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INTRODUCCIO 
 
Si en aquests moments esteu pensant adoptar o ja heu adoptat, sou conscients que 
és una decisió que canviarà la vostra vida, però canviarà més dràsticament la vida 
del gat adoptat: casa nova, família nova, noves rutines… Evidentment serà un canvi 
per bé, però ja que se li ha donat una oportunitat de tenir una vida digna, aquest 
compromís ha de durar per sempre, perquè els gats són molt, molt sensibles, diuen 
que són molt independents, però no és cert, el problema és que no els sabem 
interpretar correctament… Per això, el gat adoptat no pot tornar a sentir-se 
abandonat en una protectora, ni regalat a algun amic o familiar com si no passés res. 
 
Per molt que els voluntaris els vulguem i els cuidem, els refugis i les protectores no 
són llocs per a ells, ells sofreixen i es deprimeixen en sentir-se abandonats, nosaltres 
no els podem dedicar el temps i les atencions que una família sí els pots oferir. A 
això cal sumar-li, entre moltes altres coses, que en general en els refugis fa molt fred 
a l'hivern, tant de bo el poguéssim evitar, però és així. No permeteu que mai més 
pugui tornar a una protectora o al carrer. La seva vida està a les vostres mans, és 
una gran responsabilitat. 
 
Sobre les protectores, és cert que per sort a Catalunya està prohibit el sacrifici, ni 
particulars ni protectores poden sacrificar a un animal, si no és que sofreix una 
malaltia dolorosa i mortal. Però en la resta d'Espanya, 20 dies després d'haver-los 
abandonat en la gossera, els sacrifiquen, i totes les setmanes hi ha sacrificis de gats i 
gossos de totes les edats, molts no arriben a l'any d'edat… I encara que la gent sap 
que els sacrifiquessin, molts els deixen en la gossera sense mirar enrere, com un 
moble vell, persones que igual han conviscut amb el seu gos o el seu gat durant 
anys. A Catalunya no ha sacrificis, però els gats i els gossos es queden esperant la 
volta del seu amo la resta de la seva vida, sense entendre que ha passat, deprimits i 
confusos. Els traeixen!!  
I aquesta traïció ocorre a Espanya una vegada cada tres minuts, no pensem que són 
casos puntuals, totes les protectores, refugis i associacions estan desbordats, perquè 
massa gent es desfà dels seus animals. Sense comentaris. 
 
Qualsevol problema té solució si hi ha bona voluntat, i desfer-se d’ell no és una 
solució. No hi ha motius per creure que un gat no pugui continuar vivint amb 
nosaltres, però realment si és una causa de força major, els voluntaris, buscarem un 
nou adoptant per a ell. 
 
Per això mateix, us volem demanar un favor, davant qualsevol problema, petit o 
greu que pugui sorgir en el futur, encara que hagin passat anys, parleu amb 
nosaltres, sempre trobarem una solució.  
 
I encara que sabem que mai abandonaríeu o regalaríeu al vostre gat, també creiem 
que és important que penseu que podria passar amb els vostres animals si un dia, 
per desgràcia, falteu. No són coses de les quals ens agradi parlar, però 
desgraciadament ens arriben notícies cada dia d'animals sacrificats o abandonats 
perquè els seus amos han mort. Si els voleu, intenteu assegurar el seu futur, parleu 
amb els vostres familiars… D'altra banda també hi ha moltes fórmules legals per 
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aconseguir-ho, i el testament és un d'ells. 
 
Si heu adoptat un gat, us volem demanar un últim favor, la part més bonica del 
treball dels voluntaris, és quan els adoptants ens envieu fotos i ens expliqueu com 
estan… El contacte amb vosaltres i ells ens permet seguir amb la nostra labor amb 
més entusiasme… 
 
Sobre: Consells per a amants dels gats 
 
Som conscients que el món felí és molt desconegut, normalment les experiències 
pròpies i la saviesa popular ens porten a lectures equivocades i a conclusions 
errònies. Per entendre el llenguatge i les necessitats d'un gat hem d'aprendre 
d’etòlegs i terapeutes, solament els professionals poden ensenyar com són i què 
necessiten els nostres amics. Seguint els consells dels professionals, hem intentat 
redactar una petita introducció al món felí, el nostre objectiu és que serveixi per 
començar a veure als nostres gats des d'una òptica real (diferent al que estem 
acostumats a escoltar al carrer). Però és solament una introducció, existeixen molts 
llibres que han aprofundit molt més sobre el tema.  
 
És més, aquesta desinformació inconscient que circula per la nostra societat, 
propicia que nosaltres ens comportem amb ell de forma inadequada, i per tant al fet 
que el gat es comporti suposadament “malament”. Però de fet, som nosaltres els 
que hem comès l'error, ells solament responen amb lògica felina als nostres 
estímuls: Si li donem menjar mentre cuinem, si juguem amb les nostres mans a 
mossegar amb ell, si els donem esglais, si estem estressats i cridem, si permetem 
que un gatet petit creixi sense un altre gatet jove… Tot això, són errors.  
 
Però si nosaltres coneixem el món felí i ens comportem d'acord, ens evitarem molts 
disgustos. Els gats són equilibrats, no necessiten que els renyim. 
 
En resum: 
 
   NINGÚ POT DIR QUE ENTÉN ALS GATS SENSE HAVER-LOS ESTUDIAT 
 
 
A CASA ÉS MILLOR QUE VISQUI UN GAT? O DOS? 
 
Nosaltres tenim el nostre treball, els nostres amics, la nostra família, els nostres 
entreteniments…. El nostre gat solament ens té a nosaltres… i que fa quan nosaltres 
no estem a casa? Dormir? Avorrir-se? Això no és bo. 
 
Ells no es van a queixar mai, però una vida en què 20h al dia sols poden dormir o 
mirar el que nosaltres fem perquè no hi ha alternativa, no pot ser una vida feliç. 
Encara que estiguem tot el dia a casa, no podem substituir ni el joc, ni la relació que 
tenen dos gats. 
 
Els gats han de viure dins de casa per poder tenir una vida saludable, sense accés a 
l'exterior, però llavors hem de ser conscients de la naturalesa del gat, que és un 
animal actiu i caçador, que adora les coses que es mouen, interactuar cos amb cos… 
i això en una casa no ho pot tenir si viu sense altres gats. Nosaltres podem jugar una 
estona amb ell cada dia, però mai tot el que ell necessita. 
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És igual que la nostra casa sigui petita o gran… els gats ocupen poc espai… el 
primordial per a ells és tenir animals que es moguin per poder interactuar… No 
importa l'espai, importa el que es fa en aquest espai. 
 
Si ningú ens ho havia dit i per descomptat ningú neix ensenyat… i resulta que el 
nostre gat ja té 8 anys i sempre ha viscut sol,  pensem… “pobre sembla avorrit… Li 
busquem companyia?” Podria estar bé un/a company/a… però un gat de 8 anys vol 
un joc a la seva mesura, no vol un gatet hiperactiu que el mossegui!!! Abans 
d'adoptar un nou gat, estaria ben posar-nos en la situació del gat i pensar com 
podria ser ELL feliç… Quines necessitats té?: Necessita jugar com un boig? O 
necessita companyia tranquil·la? 
 
No és tan sols el que necessiti, és que moltes vegades un gatet petit hiperactiu 
s'acaba convertint en el calvari del gat gran, el qual preferiria estar sol abans que 
amb un gatet que li mossega. 
 
NO pensem que ens fa il·lusió a nosaltres, sinó que és el que necessita ell. 
 
També existeix el tòpic que un gat petit s’adaptarà millor que un gat adult!! Tampoc 
és cert, si es fan les pautes de presentació adequades és igual l'edat, el que importa 
és el caràcter dels gats. 
 
 
QUÈ CAL VALORAR EN ADOPTAR UN GAT PETITÓ? 
 
A tots ens agrada tenir un gatet petit a la nostra casa, ens diverteix veure-ho jugar… 
però hem pensat que vol o necessita ELL? Qualsevol etòleg ens dirà que un gatet 
petit necessita créixer i jugar amb un altre gatet petit… no és just permetre que 
creixin sols sense més gats!!!!  
 
Un gat separat massa aviat de la seva mare o que creixi sense gatets de la seva edat, 
segurament d’adult no haurà après a inhibir la mossegada, i ens farà molt de mal en 
jugar, de fet, nosaltres ho interpretarem com a atacs quan para ell només és un joc. 
Un gat té molta força encara que no ho sembli, i la millor manera d'aprendre a 
controlar-se, és jugant durant el primer any de vida amb els seus germans o amb 
gatets de la seva edat. Relació que ja serà per a tota la vida, clar. 
 
Igual que els nens aprenen jugant amb altres nens, els gatets aprenen jugant amb 
altres gatets que entengui el seu propi codi. No li podem negar aquest 
aprenentatge, i nosaltres no ho podem substituir… 
 
A més, si un pensa egoistament, dos gats donen menys treball, ja que aprenen entre 
ells a ser equilibrats i descarreguen l'excés d'energia jugant entre ells i no amb els 
nostres turmells o les nostres plantes!!!  
 
El: “jo solament vull un i petitó”. No serveix, perquè és un acte d'irresponsabilitat, 
pensar solament en nosaltres i no en ell. Una decisió que a la llarga ens pot implicar 
molts problemes. 
 
Podem enumerar alguns dels problemes més habituals dels gatets que s'han educat 
sense més gats, ENCARA QUE HI HA MOLTES MÉS: 
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1. Busquen les nostres mans per jugar a mossegar, i molts no aprenen a jugar sense 
fer mal. 
 
2. Persegueixen els nostres turmells quan caminem i fins i tot ens fan mal. NO cal 
renyir si fa això… no és culpa d'ell, el gat és un animal caçador i per tant li encanten 
les cuses que es mouen. Necessita un altre gat per jugar a caçar… si no pot fer-ho 
l'única cosa que pot caçar a casa són els nostres turmells. 
 
3. Alguns gats que no té possibilitat de jugar amb altres gats quan són petits ens 
arribessin “a atacar” d'adults… de tiro per a ells és solament un joc però com no 
mesuren la seva força, per a nosaltres l'atac és real. 
 
4. Començar a córrer com un boig d'una punta a una altra del passadís…. És una 
demostració que necessita desfogar-se, que no pot fer gens en tot el dia i que arriba 
un moment que no pot més… 
 
TOTS SÓN PROBLEMES QUE SE SOLUCIONARIEN SI CONVIUEN 2 GATS JUNTS 
 
 
EDUCACIÓ GATETS PETITS 
 
Molta gent vol adoptar un gat petit pensant que així el podrà educar. Però la veritat 
és que no es pot educar un gat com si fos un gos o un nen…. La nostra societat, té 
poc coneixement sobre el món felí, i normalment en adoptar un gat petit sense una 
formació prèvia, fa que el que acabem aconseguint és que tingui algunes fòbies… 
això en el millor dels casos. En la majoria dels casos, els amos dels gats mai són 
conscients que el gat té un problema a causa de la seva educació quan era petit… 
fins i tot acaben pensant que el gat els ha sortit malament… Res més lluny de la 
realitat… 
 
Hem de saber que un gat poques coses cal ensenyar-li, no és necessari educar-ho. Si 
el que volem és que d'adult sigui un gat equilibrat, que no esgarrapi ni mossegui 
amb força, que no tingui por a anar al veterinari, o a anar amb cotxe, el que hem de 
fer és proporcionar-li un entorn i uns estímuls adequats. Quin tipus d'entorn? Ho 
descrivim a continuació: 
 
1. Un gatet petit no ha de separar-se de la seva mare i els seus germans abans dels 
dos mesos. Si ho separem i deixa de tenir els referents per aprendre i ser un gat 
equilibrat, d'adult pot tenir problemes de conducta greu: es pot convertir en un gat 
espantadís, pot atacar sense motiu, no saber si fa mal o no quan juga a mossegar…. 
Un munt de problemes per a tu i per a ell. En aquests casos aneu a necessitar un 
terapeuta. Si és el vostre cas, no dubteu a parlar amb un, no és tan car, i els diners 
invertits valdrà la pena. Us reconciliéssiu amb el vostre gat!!!!! 
 
Si permeteu que el vostre gatet visqui amb la seva mare fins als dos mesos, i a més 
adopteu dos germanets junts, us aneu a estalviar molts problemes quan siguin 
adults. El que dos germans s'ensenyen entre ells, difícilment l'hi podem ensenyar 
nosaltres.  
 
2. Per a l'equilibri mental d'un gatet és molt important que jugui amb altres gatets 
durant el seu creixement. Per això és molt important adoptar dos germans i no 
solament un. Igual que les persones!!! Els nens necessiten jugar amb altres nens per 
aprendre…. Un gatet petit sol 8 h diàries…. No és sa per a ell.  
Si heu optat per adoptar dos germanets és important ser conseqüent i no separar-
los mai. Si sempre han estat junts, seria molt cruel que anys després no visquessin 
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junts. Podrien deprimir-se, deixar de menjar i fins i tot deixar-se morir. 
D'altra banda els primers 4 mesos determinessin si en el futur serà un gat espantadís 
o equilibrat, per això és tan important en aquesta fase de creixement informar-se 
molt bé sobre les necessitats psicològiques d'un gatet, i llegir molt… 
 
3. Aquests primers 5 mesos és important que viva situacions molt diferents, en cas 
contrari, després tindrà fòbia a qualsevol situació que no hagi viscut prèviament, és 
a dir: a les persones, a altres animals, a l'exterior, al cotxe, al veterinari. Llavors és 
necessari veure gent diferent, estar en llocs diferents, anar sovint al veterinari... 
Però sense estressar-ho, o aconseguirem l'efecte contrari. A la mínima que el gatet 
es queixi o es tiri enrere, deixar-ho… ha de fer-ho a gust o la següent vegada que ho 
provis tindrà un record negatiu.  
TOTES aquesta situacions és important anar-les recordant de tant en tant, o 
s'oblidessin d'elles i poden desenvolupar por en enfrontar-se a elles 
 
4. Quan un gatet petit arriba per primera vegada a casa, s'han de seguir els mateixos 
passos d'adaptació descrits en “adaptació del gat a una casa sense animals” o 
“presentació gat – gat”. Sobretot, fins que no creixi una mica més ha de tenir tot el 
necessari en un sola habitació, no entendrà que tingui la sorra de gat massa lluny. 
 
5. IMPORTANT: No juguis amb el teu gatet a mossegar-te les mans. Quan sigui adult 
et farà mal i no entendrà que t'està fent mal!!! Reeducar-l ’ho d'adult és molt difícil. 
 
6. I per descomptat no li posis un cascavell… alguns gats es poden tornar bojos, és 
summament molest per a ells. Els gats són un món de silenci, i no s'ha de canviar. 
 
7. Vigileu les cordes de les persianes, encara que estiguin molt altes els gatets petits 
grimpen sense problemes per les cortines i més d'un gatet s'ha penjat en jugar amb 
les cordes de les cortines (fins i tot algun gos). En tot cas aprofitem per comentar 
que els gats adults ja no poden grimpar per les cortines. 
 
8. I mai se li pot ensenyar a un gat a no passar del jardí o de la balconada, per molt 
petit que sigui… potser durant molt temps no ho farà, però arribarà el dia que ho 
faci i aquest dia pot ser mortal per a ell. 
 
