l’estrès a
casa en passar tantes hores tan-
cat, o el millor remei per quan els
seus amos han de sortir de viatge
o se’ls presenta alguna urgència i
no saben on poden deixar la seva
mascota.

Però, a més de tots aquests ser-
veis, una guarderia canina supo-
sa beneficis importants per a l’a-
nimal:

–El gos aprèn a conviure amb
altres gossos, reforçant així que
sigui un animal més sociable
amb els altres.

–El gos esgota energia jugant
amb altres gossos. Una energia
que a casa potser no podria dei-
xar anar, situació que es pot tra-
duir en fenòmens com ansietat,
conductes inapropiades, lladruc
excessiu, etcètera.

–El gos es diverteix. A casa l’a-
vorriment potser el portaria a ad-
quirir mals hàbits.

–El gos no tan sols és estimulat
físicament, sinó també social-
ment i emocionalment, reforçant
així que sigui un animal més
equilibrat.

Els serveis d’una guarderia ca-
nina es poden aprofitar en casos

molt diversos, ja sigui de manera
puntual o habitual:

–Quan el gos passa massa ho-
res sol a casa i pateix problemes
d’ansietat per separació.

–Quan als amos els sorgeix una
urgència i no tenen on deixar el
gos durant unes hores o dies de-
terminats.

–Quan els amos planifiquen un
viatge en què el gos no hi té cabu-
da, per exemple perquè la desti-
nació triada no és pet friendly.

–Quan volem que els cadells
comencin a socialitzar des de
ben petits amb altres gossos.

No totes les guarderies canines
són aptes i és imprescindible que
aquests establiments compleixin
uns requisits mínims. Hi ha una
sèrie de consideracions que cal
tenir en compte per triar una bo-
na guarderia per a gossos:

–Ha de tenir professionals qua-
lificats. No tothom està preparat

per cuidar gossos. El personal
d’una guarderia canina no tan
sols ha de vigilar els animals: ha
de tenir coneixements d’educació
canina, alimentació, cures veteri-
nàries bàsiques, etcètera.

–El lloc ha de tenir un espai ge-
nerós, tant interior com exterior.
Un gos necessita sortir a l’aire
lliure i tenir un jardí on poder
gaudir de banys de sol. En aquest
sentit, hem de defugir de guarde-
ries que són calaixos de quatre
parets on amb prou feines hi ha
ventilació o finestrals grans.

–Ha de tenir servei veterinari.
Quan abans hem comentat que
en una guarderia fa falta tenir co-
neixements veterinaris és perquè
mai se sap què pot passar o quin
tipus de gossos cal cuidar. Poden
acudir-hi animals que necessitin
medicació, o que pateixen atacs
epilèptics, o que es posin agres-
sius en una baralla (una cosa que
no ha de ser habitual si els profes-
sionals saben avançar-se als se-
nyals d’un conflicte)...

–Ha de tenir unes instal·lacions
higièniques i segures. La higiene i
la seguretat són fonamentals, per
això, donar un cop d’ull al lloc
abans de deixar el gos és una bo-
na idea per no lamentar-se des-
prés. Cal revisar que les instal·la-
cions comptin amb les mesures
de neteja mínimes, i de seguretat:
que s’eviti que el gos escapi, o
que es pugui fer mal amb cables,
etcètera.

–L’animal ha de tenir una ali-
mentació personalitzada. Podem
portar nosaltres mateixos el men-
jar del gos o bé fer que la mascota
s’adapti al que ofereix la guarde-
ria. Això sí, cal assegurar-se que
en la mesura que sigui possible
aquesta dieta estigui personalit-
zada, per tal d’evitar que el gos
emmalalteixi de l’estómac durant
l’estada.

Una guarderia per a gossos, a
més de tenir en compte el límit
d’animals que pot acollir, ha de
tenir present també el tipus de
gos que allotja a les seves ins-
 tal·lacions. Per exemple, els gos-
sos que són molt antisocials o
molt grans no es recomanen, atès
que poden patir l’experiència
més que gaudir-la. Per a aquests
casos, en comptes d’una guarde-
ria canina és millor apostar per
cangurs, amb una atenció molt
més personalitzada.