 
ADAPTACIÓ DEL GAT A UNA NOVA CASA  
 
L'ADAPTACIÓ és un procés llarg però apassionant, i la primera impressió per als gats 
és fonamental. Seguint les pautes adequades, no hi haurà problemes de relació en el 
futur. (Si a casa hi ha més animals, hi ha més consells en els apartats: Presentació 
gat-gat o presentació gat-gos, que podreu llegir més endavant). 
 
Per a ell va a ser un canvi brutal d'olors i llocs. Les primeres setmanes sempre són 
difícils per a ells però ho veuràs canviar d'actitud a poc a poc, segons es vagi 
adaptant. 
 
Què necessites abans de l'arribada del gatet? Un bol amb aigua, menjar, un lloc 
còmode per dormir, un rascador vertical, alguna joguina i el difusor de Felyway. Si 
col·loques el difusor de Felyway 24h abans a la seva habitació l'ajudarà a calmar-se, 
ja que són hormones tranquil·litzadores (ho trobaràs en centres de veterinària o en 
cases de mascotes una mica grans). 
 
També és possible que a causa del canvi d'ambient, dieta i a l'estrès els primers dies 
tingui diarrea o flatulències, o a l'inrevés, pot sofrir restrenyiment o vòmits. Per a 
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l'adaptació, els veterinaris recomanen Pinso Intestinal o Hipoalergènic. També se li 
pot ajudar amb un probiòtic intestinal. Funcionen com a reguladors de la flora i 
poden millorar les digestions. Un exemple seria PROENTERIC. També els ajuda a 
digerir millor el menjar si pot anar agafant una mica d'herba gatera. La hi podeu 
posar en un test. 
 
Quan arribi a casa la primera vegada, premia-li amb una mica de llauna per a gat, 
que pugui pensar: què bé em cuiden aquí!!!! Encara que si està molt estressat, no 
menjarà, no passa res. És important que no li deixis que pugui anar per tota la casa, 
és millor que primer s'habituï a una habitació, i una vegada se senti segur, a poc a 
poc pots deixar que conegui la resta d'habitacions. Espera almenys dos dies abans 
de deixar-li visitar la resta de la casa, encara que pot ser que la transició duri una 
setmana. Per això, és convenient que tinguis totes les seves coses concentrades en 
una habitació. Si vols, pot ser el teu dormitori, si no hi ha més animals pot ser el 
menjador. Però sempre prefereixen un lloc social que estar sols.  Us expliquem un 
cas: Quan vaig adoptar, la primeres setmanes, solament se sentia segur quan estava 
jo, així que em quedava a dormir amb ell. 
 
És possible que la seva reacció sigui amagar-se sota un armari, d'un llit, o darrere 
d'una llibreria. Deixa-ho, aix se sent segur, però de tant en tant, parla amb ell amb 
veu suau, fins i tot acaricia-ho. En estar espantat és possible que no vulgui menjar, 
per incitar-ho millor un llauneta deliciosa en comptes del pinso… 
 
Temptegeu si se sent més segur quan ho agafes o prefereix apropar-se ell. Que ell 
vagi decidint què prefereix… Els gats solen preferir ser ells els que donin el primer 
pas. Se senten intimidats si som nosaltres, creuen que és una obligació… 
Com estarà molt espantat les primeres setmanes no veuràs el seu comportament 
real, és a causa de totes les olors. És un trànsit habitual, finalment s'adaptarà 
perfectament a tu i la vostra casa. El Feliway li ajudarà al fet que no faci olor tan rar 
per a ell. Un altre producte que podria servir i que és més econòmic és el Calmex, el 
gat ho ha de prendre abans del dia que es produirà l'estrès. 
Li anirà bé que en aquests dies que tots estigueu tranquils i que parleu baixet. Que 
no vingui gent a casa i que ningú cridi o corri.... Fins que se senti completament 
integrat, això li pot ajudar… Per als gats molt estressats a causa del canvi, li vaig 
poder ajudar donar-li Zylkene, o Calmex, no és un fàrmac, però té un efecte 
tranquil·litzant. (S'afegeix al menjar una vegada al dia). 
 
 
ALIMENTACIÓ 
 
AIGUA: És molt important que beguin cada dia, són animals que procedeixen del 
desert i de vegades els costa beure. A la llarga, això pot ocasionar problemes de 
ronyons. Per incitar-los a beure és important canviar l'aigua del bol cada dia, i 
s'aconsella utilitzar un bol de ceràmica o de metall. El sabor a plàstic pot fer que no 
beguin a la llarga. Així de sensibles són els nostres amics. 
 
És molt important que tinguin diversos bols d'aigua, que sempre la tinguin a prop, 
perquè també els dóna una certa mandra anar a beure si no tenen l'aigua a prop. 
També se sol aconsellar una font per a gats, que sentin el soroll de l'aigua córrer i els 
recordi que han de beure… 
 
TIPUS D'ALIMENTACIÓ: La dieta aconsellada ha de ser de pinso i una mica de llanes 
de vegades. No s'aconsella una dieta exclusiva de llaunes perquè poden tenir a la 
llarga problemes dentals, però si s'aconsella acompanyar el pinso amb llauneta, 
perquè és més humit i és una aportació d'aigua. Si té diarrea no li doneu menjar 
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humit. 
 
MAI LI DONEU SOBRES, ni que sigui en poca quantitat, perquè desequilibren els 
percentatges d'aliment que pugui tenir el pinso o la llauneta. 
 
Insistim, no han de menjar sobres humanes, però sobretot prepareu el menjar o 
mengeu. Si ho feu, es convertirà en un gat molt pesat. Els gats aprenen per 
associació, i una vegada s'acostumen a una rutina, trencar-la és molt difícil.  
 
No poden menjar peix o carn crua pel risc a la toxoplasmosis. Tampoc poden menjar 
ossos, ni peix amb espines, ja que els pot foradar la tràquea o els intestins. Tampoc li 
doneu fetge, pot causar greus malalties. 
 
I molt menys poden menjar pasta, arròs, etc... Els gats són exclusivament carnívors, 
només poden menjar carn en un percentatge molt alt.  
 
Encara així, no recomanem una dieta de carn congelada o cuita perquè és molt difícil 
equilibrar els percentatges de carn i vísceres de forma correcta. Si ho voleu fer, us 
heu d'informar molt bé amb un especialista perquè el gat no sofreixi manques.  
 
PINSO: Els gats són carnívors, sense carn es moririen, per això en la composició del 
pinso pràcticament no han d'existir ni pasta, ni cereals, ni fruita. 
 
Alguns pinsos o llaunetes comercials, per abaratir costos, realitzen el seu pinso amb 
cereals i subproductes càrnics. Per un banda, no digereixen bé els cereals, per un 
altre els subproductes càrnics són els ossos, els tendons i les vísceres, però no hi ha 
carn. Això succeeix amb tot els pinsos que venen en els supermercats, no és una 
alimentació sana per a ells. 
 
Un gat que solament consumeixi aquest tipus d'aliment, a llarga tindrà problemes 
intestinals, la qual cosa significa despeses veterinàries. 
 
Sobre el pinso, un de barat i d'una qualitat mitjana seriosa Lliura: 6 Kg (+ 2 Kg de 
regal) val uns 18€. Una altra marca acceptable és Arion friends per a gats, 1’5 Kl val 5 
o 7 €, depèn del tipus de Arion. O Arion Premium 1’5Kg valen 10€. Solament són un 
parell d'exemples. 
 
Els pinso Premium de qualitat alta, costen uns 20€ els 2 Kg. Aquests pinsos són els 
més adequats. Dins d'aquests, com a primer pinso en sortir de la colònia, el Royal 
Canin Hipoalergènic és una de les millors opcions, controla el digestiu i la pell però 
és dels més cars. Després es pot continuar amb el pinso de Royal Canin normal, però 
la transició entre l'un i l'altre ha de ser sempre gradual. 
En tendes on-line, com a Locas Felinas o Zooplus.es, es poden trobar bé de preu. 
 
-És aconsellable no canviar sovint la marca de pinso, canviar sovint la marca de pinso 
pot provocar problemes greus de ronyons. Si en algun moment és necessari canviar 
la marca, no ho canviïs d'un dia per a un altre, els sol donar diarrea!!! L'aconsellable 
és barrejar els dos pinsos en el menjar durant diversos dies, de manera que el canvi 
sigui gradual. 
 
-Si tens dos gats, posa un bol per a cadascun o bé un joc interactiu, en el CD que 
adjuntem hi ha vídeos perquè pugueu veure què tipus de jocs són. 
 
-Si a la casa hi ha gos i gat, és molt important que no s'intercanviïn el menjar… Per 
als gossos, el menjar de gats és massa calòrica, i a l'inrevés, per als gats, el menjar de 
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gos no té suficient aliment. Una manera d'impedir-ho és situar el menjar al gat en un 
lloc alt, on no arribi el gos. 
 
QUANTITAT DIÀRIA : La quantitat que ha d'ingerir un gat ha de posar-la en l'envàs 
de pinso, aproximadament uns 40 gr. al dia depenent de la marca i el pes del gat. El 
gat ha des capaç de distribuir-la durant tot el dia. En comprar un pinso de gamma 
alta, demanar el got dosificador per saber què quantitat de pinso li heu de donar 
cada dia 
 
NO S'ACONSELLA QUE PUGUIN MENJAR LA QUANTITAT QUE ELLS VULGUIN. EL RISC 
D'OBESITAT ÉS ALT 
 
QUANTITAT D'INGESTES DIÀRIES: 12 vegades al dia 
 
El menjar s'ha de posar cada dia de nou, no deixem que estigui a l'aire lliure més de 
24h. 
 
Els primers dies és aconsellable que observeu si menja massa o massa de pressa. 
Sempre controleu-li la quantitat que ha de menjar al dia, seguint la pauta que posi 
en l'envàs…  
 
Els gats han de menjar moltes vegades al dia en quantitats molt petites, unes 12 
vegades, aquesta és la forma en què mengen en estat natural perquè han de caçar 
un ratolí cada vegada que volen menjar. 
 
No tots els gats saben controlar-se i solen menjar-se tot el menjar de cop en 
comptes de distribuir-la. El menjar en un bol es mastega massa de pressa, i el gatet 
no té la sensació d'estar tip. Si no la hi sap repartir durant tot el dia ell solament, en 
ingestes petites, és necessari que nosaltres la hi dividim com a mínim en 6 vegades. 
 
L'ideal seria poder reproduir, en part, la forma en què mengen si visquessin en la 
naturalesa i dividir-la el menjar en 6 almenys preses. Com pot ser un enfarfec fer-ho 
així i tampoc esteu tot el dia a casa, hi ha menjadores que es programen a hores 
específiques per poder-li dividir el menjar en 4 preses. Enllaç d'un perquè pugueu 
veure: (en tenir aquest document en format digital, si cliques sobre l'enllaç podreu 
anar directament a la pàgina web, o bé per veure'ls podeu copiar l'enllaç i enganxar-
ho a Internet)  
http://www.zooplus.es/shop/tienda_gatos/bebederos_comedores_gatos/comedero
_automatico/otros_comederos_automaticos/56154 
 
Si a aquestes 4 preses li sumes la que li donis abans d'anar-te al matí i la de la nit, ja 
fan 6. Dividir-ho així és una bona manera que mengin a poc a poc i se sentin plens 
menjant el que li toca. 
 
Encara que son millors les menjadores que els obliguen a pensar i menjar a poc a 
poc, al mateix temps, així també s'omplen una mica aquestes hores que estan sols 
amb alguna cosa divertit. Aquí teniu enllaços de diversos models. (Si l'enllaç no 
funciona clicant, podeu copiar i enganxar a Internet) 
http://www.zooplus.es/shop/tienda_gatos/juguetes_gatos/pelotas/139106 
http://www.zooplus.es/shop/tienda_gatos/bebederos_comedores_gatos/comedero
_plastico/231472 
http://www.tiendanimal.es/juego-inteligencia-activity-turn-around-para-gatos-p-
6380.html 
Un altre opció: podeu jugar amb els vostres gats tirant lluny els granets de pinso 
d'un en un, i l'hi passen pipa corrent a buscar-ho! És una altra forma de menjar més 
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lentament. 
 
 
AL·LÈRGIES FELINES  
 
Són al·lèrgics a la xocolata, les cebes, els alls, la llet, ponsèties (les Flors de Pasqua, 
típiques de Nadal), heura, pottos, violetes, lliris, aspirines, gelocatiles… Sobretot! 
Mitja aspirina o mig gelocatil poden matar a un gat. I són al·lèrgics a moltes coses 
més… Adjuntem documents sobre plantes tòxiques en el CD. 
 
 
AL·LÈRGIES HUMANES 
 
Per saber si una persona és al·lèrgica als gats, fa falta fer una analítica, amb una 
consulta en el metge no és suficient, hi ha molts errors d'aquest tipus. Si l'anàlisi al 
final sortís positiu, i una persona és al·lèrgic als gats, molts al·lergòlegs recomanen 
no se separi al gat, sinó que es continuï l'exposició per immunitzar el cos, que el cos 
s'habituï. 
El que provoca l'al·lèrgia en els humans, no és el pèl, sinó una proteïna que està en 
la saliva i en el pipi. En llepar-se el seu pelatge, el gat deixa aquesta proteïna en el 
pèl, però els pèls solament són el mitjà, no el causant.  
 
Pot ajudar raspallar sovint al teu gat, perquè li caigui menys pèl. Extreure sovint el 
pèl del sofà i el llit amb l'aspirador i amb cintes adhesives… existeixen uns roll-on 
que venen en el supermercat, però també serveix una cinta adhesiva gruixuda 
perquè s'enganxin els pèls…També es pot enfortir el pelatge del gat perquè li caigui 
menys pèl. Existeix al mercat unes pipetes amb aquesta funció, es diuen Dermoscent 
(en tot cas es pot utilitzar per evitar la caiguda del pèl de gats i gossos encara que 
ningú tingui al·lèrgia) 
 
També es pot provar amb Vetriderm de Bayer, és una crema que es posa en el pèl 
als gats una vegada a la setmana però cal esperar a la segona o tercera aplicació 
perquè sigui efectiu. 
 
Algú amb problemes greu d'al·lèrgia? Us copio la informació d'aquest 
testimoniatge:  
“A Barcelona hi ha un centre de teràpies alternatives que treuen les al·lèrgies, i de 
forma gratuïta. La meva germana tenia al·lèrgia a moltes coses (àcars de la pols, 
àcars del pèl de gats i gossos, àcars de plomes de colomes i altres aus ...) i li han tret 
totes. 
I la meva germana havia estat ingressada en el clínic i tractada pels millors 
especialistes perquè, malgrat l'al·lèrgia recollia els animals 
que es trobava, ja vegades només tenia un 30% de la seva capacitat 
pulmonar i no es podia ni llevar el llit. El que no va arreglar la 
medicina "oficial" li va solucionar l'alternativa. 
 
Si voleu fer córrer aquest link quan us arribin aquests casos, per si algú realment no 
vol desfer-se del gat o gos o de qui sigui pel motiu que sigui, i vol intentar solucionar 
el tema de l'al·lèrgia i permetre que el seu fill o filla sigui realment lliure de 
relacionar-se amb qui vulgui. 
http://www.arqromerterapia.com/ 
 
LA VERITAT, ÉS QUE MOLTA GENT AMB AL·LÈRGIA, CONVIU AMB GATS 
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LLENGUATGE FELÍ 
 
-El teu gat et llepa? És la seva manera d'acariciar-te. Els gats llepen a les persones 
que volen, a les quals consideren part de la seva família. 
 
-Fa el gest de pastar amb les potes davanteres? T'està dient que està feliç. 
 
-El vols acariciar? Adoren que els gratin al costat del coll. Si vols acariciar-li el llom, i 
ell aixeca la cua, t'està demanant que la carícia continuï fins al final de la cua… El lloc 
en què els gats tenen més sensibilitat és en el coll i els encanta fregar-se i que els 
gratis en el coll. NO LI POSIS UN COLLARET. Encara que tu creguis que no importa i 
ell no es queixi explícitament, t'asseguro que li estàs creant un gran prejudici. 
Tampoc li posis mai un cascavell, es poden tornar bojos. 
 
-Mou la cua mentre l’estàs acariciant? T'està dient: NO M'ACARICIÏS. Encara que al 
mateix temps estigui ronronejant. Ronroneja perquè vol estar amb tu, però mou la 
cua perquè no vol carícies. Si contínues acariciant-li, et pots portar una mossegada. 
Ell et va avisar abans. 
 
-Quan els gats estan contents o s'alegren de veure't, aixequen la cua, la posen recta. 
Un senyal inequívoc de benvinguda. Li aquestes acariciant i aixeca la cua? T'està 
demanant que la carícia continua fins a la punta de la cua. 
 
-Dos gats se saluden apropant el musell l'un a l'altre, el mateix fan amb les 
persones… Si veus que apropa el teu nas a la teva, és que t'està saludant. Si tu 
també t'apropes, li retornaràs la salutació. Quan li vulguis fer un acaronada, agrairà 
que abans ho saludis apropant el teu nas, no és necessari tocar-se, solament 
apropar-se… llavors els encantarà fer-te olor!  
 
-Si un gat desconegut o una persona desconeguda, mira directament als ulls a un 
altre gat, entendrà que vols baralla i segurament sortirà corrent. És el codi de 
llenguatge felí (podeu ampliar aquesta informació en el CD en els arxius de Postures 
facials i corporals dels gats). Això no significa que si el teu gat t'està mirant fixament, 
vulgui baralla, solament t'observa…  
 
-Per contra, si mires a un gat desconegut parpellejant lentament o badalles, li estàs 
dient que NO vols baralla, que ets un amic. Són senyals de calma, que és convenient 
repetir freqüentment quan el gat no et coneix, perquè et pugui agafar confiança. 
 
-Els gats en la naturalesa no miolen. Sense presència humana, quan els gats no 
coneixen als humans, entre ells es ronronegen es bufen, però mai utilitzen els miols 
per comunicar-se… Els gats han après ha miolar per fer-se entendre amb els humans 
i cada gat desenvolupa un llenguatge únic amb la seva família humana. Tot 
dependrà de com nosaltres responguem als seus miols, el gat modularà i 
evolucionarà els seus miols. Ells aprenen de les nostres reaccions, pel bé i per mal, 
és a dir, si els malcriem serà culpa nostra, no d'ell. Què significa malcriar-l ’ho? 
Significa que si miola i a l'acte li donem de menjar, ell entendrà que miolar significa 
menjar SEMPRE!!! I ja no ens deixarà en pau. 
 
 
CONDUCTA 
 
El més important és adonar-se que tot el que coneixem a nivell popular sobre els 
gats està equivocat!! 



 

CONSELLS FELINS 

 

 

Web: http://adoptagatigualada.wix.com/adoptagatigualada       Mail: adoptagat@hotmail.com  
   Amb 1€ al mes, pots ajudar als gats del carrer https://www.teaming.net/Adoptagatigualada-grupo 

 

15 

 
Els gats ens fan cas quan nosaltres els fem cas sovint, si passem d'ells, ells passen de 
nosaltres. Fixa't que quan et mous per la casa ells et miren directament, dedica'ls 
unes paraules perquè sàpiguen que els fas cas.  
 
No els agrada estar sols, gairebé sempre estaran prop d'algú, encara que sigui 
separats uns metres, però en l'entorn social… Els sol agradar estar en la falda, però 
no els sol entusiasmar que els agafis en braços, se senten presos. No passa res, 
asseu-te i deixa que ell es posi damunt… I els encanta dormir amb nosaltres, 
aprofitem moments tan agradables.  
Els gats somatitzen amb molta facilitat l'estat d'ànim que nosaltres tenim, 
empatitzen molt amb nosaltres. Si el nostre gat està alterat, potser és perquè 
nosaltres també ho estem. Hem de procurar no cridar, ni cridar-los… Els crits els 
alteren molt… Un gat és un món de silenci… 
 
Algunes persones es queixen que de cop, el seu gat es comporta diferent, està més 
esquerp, o fins i tot ha va mossegar… segurament té algun tipus de dolor, encara 
que no ho sembli. Necessita una bona revisió mèdica veterinària, que inclogui anàlisi 
de sang, d'orina i fecal, amb solament una visita, no hi ha suficient per adonar-se… 
Per incomprensió i desinformació, molta gent els abandona… quan el pobre gat de 
fet està malalt. 
 
ESTRÈS: Encara que no ho sembli, els gats s'estressen davant de qualsevol canvi: 
canvi de mobiliari, de casa, visites, vacances, períodes en què nosaltres estiguem 
nerviosos… els nervis van per dins i es poden expressar de moltes formes: infecció 
d'orina, necessitats fora de la sorra de gat, baixada de defenses….  
L'estrès ressent la seva salut amb facilitat. Es pacient i comprensiu, utilitza Felyway si 
és necessari, i en cas d'infecció, corre al veterinari. 
 
Llepar-se és la millor forma que té el felí per estar net i sa, elimina brutícia, pèls 
morts i paràsits… però també és una forma de relaxar-se i de donar-se un massatge 
a si mateix. Per a ells el llepat és una font de plaer!!! Però si es llepa tant que s'arriba 
a llevar el pèl, és senyal que està estressat… i intenta calmar-se mitjançant el llepat i 
no ho aconsegueix… Necessita un veterinari o un etòleg per solucionar-ho. 
 
SEMPRE DINS DE CASA: Igual que en la naturalesa, dins de casa necessiten dividir 
l'ambient per funcions, l'espai de joc, el de menjar, el de dormir i el de les 
necessitats, i és important que aquests espais no estiguin massa propers entre ells. 
En cas contrari es pot comportar de forma rara: no voler menjar, fer les seves 
necessitats fora de la terra de gat…. 
 
Algú podria pensar que els gats són més feliços si els deixes sortir a l'exterior… No és 
cert, l'única cosa que hi ha en l'exterior per a ells són molts perills, MAI ELS DEXEU 
SORTIR SENSE UNA VIGILÀNCIA EXTREMA. Els gats amb aquest tipus de vida no 
solen viure massa anys, sembla que ho tenen tot controlat i no és així: accidents de 
cotxe, malalties contretes per entrar en contacte amb gats del carrer, verins, 
desapareixen… No exagerem: un gat que surt al carrer viu poc. Ja hem vist morir a 
massa gats, fins i tot en pobles petits, per tenir lliure accés a l'exterior. 
 
De fet, perquè el nostre gat tingui una vida llarga, l'adequat és que visqui sempre 
dins de casa, sense accés a l'exterior, (com comentàvem abans). Però ja que el seu 
espai és reduït, és important que no ho reduïm encara més i no li tanquem 
habitacions ni li prohibim apujar-se en els prestatges i taules, deixem-los el màxim 
d'espai possible.  
Amb una mica de sort viurà 20 anys, però seran 20 anys en vida dins de la nostra 
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casa o pis, i per molt gran que sigui, a casa, en general les coses no es mouen, per 
això és important aconseguir que sigui un ambient enriquit per a ell.  
 
Per això és important donar-los estímuls… dins de les possibilitats és important 
recrear la vida que tenien en la naturalesa dins del nostre pis: els arbres, els 
amagatalls… No pretenem que planteu un arbre dins de casa, però si hi ha formes 
d'aconseguir que el nostre mobiliari pugui ser un succedani… a més, existeixen en el 
mercat rascadors - arbres i túnels de roba que faran la delícies del nostre gat.  
 
Per estimular als nostres gats juguem amb ell sovint, podem amagar en els racons 
granets de pinso, que els hagi de buscar. Tirar-li els granets de pinso perquè corri a 
caçar-los… En fi, qualsevol joc que se us ocorri i que li agradi al vostre gat… Si no 
tenen estímuls, arribarà un dia que perdrà l'interès per tot i solament dormirà tot el 
dia… però no serà culpa del nostre gat, sinó nostra. 
 
I sobretot, no permetem que estigui 8 hores sol… els gats necessiten jugar amb 
altres gats, sobretot amb gats de la seva mateixa edat. Un gat de 8 anys difícilment 
serà feliç amb un gatet petit. Quan nosaltres no estiguem a casa, ells es faran 
companyia. 
 
ENCIMBELLAR-SE EN EL LLOCS: Els gats són animals que necessiten viure en el 
plànol horitzontal però també en el vertical.  
 
Necessiten apujar-se en les altures de les llibreries, prestatges, sofàs, taules, cadires, 
armaris… Ho necessiten per ser feliços i és sa per a ells Són arborícoles per 
naturalesa i ho necessiten, i si a casa no hi ha arbres, han de buscar un substitut, 
com els mobles. Se senten segurs en les altures... Són gats, deixem que facin de gats. 
 
No ens ha de preocupar si es puja als prestatges, simplement llevem els objectes 
que siguin de valor per si en algun moment hi ha un accident. Solen ser molt acurats, 
però, puntualment pot passar un accident. 
Si decidim viure amb un felí hem de respectar la seva naturalesa, sinó, no hauríem 
de plantejar-nos viure amb un. No fa res dolent pujant-se als prestatges o a la taula. 
A més, els agrada estar a l'altura de la nostra cara, així que sempre intentessin estar 
a aquesta altura.  
Si esteu menjant en família i ell vol ser un de més, posar-li una cadira o un prestatge 
proper… de manera que us pugui veure. Li fareu molt feliç 
 
Ara bé, l'únic lloc que pot ser perillós per a ells és el foc de la cuina, encara que sigui 
una vitroceràmica, si està calenta es pot cremar. 
 
 
CAPACITAT D'APRENDRE I ASSOCIAR:  És interessant saber que els gats associen 
amb molta rapidesa dos successos que ocorrin al mateix temps encara que en 
realitat no tinguin res que veure. Aquesta informació ens pot servir per educar-los o 
per malcriar-los. Ara bé, són incapaços de relacionar dos successos separats entre si 
més de 7 segons.  
 
És a dir, si repetim dues accions seguides com cuinar i donar-li una mica de menjar al 
mateix temps, el nostre gat entendrà que la nostra hora de menjar és la seva hora 
de picar alguna cosa, i llavors es convertirà en un gat molt pesat, si cuines, ell 
reclamarà la seva porció. Evita aquest tipus d'associacions, ja que després és difícil 
desfer la malifeta, encara que no impossible. Solucionar-ho requereix grans dosis de 
paciència de la teva part. 
 



 

CONSELLS FELINS 

 

 

Web: http://adoptagatigualada.wix.com/adoptagatigualada       Mail: adoptagat@hotmail.com  
   Amb 1€ al mes, pots ajudar als gats del carrer https://www.teaming.net/Adoptagatigualada-grupo 

 

17 

En canvi pots utilitzar aquesta gran capacitat d'associacions dels gats per ensenyar-li 
coses interessants, com apropar-se quan ho crides… etc. Utilitzem les gormanderies 
per a gat sol quan faci alguna cosa que a nosaltres ens agradi, de manera que així 
reforçarem el seu comportament. No li donem gormanderies per capritx i sense 
motiu. 
 
Ara bé, si li volem ensenyar-li que s'apropi en cridar-lo, per exemple, hem de saber 
que el seu nom no és una ordre, és solament el seu nom. Si vols que s'apropi hem 
d'ensenyar-li una ordre darrere del nom, és a dir, per exemple VINE. El seu nom no 
es pot utilitzar ni perquè vengui, ni per renyir-l ’ho. Sobretot, si volem dir NO, 
diguem No, però no utilitzem el seu nom amb to d'empipament, o associarà els dos 
conceptes.  
 
Encara que sempre és més efectiu desviar l'atenció que un NO, com veurem més 
endavant. 
-Hem de vigilar amb les associacions que ensenyem al nostre gat de forma 
inconscient: Per exemple, si li deixes fer un comportament en concret (llepar el pèl, 
la mà, etc. ) solament pel fet de deixar-li, li estem reforçant aquest comportament. 
 
Si ja li hem reforçat un comportament, després no podem canviar d'opinió…. Un gat 
no entendrà que primer li deixem i després no… Necessiten coherència… Com 
tampoc entendrà que juguis sempre a una hora, i després ho deixis de fer, per 
exemple… Adoren la rutina, i la falta d'ella els pot deprimir… 
 
ROSEGAR: Als gats els agrada rosegar l'herba, els especialistes desconeixen el motiu 
d'aquest costum però els agrada. No ho fan per purgar-se, l'herba no té capacitat 
d'eliminar els paràsits interns, ni serveix per eliminar boles de pèl i no és bé que un 
gat vomiti amb freqüència… a més, és un perill que rosegui plantes de manera 
incontrolada….  
 
Moltes plantes de casa són tòxiques per a ells… Per controlar el que mossega i al 
mateix fer-li feliç, és molt pràctic posar un test amb herba gatera. En el CD que 
adjuntem hi ha un llistat de plantes que són tòxiques per als gats i que pot, fins i tot 
matar-los. 
 
Els sol agradar xuclar els fils, vigileu, no deixeu fils al seu abast!!! Si l'hi empassen 
pot ser que se li quedi en l'intestí i necessitar una operació per extreure-ho!!! I 
vigileu molt amb les agulles enfilades amb el fil!!! Les hi poden empassar amb 
facilitat!! 
 
QUAN NO UTILITZEN LA SORRA DE GAT: Els gats sempre fan les seves necessitats en 
la sorra de gat. Si comencen a fer-ho en el llit o en el terra no és un problema de 
conducta, ens està avisant que alguna cosa no va bé:  
 
Pot ser a causa de l'ansietat, com seria un canvi de casa. Com solucionar-ho?: Posa 
més caixes de sorra damunt dels llocs on hagi fet pipi o caca, tantes com faci falta, 
no et preocupis, és provisional. Neteja bé el lloc on ell hagi dipositat les seves 
necessitats, tenen un olfacte molt fi, si fan olor, ho tornaran a fer en el mateix lloc.  
Per eliminar tot rastre d'olor, no utilitzis ni lleixiu ni amoníac. Millor netejar amb 
productes Oxi-action (carbó actiu), no tots els detergent serveixen, ja que els gats 
tenen un olfacte molt fi. També es pot intentar amb una mescla d'1/2 d'oxigenada i 
1/2 de bicarbonat, potser una mica menys d'aquest últim, una mica de sabó de 
rentavaixelles i una mica d'aigua. Millor utilitzar guants, per protegir les mans. 
 