U

Deixar el gos en bones mans
PAQUESTS ESTABLIMENTS OFEREIXEN
SERVEIS PER A UNES HORES O UNS DIES

PELS CENTRES HAN DE COMPLIR AMB 
UNS REQUISITS MÍNIMS DE QUALITAT

GUARDERIES CANINES

SÓN UNA BONA
OPCIÓ SI EL GOS
PASSA MOLTES
HORES SOL A CASA

ÉS IMPRESCINDIBLE
QUE LA GUARDERIA
DISPOSI DE SERVEI
VETERINARI
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l’hora de realitzar
un viatge amb la
nostra mascota, les
principals prioritats
han de ser la màxi-

ma seguretat i comoditat de l’a-
nimal. Tot i això, mantenir el per-
fecte estat de l’interior del cotxe i
evitar conductes o moviments
del gos o gat que puguin distreu-
re’ns durant la conducció també
són dos factors importants a
l’hora d’organitzar el viatge. De la
mateixa manera, també hem de
complir la normativa vigent
quan viatgem amb la mascota en
transport públic, ja sigui auto-
bús, tren, avió o qualsevol altre
mitjà. 

En el primer cas, cada vegada
existeix una major varietat d’ac-
cessoris ideats perquè l’animal
pugui viatjar de forma còmoda,
segura i sense moure’s del seient
del darrere. Per als desplaça-
ments en transport públic, en
molts casos és obligatori fer ser-
vir el corresponent cabàs, on l’a-

nimal se senti segur, i pugui anar
al portamaletes o a l’espai corres-
ponent sense més problemes.

Per a un viatge en avió és im-
prescindible informar-se abans
de si l’aerolínia permet portar
animals de companyia, i en cas
que sigui així estudiar bé els re-
quisits. Algunes companyies per-
meten que gossos petits de fins a
8-10 quilos de pes viatgin a la ca-
bina de l’avió dins d’una bossa o
transportí. Sempre cal reservar
plaça prèviament (cada vol té un
nombre màxim de mascotes per-
mès) i, habitualment, s’ha de pa-
gar un bitllet per l’animal. Algu-
nes companyies permeten portar

més d’un animal en el mateix
transportí, sempre que no se su-
peri el pes màxim establert.

També cal tenir en compte que
cada país pot requerir la docu-
mentació que li sembli oportuna
a l’hora de permetre l’entrada
d’animals domèstics al seu terri-
tori. Per això, abans de viatjar
amb el gos o el gat ens hem d’in-
formar de quins requisits admi-
nistratius ha de complir. 

Anem on anem, farà falta un
passaport de mascota. Aquest
passaport l’expedeix el veterinari
i, generalment, sol donar-lo
quan se li posa el xip a l’animal.
En aquest document es reflecteix
l’historial mèdic de la mascota
(vacunes, tractaments de despa-
rasitació, etcètera). Pot donar-se
el cas que al país de destinació,
especialment si anem fora de la
Unió Europea, exigeixi una altra
documentació a part del passa-
port de mascota, d’aquí la impor-
tància d’informar-se correcta-
ment abans de volar.

ABANS D’UN VIATGE
EN AVIÓ CAL
INFORMAR-SE DE
LES CONDICIONS

A

Viatjar amb l’animal de companyia
PLES PRINCIPALS PRIORITATS HAN DE SER LA MÀXIMA COMODITAT I SEGURETAT DE L’ANIMAL

DESPLAÇAMENTS

Cuida a qui t’estimes!!!

Av. Tarragona, 16 · tel.: 866 003 · mesqueanimals@outlook.es · Andorra la Vella 

SPC 11




	da08a15esp
	da08a16esp
	da08a17esp
	da08a18esp
	da08a19esp
	da08a20esp
	da08a21esp
	da08a22esp
	da08a23esp
	da08a24esp
	da08a25esp
	da08a26esp