I finalment posa Feliway en el lloc en concret, on hi ha feromones, solen no 
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defecar… i molta paciència, no ho deixarà de fer de seguida, necessitarà unes 
setmanes, però com més tardes a introduir aquestes mesures, més trigarà a 
solucionar-se) 
 
Pot ser que estigui malalt, per exemple cristalls en l'orina o infecció d'orina. Correu 
al veterinari!!!!! 
Si l'anàlisi d'orina ha sortit bé però contínua fent pipi de tant en tant fora de la sorra, 
pot ser petites infeccions recurrents, no doneu el primer resultat com a definitiu. 
 
-Pot ser que tingueu dos gats i no vulguin compartir sorra (és necessari almenys una 
caixa de sorra per gat, més un de més) 
 
-Pot ser que el menjar i la sorra estiguin massa a prop per al seu gust (llavors separa-
les més). 
 
-Pot ser que el dia anterior no netegessis la terra de gat… Als gats no els agrada 
utilitzar la terra bruta… són així. La sorra de gat s'ha de netejar cada dia. 
 
-Pot ser que el lloc escollit per a la terra de gat sigui incòmode per a ell i no se senti a 
gust utilitzant-ho. Posa-li la terra en un lloc que es còmode per a ell. 
 
-Pot ser que li hagis canviat el tipus de sorra de cop, i la textura de la nova sorra no li 
agradi. O que hagis canviat d'una safata oberta a una tancada, i li de por. 
 
-Pot ser que li dolgui alguna cosa, que tingui artritis, i la safata li resulta incomoda, li 
causi dolor, i prefereixi no entrar. 
 
-Pot ser que no estigui esterilitzat: els mascles fan pipi en llocs verticals per avisar a 
les femelles que està en zel, però les femelles també poden marcar. Solució: és 
necessari esterilitzar-ho, per la seva salut i per la convivència en comú.  
 
Si després de l'esterilització, contínua fent pipi en els mateixos llocs, és perquè fa 
olor de pipi en els llocs on els feia abans, encara que nosaltres no ho percebem. La 
millor manera de solucionar-ho: netejar la zona amb productes Oxi action, per 
eliminar millor olors. Ruixar la zona amb Feliway, perquè on hi ha feromones no fan 
pipi, i per si de cas, posar durant uns dies una safata de sorra damunt de la zona, i 
després es pot anar retirant. 
 
-Si ja és adult i fa caca fora de la sorra de gat, necessita tractament veterinari urgent 
i realitzar algunes proves. Si el resultat de les proves rutinàries és correcte, cal fer 
proves més específiques… 
 
Els gats, mai, mai, fan pipi o caca fora de la sorra de gat perquè estan enfadats o per 
venjar-se… sempre estan expressant un problema. Si els renyim, empitjorarem la 
situació 
 
GRATAR: -Els gats necessiten gratar, és una conducta necessària per al seu benestar. 
A l'interior de les ungles deixen feromones en les superfícies on graten, aquestes 
feromones els ajuden a reconèixer l'espai com a propi i per tant a sentir-se tranquils. 
Per això, un lloc nou sense les seves feromones els estressa moltíssim. 
 
A més, en gratar exerciten els músculs de les espatlles i la part superior de 
l'esquena, sinó poden fer aquest exercici, a la llarga poden tenir seriosos problemes 
de musculatura. Esgarrapar és la principal activitat que els manté fortes. 
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Però perquè no gratin el sofà, és molt útil tenir un rascador, i així tothom és feliç. La 
majoria de gats prefereixen rascadors verticals. De fet els rascadors que funcionen 
són els verticals que com a mínim tinguin l'altura del gat aixecat en dues potes. 
Solen costar uns 15€, depèn de la mesura. 
Si vols que s'acostumi al rascador, és tan fàcil com jugar amb ells amb un ratolí de 
joguina o una ploma davant del rascador, de manera que sense voler es vagin 
enganxant i li trobin la gràcia. Encara que no s'aconsegueix en un sol dia, sol ser 
eficaç. 
 
Si el teu gat és dels quals agrada gratar en el sofà, hi ha un altre truc. En el lloc on 
vulgui gratar enganxa paper de plata amb zel. No els agrada gens el paper de plata. 
Solament durant un temps fins que ho deixi de fer. Llavors pots retirar el paper de 
plata. Aquest truc serveix igual per a les plantes. 
 
RENYIR? MILLOR PROPOSTES ALTERNATIVES: Regla bàsica: no serveix de res renyir 
a un gat. 
 
-Hi ha coses que no es pot prohibir a un gat perquè està en la seva naturalesa, ells 
necessiten gratar en algun lloc (si no tenen rascador, busquessin el sofà) i necessiten 
pujar-se en zones altes on se senten protegits, com una taula o les prestatgeries. 
 
-Però si en un moment donat no vols que faci alguna cosa, com gratar el sofà, hauria 
de bastar amb un TSSSSSI… o dos, o tres. Qualsevol altra forma de rectificació 
solament aconsegueix que el gat et tingui por. Mai cridis o peguis a un gat (ni una 
copet suau) no aconseguiràs rectificar el seu comportament, solament atemorir-ho i 
en cas que ell cregui necessari, defensar-se… 
 
El TTSSSIII s'ha de fer just en el moment en què grata on no volem perquè sigui 
eficaç. Però si el TTSSSI és just abans de l'acte és més efectiu. És important que tot 
succeeixi al mateix temps, ja que els gats són incapaços de relacionar dos successos 
separats entre si per 7sg. 
 
Molt més efectiu és desviar la seva atenció en comptes de renyir-l ‘ho amb el 
TSSSSSIII, com simplement cridant-l ’ho perquè s'apropin o mirin a un altre costat. 
Després el pots felicitar, per exemple jugant amb ell, per haver-te fet cas. 
 
Una altra forma de rectificació molt eficaç és donar-li una alternativa, per exemple, 
posar el rascador al costat del lloc on grata, quan passi el temps i es vagi acostumat, 
podràs allunyar una mica el rascador, però si vols que l'utilitzi ha d'estar sempre en 
l'entorn social. Si ho amagues, perquè no es vegi, no ho utilitzarà. 
 
El gat et farà cas si la proposta alternativa el fa feliç, mai actuarà per obligació. Cal 
seduir-los per convèncer-los!!!! 
 
Una altra proposta alternativa: als gats els agrada veure'ns mentre mengem en la 
taula. Si no vols que es pugi en la taula, posa-li una cadira, o una tauleta de la cuina 
propera des de la qual us pugui veure. 
 
PROCURA NO RENYIR-HO. ÉS UN FELÍ, DEIXA QUE PUGUI ACTUAR COM A TAL 
 
-NO CRIDEM, NI LI CRIDEM 
 
-NO SE'LS HA DE DONAR COPETS (MAI) 
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-El mètode del vaporitzador d'aigua és massa agressiu per a ells. És igual o més 
efectiu buscar una proposta alternativa o desviar la seva atenció. 
 
 
JOCS I OCI 
 
-Els gats com tots els éssers vius necessiten companyia i que juguin amb ells, 
necessiten que cada dia els dediquis part del teu temps… busca un joc que li faci 
feliç. Pensa que el teu gat et necessita, nosaltres tenim el nostre treball, estudis, 
amics… però ell solament et té a tu. Necessita que li dediquis temps i juguis amb ell, 
al que a ell li agradi… 
 
-A l'hora de jugar els encanten les boletes de paper d'alumini, però no ho deixis tot 
sol amb el paper d'alumini, si l'hi empassa es pot intoxicar.  
 
-També els encanten els ratolins de joguina minis, aquests que valen 1 € i que en les 
tendes solen tenir en el mateix mostrador en un envàs ple de ratolins. No tots els 
ratolins són iguals per a un gat. 
 
-I si tens una canya per a gats, també li agradarà que juguis amb ella. Solen preferir 
les que acaben en ploma o les que tenen un ninot molt petit en la punta. Però amb 
la canya no els deixis jugar solament, és un joc de dos. 
 
-I els apassionen les caixes de cartró… deixa-li una perquè jugui… i si li poseu dins un 
ratolí, li encantarà. 
 
-Els gats s'acaben avorrint d'una mateixa joguina, quan això succeeixi, amaga-ho 
durant unes setmanes, quan ho tornis treure serà com una joguina nova per a ell. 
 
-Prova a gratar la teva mà sobre una superfície rugosa, com una manta o el sofà…. 
En general el soroll els crida l'atenció, els incita a jugar i s'apropen a veure què és. És 
un bon moment per jugar amb ell, amagant i ensenyant-li una joguina, perquè ho 
busqui i ho acabi atrapant…. Has de deixar-ho guanyar sovint, o no voldrà seguir 
jugant. 
 
-Als gats els encanta mirar per la finestra, es poden passar hores. T'agrairà que li 
posis una cadira al costat de la finestra per poder mirar amb tranquil·litat. 
 
-Un gat sa és curiós per naturalesa, és convenient estimular aquesta curiositat 
deixant-li fer olor racons inexplorats, com poden ser els armaris. Porta-li cada dia 
una coseta de l'exterior, una bossa de paper, una fulla seca d'un arbre… els encanta 
fer olor coses noves!!! Un gat que no és curiós pot tenir un problema d'apatia o de 
falta d'estímuls. 
 
-Alguns gats desitgen estar amb altres gats, un altre solament volen estar amb 
persones. Abans d'introduir un gat nou a la teva casa, valora si el teu vulgues o no 
una nova companyia. 
 
-CAT-NIP: Moltes joguines es venen amb Cat nip en forma de petits trossets d'herba. 
És una planta amb una olor similar al de les hormones sexuals dels gats. En posar-los 
en les joguines es pretén cridar l'atenció del gat i que jugui amb la joguina o que 
utilitzi el rascador. Però és molt possible que en els gats petitons i en els gats 
esterilitzats, que no tenen desig sexual, el cat-nip no funcioni.  
En cas que us funcionés us interessarà saber que també ho venen en forma de 
esprai. 
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VALERIANA: algunes joguines també es venen amb valeriana, l'objectiu que es busca 
és el mateix que en el cas del cat-nip i és possible que funcioni millor. 
 
 
GATS I EMBARÀS. La toxoplasmosis Un perill real? 
 
Els gats són una font de benestar durant l'embaràs, però actualment s'està 
estigmatitzant als gats a causa de la toxoplasmosis durant l'embaràs i molts s'estan 
abandonant per una llegenda negra sense fonament. Ja no estem a l'Edat Mitjana!!! 
 
Per a qualsevol persona, contreure la toxoplasmosis és com tenir un refredat, el 
normal és que no t'assabentis, i no té més importància. Una vegada passada, et 
tornes immune, i ja no la tornes a passar. L'única manera de contreure la 
toxoplasmosis és per ingestió, normalment en el cas d'ingestió de carn contaminada 
sense coure, embotits i de verdures mal rentades… també es dóna la circumstància 
que es pot contreure si ingereixes els excrements d'un gat que tingui la 
toxoplasmosis, segur que és altament improbable… I mai es pot contreure ni per 
inhalació, ni per contacte, solament per ingestió. 
 
La toxoplasmosis solament pot ser un perill si la mare contreu la toxoplasmosis 
mentre està embarassada, un perill per al fetus, mai per a la mare. Si la mare ja ha 
passat la toxoplasmosis, tant ella com el seu fill estan immunitzats.  
 
No negarem que la toxoplasmosis durant l'embaràs és un risc, per això, si la mare no 
està immunitzada, no ha de consumir verdures mal rentades, embotits o carn crua… 
 
Però el nostre gat NO serà mai un perill si estem embarassades!! Perquè el nostre 
gat pogués infectar-nos la toxoplasmosis hauríem de netejar les caques del gat del 
sorral directament amb les mans i després xuclar-nos les mans i dits!! Però a més la 
caca ha de portar dos dies al sorral perquè la toxoplasmosis sigui contagiosa. 
 
Per filar encara més prim, no totes les caques de gat poden infectar, seria necessari 
que el teu gat tingués abans la toxoplasmosis. Per a això es pot fer la prova en el 
veterinari. Si el teu gat és negatiu, ni ingerint els seus excrements es pot contreure. 
 
Una altra dada important, és que si el teu gat donés positiu en toxoplasmosis, el 
veterinari ho pot tractar i guarir-ho. I llavors ni ingerint la seva femta, ni així, es pot 
contreure. 
 
Resumint perquè el teu gat pugui contagiar-te la toxoplasmosis han de donar-se les 
següents circumstàncies i totes al mateix temps: 
 
1. El teu gat ha de donar positiu en toxoplasmosis (en aquest cas es tracta i se li 
guareix, ja està) 
 
2. Et menges la femta del teu gat positiu amb toxoplasmosis després d'estar dos dies 
en el sorral… 
 
I encara que el teu gat sigui positiu en toxoplasmosis, és impossible que et pugui 
contagiar la toxoplasmosis de cap altra manera, ni per la saliva, ni pel contacte, 
solament ingerint els excrements que portin dos dies en la sorra 
 
Així que és molt fàcil, si el teu gat té toxoplasmosis (i segurament no tindrà) i estàs 
embarassada, recull la caca amb una pala o amb guants… És ben senzill i no és 



 

CONSELLS FELINS 

 

 

Web: http://adoptagatigualada.wix.com/adoptagatigualada       Mail: adoptagat@hotmail.com  
   Amb 1€ al mes, pots ajudar als gats del carrer https://www.teaming.net/Adoptagatigualada-grupo 

 

22 

necessari arribar a l'extrem d'abandonar a la seva sort una vida… 
 
Si t'interessa, et podem enviar articles que ho demostren, i en el CD que us 
adjuntem, hi ha més informació. 
 
 
GATS I BEBÈS 
 
Quan neixi el bebè, no et comportis amb el gat d'una altra forma, no dubtis del gat, 
no li apartis el bebè si ell s'apropa a fer-ho, olorar, no li prohibeixis l'entrada a 
l'habitació… Si et comportes així li aquestes comunicant al teu gat que el bebè és 
alguna cosa dolent.  
 
Abans del tornar de l'hospital amb el nou bebè, podeu portar a casa alguna peça de 
roba usada del bebè perquè comenci a familiaritzar-se amb la seva olor i deixar-ho 
en algun lloc on pugui fer-ho olor de quin. Fins i tot, podeu portar algun bolquer brut 
i deixar que ho faci olor… 
 
Molta gent tem que el seu gat s'apropi al seu beu, no hi ha cap problema, els gats 
cuiden dels bebès. Però vigileu que el bebè no el tracti com una joguina i li estiri els 
bigotis o la cua… si li fan mal, lògicament el gat s'espantarà… I qui no?  
 
Tampoc crec que a ningú se li ocorri deixar al bebè i al gat sols a casa. Observa'ls si 
estan junts, però sense crear-li recel ni al bebè, ni al gat. 
 
 
GATS I NENS 
 
Tenir un gat a casa és una font de benestar per a adults i nens. Molts pares temen 
que els gats facin mal als nens, però gens més lluny de la realitat, els gats mansos 
fugen dels conflictes, no ataquen…no es coneix de cap cas d'un gat que hagi fet mal 
a un nen, però si a l'inrevés… 
 
Un gat pot gaudir molt jugant amb nens, però també es poden estressar molt… 
 
Els gats tenen un comportament subtil, i tal vegada no us adoneu del seu estrès… 
però si un nen intenta abraçar al gat, i aquest s'aparta, ni que sigui una miqueta i 
sense queixar-se… ensenyeu al nen a esperar... Als nens els costa, com a tots, però 
hem de ser pacients i respectar l'espai i els temps dels gats. 
 
Si no ho fem així i contínuament agafem al nostre gat perquè ell no es queixa, serà 
un gat infeliç. Els gats s'estressen molt sense arribar a queixar-se mai… 
 
Hem d'aprendre a entendre els missatge que ens envia el nostre gat! 
 
Podem vehicular l'ànsia dels nens i dels adults a tocar als gats jugant amb canyes de 
gats o qualsevol altra joguina, en comptes de tocar-los tant. El nostre gat ens ho 
agrairà i segur que és ell el que després s'aproparà agraït a la nostra falda. 
 
És difícil controlar a un nen, és bo explicar-li que és important el gat o el gos tinguin 
el seu espai i que han d'aprendre a frenar els seus impulsos, i no manipular-ho tan 
sovint. Sense cridar-li, se li aparta de l'animal, i ja està.  
 
Vigileu als nens, no saben manipular als gats ni als gossos, els poden fer mal, se'ls 
poden caure i fer-los realment dany, o tancar una porta i enganxar al gosset o al 
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gatet… no seria el primer nen que ha trencat la columna de l'animal petit. No és cap 
exageració, coneixem molts casos de gats o gossos petits que per un accident amb 
un nen petit han mort o s'han quedat paralítics per a tota la seva vida… i tot passa 
en qüestió de segons. Coneixem casos en què el l’animaló li ha caigut de la mans al 
nen, o en tancar la porta, els han enxampat al mig… i en un animal petit, és un 
trauma molt seriós. 
 
És millor que els nens no manipulin gats de menys de 6 mesos. 
 
No deixeu que els nens els tallin els bigotis (vibrisses), no són sol pèls. Els gats no 
veuen massa bé i les vibrisses els ajuden a tenir equilibri i calcular les distàncies, són 
antenes sensitives. 
 
 
SALUT: Manipulació, Bovines, Pipetes, Obesitat, Estrès, Higiene, 
Mútues, Senyals de perill, Visites més comunes al veterinari…. 
 
-MANIPULACIÓ: Abans de començar amb altres temes ens agradaria emfatitzar que 
la manera en què agafes en braços al teu gat és molt important. No li agafeu de les 
potes, i per descomptat mai de la cua. Pot ser dolorós per a ells, i en agafar-ho de les 
potes, els podeu fer mal de tant fer-ho. La forma correcta és posar una mà oberta en 
el tòrax i l'altra en el culet, sota la cua, i aixecar-ho recte, mai torçar cap part del cos. 
Els gatets bebès s'han d'agafar amb les 4 potes damunt de les mans, amb el cos 
recte, mai l’agafeu pel ventre amb una sola mà. Si no ho fas bé, un dia li podeu fer 
molt mal. 
 
Si us fixeu bé, en agafar un gat adult amb una sola mà, estan incòmodes i insegurs… 
molt millor si ho agafeu amb les dues mans, una en el tòrax i una altra en el culet, i 
ho aixequeu amb l'esquena recta… se sentirà molt més segur i us o agrairà 
 
-Els gats tenen una esperança de vida de 20 anys. Així que teniu molts anys per 
davant per gaudir junts. Però per gaudir d'aquests 20 anys amb plena salut, hi ha 
una seriosa de prevencions que s'han de seguir escrupolosament: pipetes mensuals 
i/o pastilles cada 4 mesos de desparasitació interna, vacunes anuals, visites 
periòdiques al veterinari… i sobretot conèixer que senyals requereixen una visita 
mèdica immediata. 
 
-VACUNES: informar-vos amb el vostre veterinari sobre els diversos tipus de 
vacunes: trivalents, tetravalents, leucèmia…. És important que parleu seriosament 
de la vacuna anual. En tot cas en sortir de la colònia Adoptagat li posa la primera, 
però la de recordatori s'ha de posar un mes després. És important que no passi més 
d'un mes o la vacuna pot no ser suficient efectiva. Després, la vacuna és anual. 
 
-PARÀSITS INTERNS I EXTERNS: És imprescindible desparasitar-los periòdicament!! 
Encara que no surti de casa, vosaltres si sortiu i li podeu transmetre diversos 
paràsits. La manera més efectiva de prevenir-los són les pipetes i les pastilles.  
Les pipetes s'han d'aplicar una vegada al mes i les pastilles administrar-les una 
vegada cada 3 mesos.  
 
Marques de pastilles de desparasitació per a gats adults són Milbemax o Drontal. 
per exemple. La dosi és una pastilla si el gat pesa almenys 4 Kg d'ara endavant, 
mitjana, si pesa menys de 4 kg. Per a gatet petits els veterinaris recomanen Panacur 
en xarop. La dosi és de 0’5ml/Kg/dia, durant 5 dies, 15 dies de descans, i tornar a 
repetir la dosi. En xarop és més fàcil de calcular la quantitat que necessita, ja que 
necessitarien 1/10 part d'una pastilla de Panacur. 
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Els collarets antiparasitaris s'han deixat d'aconsellar, sobretot per la seva efectivitat 
real, però a més el coll és el lloc més sensible dels gats, i el collaret els impedeix 
gaudir d'aquesta sensibilitat. 
 
El producte més efectiu per a paràsits externs són les pipetes. Hi ha de diversos 
tipus, com Frontline i Stronghold, etc.. Si teniu dos gats i els poseu les pipetes, és 
necessari vigilar que durant mitja hora no es llepin l’un a l'altre, pot ser tòxic.  
 
Però no tots cobreixen els mateixos tipus de paràsits… Per exemple, Stronghold 
cobreix també els paràsits interns, en canvi el Frontline, no. Però Frontline cobreix 
les paparres i Stronholm, no. El vostre veterinari determinarà com és més adequat 
segons el tipus de vida que porti el gat. 
Si escolliu Frontline, seria necessària la pastilla de desparasitació interna cada 3 o 4 
mesos. Si li apliques Frontile en spray, has d'evitar que durant 1/2h es pugui llepar, 
ja que per ingestió és tòxic. 
 
Alguns veterinaris adverteixen que Stronghold i algunes pastilles de desparasitació 
interna al mateix temps pot tenir efectes secundaris. Parleu sempre amb el 
veterinari. 
 
-Com donar una pastilla a un gat?: Us explico un parell de trucs que funcionen. 
Abans de res és important que el gat tingui gana, que no hagi menjat gens en les 
últimes hores, així estarà més predisposat a empassar-la hi pastilla que si està saciat. 
 
A) Es dissol la pastilla en dues gotetes d'aigua, solament dues gotetes. Una vegada 
dissolt ho poses sobre una mica de llauneta, sense remoure. Després per damunt ho 
cobreixes amb una altra cullerada de llauneta (o dues o tres, les que vulgueu), però 
sense remoure en cap moment.  
 
Si la pastilla és molt gran dividir-la en dues o tres vegades, i es pot fer el mateix 
procés però repetit tres vegades. És molt més fàcil que intentar-ho d'una sola 
vegada, si la pastilla és molt gran 
 
B) Sense dissoldre, posar la pastilla o un trosset de la pastilla dins d'una bola de paté 
per a gats. La boleta de paté amb la pastilla dins, ha de ser de la mesura d'un mos. 
Si és la primera vegada que ho proveu, fer-ho solament amb un tros de pastilla, per 
no perdre-la en cas que no la hi vulgui prendre. Si la pastilla és gran, millor dividir-la 
en diversos fragments, i cada fragment dins de cada boleta de paté. 
Si el seu paté no el troba suficientment apetitós, proveu amb una llauneta de 
veterinari de tipus a/d, perquè són més apetitoses. Però aquestes llaunes no les 
poden prendre tot l'any, solament en moments puntuals, ja que es poden engreixar 
molt.  
-Per la gingivitis s'aconsella Vet Aquadent. Es posa en l'aigua cada dia, però els 
primers dies s'ha de vigilar que no noti el canvi de gust i begui amb normalitat. La 
gingivitis és habitual en els gats, ja que no es pot rentar les dents, però es pot 
prevenir amb aquest producte. A la llarga sol ser necessari realitzar una neteja 
dental en el veterinari si no es controla i la gingivitis evoluciona. 
-Controlar de tant en tant, si tenen cera negra en les oïdes, amb la pipeta hauria de 
desaparèixer, si no és així, parlar amb el veterinari. La cera negra es forma com a 
conseqüència de tenir paràsits en les orelles. 
-Els gats no necessiten banyar-se. Solament s'ha de rentar en cas que s'hagués tacat 
amb una substància tòxica per a ell, ja que en llepar-se el pèl, podria morir intoxicat. 
En aquest cas la forma correcta seriosa netejar-ho amb una tovallola humida 
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No utilitzis mai sabons humans per a gats!!! El pH és diferent!! 
 
-ULLS: Els gats no es poden rentar ells sols els ulls, anatòmicament és impossible, si 
fos necessari, l'hi pots netejar amb una gasa amb sèrum, o aigua amb camamilla. 
També existeix en el mercat productes específics per a ells. (Com a curiositat, els 
gats solament poden veure els colors verd, blau, blanc i negre). 
 
-MÚTUES I ASSEGURANCES: Els gats no tenen seguretat social, però si existeixen per 
a ells mútues i assegurances que et poden evitar més d'un disgust econòmic. Un 
segur pot costar solament 90€ a l'any!!!! I et cobrirà qualsevol tipus d'accident, 
d'intervenció quirúrgica o d'analítiques per malaltia fins a 1000€. Que l'economia no 
sigui un impediment per salvar la vida del teu gatet!!! Hi ha diverses empreses 
d'assegurances per a animals, per Internet les podreu trobar com per exemple 
Mussap. 
 
D'altra banda, les mútues et cobreixen la part preventiva; vacunes, xip, anàlisi de 
sang… I costen 90 € a l'any. 
 
-OBESITAT: No deixis que el vostre gat s'engreixi!!! Tindrà problemes de salut greu. 
Controleu la quantitat de pinso que pren, no li doneu sobres, i si és necessari 
comprar en el veterinari pinso especial per controlar el problema d'obesitat. El pinso 
de supermercat no és una bona solució. 
 
Es menja tot el menjar de cop? En un bol el gat es pot acabar el menjar en 2 minuts, 
i per tant no tindrà la sensació d'estar saciat i demanarà més i més… Dividir-li el 
menjar en 6 preses durant tot el dia. No més quantitat, però si en més preses.  
 
-ESTRÈS: Els gats són com les persones, si s'estressen emmalalteixen. Però en el cas 
dels gats en aquestes situacions emmalalteixen molt més ràpid, coneixem casos de 
gats que després d'un dia d'estrès, han orinat amb sang. Pot ser una infecció: corre 
al veterinari!!!! 
 
Davant d'una situació d'estrès de baixa intensitat, en el mateix moment, pots provar 
a donar-li un premi, una gormanderia o una mica de llauneta. Però molt poc... I 
perquè funcioni ha de ser alguna cosa diferent al que els dónes habitualment, o que 
tingui gana… D'aquesta manera associarà aquella situació a alguna cosa agradable, i 
els serà més fàcil tolerar-ho. També és cert que si l'estrès és molt alt no voldrà 
menjar… però si és suportable és un bon truc. 
 
-MALTA: és un concentrat de malt que es ven en tub i que sol agradar als gats. 
Sobretot s'utilitza per ajudar als gats a digerir les boles de pèl. Necessiten molt poca 
quantitat, un gat de pèl curt una o dues vegades a la setmana, el llarg d'un 
centímetre, més o menys.  
Els gatets la poden començar a prendre a partir del moment en què mengin pinso 
ells sols, encara que de fet, realment a aquesta edat no és necessari perquè no 
tenen problemes de boles de pèl. Amb pocs mesos de vida, els veterinaris solament 
ho recomanen si el gatet té algun problema de restrenyiment…  
 
-HERBA GATERA: Té les mateixes funcions que la malta, i a ells els encanta rosegar-
la, és un passatemps per a ells!! 
Com és una planta d'exterior, perquè duri més temps, pots tenir-la durant el va 
donar dins de casa, i a la nit treure-la al balcó. 
 
SENYALS DE PERILL !!!!: No fem el ximple, al menor senyal, cridar o aneu al 
veterinari el mateix dia. El vostre gat es pot jugar la vida. Quan un gat expressa algun 
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senyal de perill és que el dolor és intens, i pot ser greu. Si esperem uns dies pot ser 
tarda per a ell 
 
-Si el teu gatet no menja i no vol que l’agafis, és un senyal que està malalt. Correu 
al veterinari!!!!! Els gats suportin molt bé el dolor per això quan apareixen aquests 
símptomes, pot ser greu. No espereu l'endemà per anar al veterinari. 
 
-Està apàtic? No és bon senyal, cridar al veterinari!! 
 
-S'ha tornat esquerp? T'ha mossegat o esgarrapat? A tu o a un altre gat o gos? No és 
normal, està demostrant que té dolor i necessita una bona revisió mèdica 
veterinària, que inclogui anàlisi d'orina, de sang i fecal, fins i tot pot ser artrosis... És 
molt important, els gats no saben que el dolor vé de dins, creuen que és provocat 
per una persona, un lloc o un altre animal, per això es tornen esquerps.  
 
-Els gats fan les seves necessitats cada dia, tant pipi, com caca. Si no és així, poden 
tenir un problema de ronyons. Si un gat no fa pipí en 24h, pot morir. Correu al 
veterinari 
 
-Els gats sempre fan les seves necessitats en la sorra de gat. Si comencen a fer-ho en 
el llit o en el terra no és un problema de conducta, ens està avisant que alguna cosa 
no va bé: Pot ser que estigui malalt, per exemple cristalls o infecció d'orina. Correu 
al veterinari!!!!! 
 
Si solament fa pipi de vegades fora de la terra de gat, poden ser petites infeccions 
que es guareixen soles. Si la primera anàlisi d'orina que està bé, vigileu, s'hauria de 
repetir en el proper episodi… O un dia no es guarirà solament. 
 
Però les infeccions les pot guarir un veterinari, mai és un motiu per sacrificar un gat. 
 
-Respira amb la boca oberta? Té un cop de calor i és molt perillós, es pot morir en 
poca estona. Treu-li d'on estigui i mulla-li les aixelles amb aigua i intenta que begui, 
per exemple amb un xeringa. Mai deixis al teu gat dins d'un cotxe parat, ni 5 
minuts, són molt sensibles, i sofreixen de cops de calor, en pocs minuts i poden 
morir !!!! Si el cop de calor és més greu heu de córrer el veterinari. Ni els gats ni els 
gossos no tenen la possibilitat de regular la seva temperatura com nosaltres, no 
poden suar, per això els cops de calor són mortals. 
http://ecosofia.org/2007/07/golpe_de_calor_perros_gatos_precauciones_cuidados 
 
-DIARREA: tres dies seguits de diarrea? Correu al veterinari 
 
-Li falta pèl en alguna zona del seu cos? Alguna clapa? No és bon senyal, alguna 
cosa li està passant, encara que les possibilitats són múltiples. Aneu al veterinari 
 
-Ja no té el pèl tan bonic com abans? O en general ho té bé menys en el llom? És 
un altre indicatiu que el gat no es troba bé, per exemple, els gats adults, quan té 
problemes d’artrosis no es poden llepar tot el cos com abans, així que zones com el 
llom queden descuidades… val la pena tractar l’artrosis abans que avanci més. 
 
-Vigileu amb les fallades renals, és una de les principals causes de mort en els gats, i 
quan un gat comença a donar senyals de no trobar-se bé, és que els ronyons ja no 
funcionen en un 75%. Vigileu la seva dieta, que el pinso sigui de qualitat, que begui 
aigua cada dia, que no estigui obès… Les fallades renals es poden superar sinó 
avancem amb anàlisis de sang, una anàlisi de sang a l'any ens pot permetre detectar 
l'inici de fallada renal abans que sigui massa tarda. 
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I sempre hem de ser capaços d'actuar amb rapidesa al mínim signe, en pocs dies pot 
ser ja massa tarda.  
 
-Hi ha gotetes de sang en el terra? Les gates no menstruen mai, encara que no 
estiguin esterilitzades, així que si veus sang, pot ser una infecció. CORRE AL 
VETERINARI!! 
 
És molt trist que el nostre gat pugui morir perquè no entenem els senyals de perill 
a temps. 
 
VISITES MÉS COMUNES Al VETERINARI: 
(http://cuidatugato.es/2012/04/07/visitas-mas-comunes-al-veterinario/) 
 
Els propietaris de mascotes han de familiaritzar-se amb les seves rutines diàries per 
detectar conductes anormals que indiquessin una ferida o malaltia. Així mateix 
revisions físiques cada 6 mesos ajudaria a prevenir i identificar problemes abans de 
convertir-se en seriosos. 
És a dir, és molt recomanable avançar-se abans d'arribar al fet que un gat manifesti 
un senyal de perill, ja que llavors ja pot ser tarda per a ell. Ens podem avançar a les 
malalties. Realitzar una anàlisi de sang, fecal i d'orina a l'any ens pot servir per 
adonar-nos que el gat estigui malalt abans que tingui símptomes i sigui massa tarda. 
Aquestes anàlisis no tenen perquè ser molt cars, existeixen mútues en què s'inclou 
tot el pack per uns preus molt assequibles. 
Aquestes són les 10 causes més comunes de visita al veterinari pel gat segons 
485.000 persones amb segur de mascota a Estats Units. 
1.- Infecció de bufeta / Cristalls en l'orina 
2.- Malaltia renal crònica 
3.- Hiperactivitat de la tiroide 
4.- Estómac regirat 
5.- Malestar dental/periodontitis 
6.- Diabetis 
7.- Diarrea / intestí regirat 
8.- Infecció d'oïda 
9.- Al·lèrgies de pell. 
10.- Limfosarcoma (càncer de node limfàtic) 
La raó més comuna d'infecció de bufeta va ser el més comuna amb un cost de 233$ 
per visita. 
La raó més cara de visita a veterinari és limfosarcoma, amb 426$ per visita. 
També és habitual la gingivitis i la conjuntivitis (penseu que els gats tenen tres 
parpelles, el tercer no ho solem veure, però si ho comença a tancar… és que li fa 
mal) 
La prevenció és bàsica, perquè els gats no es queixen fins que és massa tarda, una 
anàlisi de sang i d'orina a l'any, pot salvar la vida del teu gat, en detectar possibles 
fallades renals o cristalls en l'orina, per exemple  
Una fallada renal o una obstrucció per cristalls, són una de les causes de mort més 
freqüent avui dia. 
 
 
PERILLS QUE SÓN MORTALS 
 
Encara que sembli mentida els següents factors són la causa de la mort de molts 
gats i gossos, per a ells poden ser mortals si no els gestionem adequadament. 
PERILL! FINESTRES, BALCONADES, JARDINS: Vigileu amb les altures, finestres, 
celoberts, no deixeu les finestres obertes i el gat a prop... Coneixem molts casos de 
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gossos i gats que de cop han donat un salt i s'han tirat per la finestra, i davant dels 
seus amos!!! Imagina't el disgust!! Mai deixis una finestra oberta si els gats ronden 
per l'habitació. 
I molt menys que puguin sortir a la balconada. Aquests gats que de cop salten mai 
abans havien donat senyal d'aquest comportament, però un dia, tard o d'hora, 
l'acaben fent. No deixeu que s'encimbellin a les finestres, ni que surtin a les 
balconades, protegiu amb una malla la barana perquè no pugui treure el cap i caure. 
Però així i tot, si s'encimbella a la barana, segur que al final cauran, un dia o un altre. 
Viuen 20 anys, en tot aquest temps sempre hi ha algun descuit, i generalment 
mortal. 
Cada dia, cada dia, escoltem casos de gats que o bé ha caigut o bé s'han tirat…. A la 
gent en general no li arriben aquestes notícies, però és segur que si més no t'ho 
esperes, es poden caure. Es relaxen mirant una mosca o un ocellet i catapún!!! 
Encara que sembli mentida! Tots volem creure que el nostre gat és prudent, que es 
quedés tranquil en la barana o en la finestra i que mai es tirés (de fet fins ara igual 
no ho ha fet mai)… però sempre arriba un moment de descuit per part del gat que 
serà mortal per a ell. Als gats els agrada la rutina, però sempre, sempre, hi ha un dia 
que s'espanten per un soroll o es despisten per una mosca, o la volen caçar, I cauen 
o es tiren…  
No és suficient ni vigilant ni posant xarxa a la barana … Està bé que la barana tingui 
xarxa, i que vigilem, però us haig d'avisar que fins i tot amb aquestes 
característiques, coneixem molts gats que s'han tirat i no ha donat temps a 
reaccionar a l'amo. I encara que no es puguin pujar a la barana, coneixem cas en què 
simplement han botat des del terra al no-res (gats paracaigudistes). Els amos davant 
i sense donar-los temps a reaccionar. Els gats són com a nens petits… això sempre 
acaba passant un dia o un altre….  
L'única opció viable per tenir les finestres obertes i deixar-los sortir a la balconada, 
és protegint-ho amb xarxes gateres. Solament poden estar fora de perill amb les 
xarxes, enllaços perquè pugueu veure exemples i solucions (podeu copiar l'enllaç i 
enganxar-ho a internet): 
http://locasfelinas.creatuforo.com/viewtopic.php?t=20892 
http://www.zooplus.es/shop/tienda_gatos/redes_gateras_gatos/redes_gatos/2294
66 
 
I què passa si cauen? No és cert que als gats no els passi res en caure. El percentatge 
d'accidents a l'any és molt gran. 
Ningú assegura que si cau no es trenqui com a mínim una pota, o la mandíbula i que 
s’espanti del cop i s’escapi. Si és així, ja no sabrà tornar, i es perdrà. I no expliquem 
l'índex de gats casolans que són atropellats per cotxes!  
I si no porta el xip d'identificació i algú el trobés, no sabria com retornar-ho. Per llei 
és obligatori posar-li el xip, i també una bona opció per garantir la seva seguretat. 
D'altra banda, no tots els gats tenen les mateixes habilitats per caure de quatre 
potes, és com les persones, uns tenim unes habilitats, i uns altres, unes altres. Fins i 
tot un gat molt hàbil, si comença a jugar amb una mosca, ni s'adonarà, caurà i pot 
tenir fàcilment una lesió molt greu que comporti una operació molt cara. 
 
Hem tret a aquests gatets del carrer. NO PODEN TORNAR PER UN DESCUIT O UNA 
FINESTRA MAL TANCADA 
 
-PERILL! JARDINS: Els jardins són igual de mortals que les finestres o les 
balconades… nosaltres ho veiem cada dia… el gat és curiós per naturalesa i si el jardí 
no té una tanca de 3 metres, la saltarà segur per curiositat… les possibilitats que un 
cotxe l’atropelli o que un dia es perdi i no torni són del 100%. Aquests gats tenen 
una vida molt curta. 
Però hi ha una solució senzilla, una xarxa per a gats, les mateixes dels enllaços 
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anteriors. Adoptants amb jardí les han posat i estan molt contents de la seva 
efectivitat, els gats no s'escapen. Al mateix temps ens han comentat que són molt 
transparents i passen desapercebudes.  
 
-PERILL! GARATGES: En tancar-se la porta del garatge, pot ocórrer un accident i 
xafar al vostre gat, encara que sembli mentida… Aquest perill es pot prevenir posant 
un sensor a nivell del terra. 
 
-PERILL! VACANCES: Vosaltres ja sou conscients de tots els perills que pot córrer: 
finestres, balconades, portes mal tancades, sortir a l'exterior…. Però si deixeu al 
vostre gat en vacances a un amic o un familiar. Tindrà la mateixa cura? Les vacances 
són sempre un moment de risc per als gatets. Passen molts accidents per part de 
gent ben intencionada. No volem plorar perquè es perd i desaparegui. 
 
L'ideal si no us podeu portar al vostre gat, és que es quedi a casa i un veí de 
confiança o un familiar vagi cada dia a fer-li companyia, jugar amb ell i posar-li aigua, 
menjar i netejar el sorral.  
 
I si t'ho pots portar amb tu, pensa que segurament s'estressarà, per la qual cosa li 
ajudarà posar feliway a la nova casa. I sobretot gens de sortir a l'exterior, en un 
territori que no coneix. Llavors segur que el perdreu per sempre!!! 
 
Si us l’emporteu de vacances, vigileu, és un lloc que no coneix i es poden succeir 
accidents. 
 
Per a moments en els quals, per les circumstàncies que sigui, no pots portar-te al teu 
gat o el teu gos, i no tinguis cap veí o familiar que ho pugui cuidar, en aquest enllaç 
et pots registrar perquè una altra persona cuidi del teu animal mentre el teu no 
estàs, i al mateix temps, tornar-li el favor en el futur 
 
http://www.ulula.es/blog/2012/04/hola-mundo/ 
 
Si no trobeu a ningú, sempre se li pot pagar a una persona perquè el vingui a cuidar 
a casa, cada dia una estoneta. Hi ha persones que es dediquen a això. 
 
Sinó és per causa major, no aconsellem deixar-ho en una guarderia o una residència, 
són llocs on s'estressen molt. Com a casa, en cap lloc.  
 
-PERILL! TRASPORTÍNS: assegureu amb brides o cinta el transportí. Quants 
traspontins s'han obert sense voler en anar al veterinari!!!!! I els gats no han tornat 
a aparèixer!!! 
Hi ha amos de gats que no posen el xip perquè diuen que el seu gat no surt mai de 
casa. Bé, de fet no és cert, els gats van al veterinari, per tant no hi ha gat que no 
surti mai de casa… I en aquestes visites al veterinari no us podeu ni imaginar la de 
gats que es perden… traspontins que inexplicablement s'obren i el gat surt corrent 
espantat…. Ni us ho imaginar, cada dia… I si no té xip és gairebé impossible 
recuperar-ho… 
En tot cas el transportí és el mitjà més segur, no se us ocorri portar-ho en braços tal 
qual… tard o d'hora tindrà un esglai i sortirà fugint sense que pugueu fer gens. 
 
-PERILL! Què fer si es perden: És obligatori per llei que tots els animals estiguis 
censats al vostre ajuntament i que portin el xip. Per censar al vostre animal, posar-
vos en contacte amb el vostre Ajuntament i us expliquessin com fer-ho. 
Així, en cas de pèrdua, el millor és avisar ràpidament al vostre ajuntament i al telf 
24h de l'ANICOM (935617000). 
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També és molt efectiu cridar a la protectora o associació animalista que hi hagi prop 
de casa, i penjar fotos amb les dades de l'animal en internet, facebook i en CARTELLS 
PEL CARRER. Es poden recuperar, però fa falta treballar i buscar-ho… pensa que està 
aterrit al carrer, amagat en algun racó. 
 
-PERILL! COTXE ESTACIONAT: Mai deixis al teu gat dins d'un cotxe parat, ni 5 minuts, 
són molt sensibles, i sofreixen de cops de calor, en pocs minuts i poden morir !!!! Si 
el cop de calor és més greu heu de córrer el veterinari. Els gats i els gossos no tenen 
la possibilitat de regular la seva temperatura com nosaltres, no poden suar, per això 
els cops de calor són mortals. 
http://ecosofia.org/2007/07/golpe_de_calor_perros_gatos_precauciones_cuidados 
 
-PERILL! JOGUINES: Hi ha joguines que solament s'han d'utilitzar si estem nosaltres 
davant, que estan pensats com un joc entre dos, entre el nostre gat/s i nosaltres, 
com és el cas de les canyes per a gat. Estan formats per un fil llarg i una joguina en el 
seu extrem que el gat ha de caçar mentre nosaltres ho movem per estimular el joc… 
Aquestes canyes mai les hi hem de deixar perquè juguin sols, existeixen molts 
accidents… d'una banda el fil el solen mossegar i trencar, i el que és més greu, se’l 
poden empassar i morir… per un altre, jugant, es poden escanyar una poteta o el coll 
amb la joguina…. I para quan tornem a casa, pot ser massa tard… no exagerem, 
coneixem casos de gats que han mort així. 
 
 
TÒPICS FALSOS 
 
Vigileu amb els tòpics que se solen explicar dels gats, en general són tots falsos. 
Únicament si estudies o t'informes de debò sobre conducta felina t'adones de fins 
que punt la població no solament està desinformada, sinó que les afirmacions que 
en general es donen per assegudes, no solament són falses, sinó contraproduents. 
 
El problema real, és que en general, no coneixem el codi felí i interpretem malament 
els senyals dels nostres gats. 
 
Tòpic fals 1: els gats van a la seva. Fals!!! Dependrà del gat, de com va ser el període 
de socialització, de l'ambient familiar. Si a un gat li dónes afecte, ell et retorna 
afecte. Si passes d'ell, ell també passarà. Però els gats tenen uns temps que són 
diferents als nostres, al que se suma que solem malament interpretar el seu 
comportament. 
 
Tòpic fals 2: els gats són esquerps. Doncs dependrà del gat, igual que hi ha persones 
més o menys esquerpes. No és el mateix un gat semi salvatge que no ha tingut 
contacte amb els humans, que un gat domèstic. Els gats solen ser afectuosos, però 
cadascun ho expressa de forma diferent, alguns prefereixen estar molt prop de tu, 
però no damunt de tu… Et vol igual, però el contacte directe l’intimida. Uns altres 
seran més explícits i busquen les teves carícies, però fins i tot aquests, en algun 
moment, s'aparten si aixeques la mà per acariciar-ho. No passa res, després ell et 
busqués a tu… i llavors és doblement satisfactori. 
 
Tòpic fals 3: Si estic embarassada no puc tenir un gat (fals, ja hem parlat d'això en 
tractar la toxoplasmosis). El perill que el teu gat sigui el culpable que contreguis la 
toxoplasmosis és ínfim per no dir impossible: Algú és capaç de menjar-se la caca del 
seu gat?  
 
Tòpic fals 4: És perillós tenir un bebè i un gat a casa. FALS! No existeix cap cas d'un 
gat que hagi fet mal a un bebè. Els gats cuiden als bebè o senzillament els ignoren, 
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però mai els fan mal….S'han abandonat molts gats per por infundats… De fet, el que 
succeeix és que a causa de la nostra por irracional, intentem que el gat no s’apropi al 
bebè… amb el que llavors el missatge que li arriba al gat és que el bebè és una cosa 
dolenta… Cal comportar-se amb naturalitat amb els dos. 
 
Tòpic fals 5: Els gats sempre cauen de quatre potes! FALS! Ja ho hem parlat en gats 
paracaigudistes. 
 
Tòpic fals 6: La raça del gat o el sexe determinen el caràcter. S'ha escrit molt sobre 
aquest tema, però cap estudi seriós que ho demostri. Cada gat és únic 
independentment de la seva raça i sexe. 
 
Tòpic fals 7: Cal posar-li al gat un collaret amb cascavell. NO HO FACIS MAI, ni 
collaret, ni cascavell. Els gats no es queixen, així que no us heu d’adonar que és una 
gran càstig per a ell, imagineu-vos caminar tot el dia amb un cascavell posat, un es 
pot tornar boig!! Doncs ells també. Igualment un collaret li està impedint gaudir de 
la gran sensibilitat que tenen en el coll. Seria com nosaltres anar tota la vida amb 
guants. No és molt agradable. 
 
Tòpic fals 8: Aquí mano jo! Hem sentit a molts propietaris afirmar aquesta frase amb 
rotunditat. No té cap sentit, un gat ni t'entén, ni entén d'amos. És absurd. L'estarà 
lligat a tu per sentiments d'afecte i al món dels gats no hi ha cabuda per a les 
jerarquies. Vulgues-ho com és, igual que ell et vol a tu tal com ets, no li imposis 
normes absurdes. 
 
Tòpic fals 9: Miola perquè em demana menjar. Fals, cada gat acaba formant un 
llenguatge únic amb la persona amb la qual viu, i segons tu reaccionis als seus miols 
ell aprendrà que signifiquen una cosa o una altra. És a dir, si la primeres vegades, en 
miolar, li dónes menjar, ell entendrà que miolar significa menjar. I no entendrà que 
un altre dia en miolar no li donis i insistirà fins a esgotar-te.  
Els gats adoren les rutines, no pot ser que unes vegades sigui sí i una altra no.  
En resum, si miola no li donis menjar, o crearàs una associació de conceptes per al 
gat difícil de trencar. Si creus que realment té raó i és l'hora de menjar, espera't un 
minut entre el final del seu miol i la teva acció, que no relacioni els dos fets… 
 
Tòpic fals 10: S'amaga perquè sap que alguna cosa ha fet malament!!! FALS, tant en 
gossos com en gats. El gat o el gos saben que tu estàs enfadat perquè ho nota en la 
teva actitud i fa senyals per apaivagar-te, perquè no estiguis enfadat, però és 
incapaç d'entendre que ells són la causa del teu empipament, i tampoc saben que 
han fet malament. No hi ha concepte de bé i malament en el seu codi.  
Ex. S'han fet pipi on no toca, en entrar a casa ja fas una ganyota amb la cara, ell 
entén que aquestes enfadat, fins i tot pot entendre que és pel toll de pipi… però no 
sap que fer per impedir que aquest toll de pipi arribi allí. Ha passat massa temps 
entre l'acte de fer pipi i el teu empipament per associar els dos conceptes. No 
serveix de res renyir-ho…. 
 
Tòpic fals 11: Els gats han de mossegar herba per purgar-se!!! FALS. Repetim: l'herba 
no té capacitat d'eliminar els paràsits interns, però pot servir per millorar el trànsit 
intestinal. És un perill que rosegui plantes de manera incontrolada…. Moltes plantes 
de casa són tòxiques per a ells… Per controlar el que mossega i al mateix temps fer-l 
’ho feliç, posa-li un test amb herba gatera… Però recorda, si vomita sovint, no és bon 
senyal. Parleu amb el veterinari. 
 
Tòpic fals 12: Si no es queixa és que no li dol o si no es queixa és que no li molesta. 
FALS!! Els gats no s'expressen com les persones, simplement no es queixen, hem 
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d'aprendre com és el codi felí. Si li dol: estarà apàtic, menjarà poc, es mourà menys… 
si li molesta el pot expressar de mil formes indirectes diferents, però mai queixant-
se!! I si triguem uns dies a consultar amb el veterinari, pot ser tard per a ell. 
 
Tòpic fals 13: Els gats són més feliços si tenen accés a l'exterior. FALS!!! El que ells 
necessiten és que estiguin per ells, que juguem amb ells i se sentin feliços a casa. 
L'única cosa que els espera tenint accés a l'exterior és una vida molt curta. 
 
Tòpic fals 14: Prefereixo un gat petit perquè s'adaptarà millor al meu. FALS!!! A 
aquest nivell no es pot modular el caràcter d'un gat, per molt petit que sigui. És cert 
que no veiem el seu caràcter real fins a l'any, però no serà perquè nosaltres ho 
modifiquem, germans que viuen a la mateixa casa, tenen comportaments 
completament diferents, encara que hagin tingut els mateixos estímuls…. En 
adoptar un gat adult, en canvi, podem escollir el caràcter que més ens agradi, el que 
s'adapti millor a nosaltres. 
 
Tòpic fals 15: Els gats veuen en la foscor. FALS!! En situacions de poca llum, els gats 
veuen 7 vegades millor que nosaltres, però sempre ha d'haver-hi una mica de llum. 
Si no hi ha llum, no poden veure… De fet, segons els especialistes, els gats solament 
veuen en blau i verd…. No poden veure la resta de colors 
 
 
PRESENTACIÓ GAT-GAT 
 
Abans d'introduir el nou gat a casa és imprescindible que tots els gats estiguin 
testats i hagin donat negatiu en immunodeficiència i leucèmia. Els gats no s'han de 
tocar fins que no tinguin les vacunes, les pipetes posades i la pastilla de 
desparasitació.  
 
La vacuna es posa cada any, la pipeta cada mes, i han de tenir-la tots al dia. A més la 
pipeta és molt més efectiva que els collarets antiparasitaris tradicionals. De fet 
s'hauria de posar sempre, una vegada al mes. La pastilla de desparasitació, una 
vegada cada tres mesos 
 
Tot i que segur que els dos gats s’entendran, s'han de seguir una sèrie les pautes per 
presentar dos gats, perquè presentar-los de cop, sense pautes, sol donar mals 
resultats. És interessant que els dos gats tinguin edats semblants, de manera que 
també tindran una activitat semblant. Si ho comparem amb nosaltres, també solem 
tenir amics d'edats semblants a la nostra, i poques vegades tenim amics amb 20 
anys de diferència. Busquem amics que tinguin afinitat amb els nostres gustos i 
activitats… igual els passa als gats. 
 
Per al gat que acaba d'arribar és recomanable que el primer dia no recorri tota la 
casa. Millor que s'acostumi a una sola habitació, i que sigui confortable per a ell. 
 
Quan se senti segur a la seva habitació (com a mínim 24h després d'arribar a la casa, 
però pot passar tranquil·lament una setmana) llavors intercanvies les habitacions 
entre els dos gats. És a dir, al nou deixa-li explorar una estona per la casa, mentre el 
teu entra a l'habitació de l'altre. D'aquesta forma els dos gats es faran olor i 
comencessin a acostumar-se a la presència de l'altre. En tot aquest procés, els dos 
gats no s'han de veure, solament fer-se olor.  
 
Aquestes exploracions al territori de l'altre gat poden començar sent curtes, i es pot 
anar incrementant el temps. També és recomanable intercanviar alguna manteta 
entre els dos gats, i fins i tot la sorra de gat, de manera que s'acostumin encara més 
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a l'olor de l'altre. Millor que li bufi a la manta que a l'altre gat. 
 
És millor esperar a realitzar les presentacions visuals almenys una setmana. 
Necessiten temps per acostumar-se a l'olor de l'un i de l'altre.  
 
Quan el nou gat se senti còmode, podeu fer la presentació visual. A l'habitació del 
nou, el poseu dins d'un transportí i deixeu que entre a l'habitació. D'aquesta forma 
estan separats pel transportí. Es poden bufar el que vulguin, no passa res, i amb el 
transportí al mig s'eviten les esgarrapades. 
 
Quan els presenteu, estaria bé que els dos tinguessin gana i aprofiteu la presentació 
o les diversa presentacions per donar-los als dos un menjar apetitós, com una mica 
de llauneta. Que relacionin aquestes presentacions amb un moment agradable… 
 
I aquest truc s'ha de fer cada vegada que es presenten perquè funcioni l'associació 
de conceptes s'ha de repetir diverses vegades. 
 
És important seguir aquestes precaucions per poder controlar en tot moment la 
situació. 
 
Si els dos gats no es bufen, es pot repetir aquesta operació un parell de vegades 
més. Si tot ha anat bé, podeu treure al nou del transportí i presentar-los sempre a 
l'habitació del nou.  
 
Al principi els contactes han de ser curts, i si tot és harmonia, podeu anar ampliant 
l'estona que estiguin junts. 
 
Però de moment mai els deixeu sols, sempre han d'estar controlats. Si 
inesperadament alguna cosa surt malament i algun es posa nerviós, i intenta agredir, 
heu d'estar preparats per poder desviar l'atenció dels gats. Tingueu sempre a mà 
unes claus, i en el moment de tensió tireu-les al terral, de manera que faci molt 
soroll i els gats s'espantin. D'aquesta forma oblidessin el seu empipament. El que 
fem amb aquest soroll és desviar la seva atenció… 
 
En el CD que adjuntem, hi ha un parell de documents més que també parlen de les 
pautes de presentació entre dos gats. 
 
 
PRESENTACIÓ GAT - GOS 
 
Els primers dies, el gat i el gos no han de veure's, solament s'han de conèixer per 
l’olor de través de la porta. Quan el gat estigui totalment tranquil i adaptat a 
l'habitació, pots deixar que comenci a conèixer la resta de la casa, però encara no 
pot veure al gos. Que ho faci per l’olor, però sense veure-ho. En aquestes 
exploracions hauries de tenir-ho a una altra habitació.  
 
També feu el procés contrari, deixa que el gos entri a l'habitació del gat quan ell no 
estigui, i que s'acostumi a la seva olor. 
 
Aquestes exploracions al territori de l'un altre poden començar sent curtes i es 
poden anar incrementant. També és recomanable intercanviar alguna manteta 
usada entre els dos, de manera que s'acostumin encara més a l'olor de l'altre.  
Abans del primer contacte visual, seriosa aconsellable donar-li al gos un bon passeig 
i jugar amb ell, que estigui cansat. Durant la trobada el gosset ha d'estar lligat, 
perquè el gat se senti segur. Una altra opció és que el gat estigui dins del transportí, 
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que se senti protegit. Si li bufa serà normal. Quan el gat s'apropi confiat al gos (i 
poden passar dies)…, pots començar a deixar anar al gos (si pot ser, sempre cansat 
de jugar abans), una estoneta curta cada dia. I que el gat sempre tingui una via 
d’escapament si no se sent segur (encara que sigui sense motiu). 
És molt important no deixar al gos i al gat junts i solos durant els primers mesos, 
encara que ja es coneguin. Cal observar com reacciona el gos quan per exemple té 
una joguina o està menjant i s'apropa el gat. 
 
 
LLENGUATGE GOS-GAT 
 
És normal que en un principi el gat li tingui por a un gos, i és important que quan 
senti por sàpiga que té un refugi on el gos no entrarà, el seu santuari particular. 
 
Li pot fer por la grandària, però també l'olor i la forma de comportar-se. Gats i 
gossos tenen un codi de comunicar-se diametralment oposat i sol portar a 
incomprensió entre els uns i els altres. 
 
És a dir, si un gos mogui la cua, significa que està content. Si un gat mou la cua, 
significa que està enfadat, nerviós o excitat. I si el motiu del seu empipament no 
para, continués enfadant-se fins que exploti. 
 
Els gossos tenen postures que indiquen submissió (com posar-se de cap per amunt 
davant d'un adversari) i que diu: “no vull baralla, em sotmeto a tu”. En els gats no 
existeixen postures de submissió, si un gat es posen de cap per amunt davant d'un 
adversari li està dient “T'estic esperant, ataca que ja veuràs”. Com veus, si gats i 
gossos s'intenten comunicar amb aquest codi… pot sorgir un problema 
d'incomunicació: un entén que l'altre s'està sotmetent i que no hi haurà baralla i 
s'aproparà i llavors, el gat entendrà que l’estan atacant, i es defensarà atacant al seu 
torn. I el gos no entendrà gens. 
 
El mateix passa amb les postures de les orelles, orelles cap a enrere del tot, significa 
que el gat està disposat a atacar si és necessari, postura que el gos no pot entendre. 
 
Les mirades: si algú o un gos mira directament als ulls a un gat, li està dient que 
busca baralla i el gat s'espantarà i possiblement surti corrent, depèn de la intensitat 
de la mirada i de la confiança mútua. Si mires fixament al teu gat i no vols que es 
posi nerviós, és necessari parpellejar sovint, un parpelleig lent. 
 
En tot cas, les mirades fixes fan sentir incòmode als gats, si veus que el teu gat gira la 
mirada cap a un altre costat, t'està dient que se sent incòmode i que vol que la 
situació pari. Això s’anomenen signes d’apaivagament és a dir si li mires fixament 
dius: “vull baralla”, llavors el gat gira la mireu dient: “jo no vull baralla, deixa'm 
tranquil”.  
 
Aquest signe d’apaivagament també ho fan quan els obligues a fer alguna cosa que 
ells no volen, com per exemple, estar en braços, quan no tenen ganes. 
 
Així i tot, gossos i gats s'acaben entenent, amb paciència i si nosaltres els ajudem. 
 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
 
Els felins existeixen des de fa milions d'anys van anar evolucionant en diverses 
espècies, apareixien de noves, i d’altres s'extingien. L'última espècie a aparèixer 
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durant la seva evolució va ser el gat salvatge (Felis silvestris), el més petit de tots els 
felins. 
 
Gràcies a estudis genètics publicats en 2007, se sap que fa més d'un milió d'anys, 
aquesta espècie de gat salvatge es va dividir en 5 subespècies, el gat salvatge 
d'Europa, el del Nord d'Àfrica i Pròxim Orient, un tercer a Àfrica meridional, la 
cambra se situaria a Orient Mitjà, i el cinquè en una petita regió de Xina: 
http://www.sciencemag.org/content/317/5837/519.full 
 
Aquests estudis sobre ADN han descobert que els nostres gats domèstics 
descendeixen de la subespècie que prové de Pròxim Orient i Àfrica del Nord (Felis 
Silvestris Lybica). Per si teniu ganes de veure’n, mirar aquest enllaç: 
http://www.youtube.com/watch?v=s2dl2ikqlow 
 
Sembla ser que aquests gats salvatges es van apropar durant el neolític a les 
comunitats humanes, fa 10.000 anys. Per aquell temps, els humans van començar a 
concentrar grans quantitats de gra gràcies a  l'agricultura, gra que els ratolins es 
menjaven. En proliferar els ratolins, els gats salvatges van trobar una font d'aliment 
fàcil, i així es van convertir en un gran aliat per als humans. Es pressuposa que el 
temperament d'aquests gats, encara que salvatges, era molt més dòcil que el gat 
salvatge europeu i a poc a poc, aquests gats salvatges es van tornar més i més dòcils 
fins a convertir-se en una nova subespècie, el gat domèstic. 
 
Des del Pròxim Orient, els humans han portat amb si als gats domèstic a tots els 
continents, de manera que avui dia es poden trobar a tot el món, i han evolucionat 
en races diferents. 
 
És curiós que encara que gats i persones han conviscut sempre, el gat no és un 
domesticat, és domèstic, però no domesticat. Mai es va domesticar al gat com sí es 
va fer amb el llop. És a dir, els humans van transformar genèticament als llops en 
una nova espècie que tingués les característiques que ells desitjaven, cosa que no ha 
passat amb el món felí. No és fins al segle XX, en què es comença la cria selectiva, i 
apareixen noves races de gats que no existeixen en la naturalesa. 
 
Tornant al passat, els gats van conviure pacíficament amb els humans durant segles, 
de manera que molts gats es van tornar confiats i dòcils. Els egipcis els veneraven, 
tenien una deessa amb atributs de gat, la deessa Bastet, una deessa benèfica i 
protectora. Tènia un temple molt important, al que es peregrinava una vegada a 
l'any i celebraven una gran festa amb cants i balls en el seu honor. Per als egipcis el 
gat era un animal sagrat, ja que la deessa Bastet podia entrar dins del cos de 
qualsevol gat i estudiar als humans. Estava penat amb la mort a qui matés un gat, i 
quan a una família se li moria el seu gat, s'afaitaven les celles en senyal de dol. Com 
a animal sagrat, estava prohibit exportar-ho fora d'Egipte, a altres cultures que 
sabien que no els protegirien com ells. 
 
Diuen que els grecs van robar alguns d'aquests gats, i que a Grècia es venien com un 
regal de luxe. És possible que els romans coneguessin als gats domèstics a través 
dels grecs, però segurament el major contacte ho van tenir quan van conquistar a 
Egipte. El gat els va fascinar tant, que el van importar a Europa com a animal 
domèstic. Els egipcis, com a poble conquistat, no van poder fer res per impedir-ho. 
 
Aviat els gats van ser un animal que totes les cases romanes desitjaven tenir, i es va 
estendre per tota la població. El gat eren també molt benvolguts per les Legions 
Romanes, que sempre anaven acompanyades de gats, ja que per a ells era símbol de 
victòria. Segons van avançar les tropes romanes conquistant Europa, el gat es va ser 
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disseminant i expandint per tots costats, sempre, al costat de les ciutats i els 
llogarets humans. 
 
Durant segles els gats van viure en harmonia amb els humans, fins que van arribar 
les grans pestes entre els segles XIV i XVII. La superstició va fer que se'ls tirés la culpa 
als gats de les pestes, i es van delmar milers i milers de gats en tota Europa. Com es 
va fer desaparèixer un gran nombre de gats, el principal depredador de les rates, 
aquestes es van poder estendre per tota Europa i propagar amb elles la pesta. En 
matar als gats, van aconseguir que la pesta assolés Europa amb més violència. 
 
D'aquesta època prové la mala fama sobre els gats que encara avui dia arrosseguem: 
que si els gats negres porten mala sort, que si són esquerps, que si solament pensen 
en ells…. Tot tòpics falsos que provoca que encara avui dia es maltracti i miri amb 
desconfiança als gats. 
 
 
PERQUÈ ESTERILITZAR? 
 
És un concepte amb el qual si no estem familiaritzats pot xocar… Però els gats i els 
gossos s'han d'esterilitzar pel seu propi bé… No és cert que necessitin criar una 
vegada per a la seva salut, ni tampoc és cert que no siguin feliços per estar 
esterilitzats. De fet estan més tranquils i són més feliços. Esterilitzar abans del segon 
zel, disminueix en un 95% les possibilitats de tenir un càncer de mama o de pròstata 
a partir dels 10 anys. 
 
1.- MENTIDES DE LA CASTRACIÓ/ESTERILITZACIÓ: 
 
-Castrar no engreixa, engreixa menjar massa. 
 
-No li va a canviar el caràcter, no deixarà de ser juganer, simplement, no tindrà zel. 
 
-Les gates no tenen com a aspiració en la seva vida ser mares… elles solament es 
deixen portar per les hormones durant el zel, quedar-se embarassades és una 
conseqüència que no controlen… tinguem en compte a cap als 3 mesos de vida, les 
mares gates, ja no volen tenir als seus fills a prop. 
 
-No cal esperar al primer zel per poder castrar a un gat… no és bo per a la seva salut, 
i penseu que en entrar en zel, volen sexe d'una forma desesperada, d'una forma que 
no podem entendre… fer-li passar per això, i saber que no tindrà sexe, és fer-los 
sofrir. 
 
-Per motius de salut, una gata no necessita tenir una ventrada abans d'esterilitzar-
se… al més aviat possible s'esterilitzi, millor per a ella 
 
2.- BENEFICIS D'ESTERILITZAR ALS GATS: 
 
-Redueix en un 95% la possibilitat de tenir càncer de mama o de pròstata si 
s'esterilitza abans del  primer zel. Això significa abans dels 6 mesos (4-5 mesos) 
 
-Desapareix el zel i per tant: 
 
-Deixen de fer pipi fora del sorral, comportament típic dels mascles però també de 
femelles. 
 
-Deixen de miolar com desesperats demanant sexe. 
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-Són més sociables amb altres gats, ja que no té la pujada i baixada d'hormones. 
 
-Desapareixen les ventrades de gatets indesitjats que després es reparteixen entre 
tothom, o coses pitjors. Amb la castració, desapareix l'abandonament. 
 
Si no estan esterilitzats, busquen sexe, la qual cosa és normal, i tindran cries… i que 
farem amb les seves cries?… les regalem? I si trobem a qui regalar-les, amb les cries 
d'aquestes cries que passarà?.. Qui se les quedarà? En un any haurem passat de 
tenir un gat a portar al món 16 gatets (si expliquem que cadascuna de les ventrades 
tingui 4 cries)… Bé, realment creiem que hi ha suficients cases per a tots aquests 
gats? És impossible…  
 
Haurem permès que neixin gatets i gossets que seran abandonats i moriran malalts, 
atropellats o enverinats al carrer… Parem aquesta cadena… Si esterilitzem al nostre 
gat o el nostre gos evitarem que morin de forma indigna molts animals… 
 
A Espanya les gosseres sacrifiquen cada setmana centenars de gats i gossos… 
animals joves i sans, que van néixer perquè no es va esterilitzar als seus pares i ningú 
els va voler després… van néixer per morir… No permetem que segueixi succeint… 
 
Deixar que el nostre gat o el nostre gos criï és IRRESPONSABLE.  
 
Ja es maten massa animals per permetre que neixin més que acabessin morint. No 
hi ha suficients adoptants per a tots els gats i gossos abandonats… no permetem que 
neixin més que acabaran en la mateixa situació. 
 
A Catalunya, a diferència de la resta de l'estat, el sacrifici en les gosseres està 
prohibit, però allí els gats i gossos casolans es moren de pena… per molt que els 
voluntaris els vulguin i els cuidin, aquest no és lloc per a ells… viuen massa junts, i 
això els deprimeix, per això alguns deixen de menjar i es deixen morir. Són animals 
domèstics i necessiten viure en una casa. 
 
Si d'altra banda, al nostre gat, no li permetem que tingui sexe, però tampoc ho 
esterilitzem li estem provocant un gran sofriment, perquè voldrà una cosa que no 
pot tenir… I nosaltres també ens estem infringint un gran sofriment!! M'explico, un 
gat o una gata en zel miola durant hores i hores sense parar, cridant a un possible 
pretendent… I per dir als seus congèneres que està preparat/a para el sexe, es farà 
pipi per tota la casa… és una altra manera d'avisar a altres gats que estan preparats 
per procrear… 
 
Tothom estarà d'acord en què en aquestes condicions no es pot viure amb un gat. 
 
PEL BÉ DE TOTS, ESTERILITZEM SEMPRE!!! 
 
 
ELS PRINCIPALS MOTIUS QUE S'ARGUMENTEN PER ABANDONAR 
 
Ens arriben cada dia mil motius pel qual han de desfer-se del seu gat. Persones que 
en el seu moment van recollir, els van regalar, van comprar o van adoptar un gat o 
un gos. Cadascun d'aquests casos ens dol molt, perquè ens adonem que els que 
abandonen veuen al seu gat com un objecte, com una molèstia, no com un ésser 
que sent i que confiava en ell… i a partir del moment de l'abandonament es van 
sentir desorientats i deprimits. 
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Quan algú decideix tenir un gat o un gos ha d'entendre que és una gran 
responsabilitat, que s'ha de complir durant molts anys. Durant tota la vida del nostre 
animal. 
 
Ja us podem avançar que cap d'aquests motius són causes reals per abandonar a un 
ésser que depèn 100% de nosaltres i que no pot decidir. Ells no són una molèstia, 
són éssers vius capaços de sentir emocions com nosaltres: l'amor, la confiança, la 
tristesa, la depressió, el dolor… L'única diferència és que no poden verbalitzar amb 
paraules aquests sentiments. 
  
-Canvio de domicili: a un nou on no es permeten animals: doncs… busquem un altre 
pis on si es permetin… el nostre gat depèn 100% de nosaltres. Siguem responsables. 
I si el nostre nou domicili està a l'estranger, no és cap excusa per no portar-ho…. El 
seu passatge d'avió és bastant més barat que el nostre. Solament cal vacunar-ho de 
la trivalent i ràbia, fer-li el passaport i el xip.  
 
-Embaràs: por injustificada a l'hora de conviure amb el gat…. Quan de fet no hi ha 
cap perill, ni cap mesura especial que tenir en compte (excepte ingerir caca de gat 
que tingui toxoplasmosis). 
 
-Arribada d'un nou bebè: por injustificada a l'hora de conviure amb el gat…. Quan 
de fet no hi ha cap perill, ni cap mesura especial que tenir en compte.  
 
-Divorcis: cap dels dos membres de la parella es vol fer càrrec. El gat no ha de pagar 
per un divorci. Siguem responsables. 
 
-Defuncions: els fills ni els familiars es volen fer càrrec de l'animal dels seus pares… 
si volies als teus pares, com no vas a voler al gat que ells estimaven. Si el tu sents la 
seva pèrdua, el seu gat també sent si pèrdua. I per descomptat, si anem a agafar els 
diners de l'herència dels nostres pares, solament faltaria que no agaféssim com a 
herència el seu gat.  
 
-Matrimoni o nova parella sentimental: a la nova parella no li agraden els gats o els 
gossos. Però el nostre animal és un ésser indefens en aquests casos que sofrirà 
sense poder fer gens les repercussions de les nostres decisions. 
 
-El gat grata el sofà: si des del principi té un rascador, no gratarà el sofà… si han 
passat anys ja és més difícil, però en tot cas no el culpa del gat. Ell ha de gratar, està 
en la seva naturalesa, Sinó, podem provar com a truc posar paper de plata en el lloc 
on grata, fins que ho deixi de 
fer  
 
-Es fa pipi en la paret: segurament és que no està esterilitzat o està estressat (les 
dues causes tenen fàcil solució). 
 
En el Cd adjunt, podeu llegir un article d'Amanda Romero titulat: NO PUC CUIDAR 
DEL MEU GAT: Una reflexió sobre les noves formes d'abandó 
 
INSISTIM: Cap d'aquests arguments es pot considerar un motiu per abandonar a 
un gat. Està en tots els casos injustificat. 
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LLIBRES RECOMANATS 
 
- Carlos Rodríguez (2011): Coses de gats com conèixer i cuidar a la teva mascota  
 
- Laetitia Barlerin: 100 idees falses sobre el gat. Servet 
 
- Jean Cuvelier (2011): Mini diccionari bilingüe Espanyol/Gat Gat/Español. VOX 
 
- Roger Tabor: 100 maneres d'entendre al seu gat. Acant 
 
- Joël Dehasse: Tot sobre la psicologia del gat. Servet 
 
- El pacient felí, Novartis Animal Health 
 
- El llenguatge del gat, Editorial de Vecchi  
  
- Manual de problemes de conducta del gos i gat. Editorial Acribia, S.A. 
 
- Allan Percy: La màgia dels gats. Cuca de llum  
 
- Enric Homedes: Manual de Flors de Bach aplicades als animals. La Plana 
 
- Turid Rugaas : El llenguatge dels gossos: senyals de calma. KNS 
 
- Marita Casasola: Shen Shu. Mandala Edicions 
 
- Eduardo Jáuregui (2006): Judici als humans: Els animals tenen la paraula. RBA  
 
- Patrícia Dale-green: El Culte Al Gat.  
 
- Francesc Miralles: La màgia dels gats 
 
- Stephen Budiansky: La naturalesa dels gats 
 
- Nicholas Saunders: El Culte Del Gat. Editorial Debat 
 
- James Bowen. Un gat del carrer anomenat Bob 
 
WEBS RECOMANADES 
 
denuncias@justiciaydefensaanimal.es  Gràcies a la col·laboració ciutadana cada 
vegada arribem a més i més casos en els quals els animals són víctimes d'explotació, 
abús i maltractament per acció o omissió dels deures de cura per part dels seus 
responsables. Si teniu coneixement d'algun cas en el qual un animal (de qualsevol 
espècie) estigui en situació de vulnerabilitat o maltractament, fes-nos arribar per 
correu electrònic totes les dades que ens facilitin la denúncia com són: descripció 
completa de la situació, el lloc exacte, fotos, vídeos si els hi hagués etc. i mantingues 
la discreció per no posar en alerta al maltractador. Els assumptes que ens arribin 
seran estudiats per ordre de recepció i en funció de la gravetat, urgència i volum de 
treball que tingui el nostre equip en aquest moment. Escriu a: 
denuncias@justiciaydefensaanimal.es 
http://www.tvanimalista.com/ 
http://www.mascotasbienvenidas.es/ 
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(En aquest enllaç podeu veure hotels, platges, tendes.. etc... on es permet l'entrada 
a gossos i gats) 
http://www.ulula.es/blog/2012/04/hola-mundo/ 
(Per a moments en els quals, per les circumstàncies que sigui, no pots portar-te al 
teu gat o el teu gos, en aquest enllaç et pots registrar perquè una altra persona cuidi 
del teu animal mentre tu no aquestes, i al mateix temps, tornar-li el favor) 
http://joomla.wildlife.org/index.php?option=com_content&task=view&id=833 
http://www.abcbirds.org/abcprograms/policy/cats/index.html 
http://nomeabandones-cuidame.blogspot.com.es/ 
http://www.terapiafelina.com/ 
http://adoptagatigualada.wix.com/adoptagatigualada 
http://plataformagatera.org/ 
http://lagatoteca.wordpress.com/ 
http://avepa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128 
http://indoorcat.com 
http://www.entrespecies.com 
http://www.terapiafelina.com/articulos.html 
http://felvpositivefelines.org/index.shtml 
http://felineleukemia.org/ 
http://diabetesfelina.deuchi.cl/index.php 
http://www.alleycat.org 
http://www.fabcats.org/gemfe/ 
http://www.fabcats.org/gemfe/articulos/plantas.html 
http://www.ikeahackers.net/search/label/pet%20*furniture 
http://piratasdeikea.blogspot.com/search/label/animales 
http://www.migato.com/ 
http://www.migato.com/conocele/salud-gatuna-y-humana/primeros-auxilios-
gatunos/ 
http://www.revista-gatos.com/inicio/index.htm 
http://www.gatitolandia.com/flores.html 
http://cuidatugato.es 
http://www.cosasdegatos.es/i 
http://www.mascotafeliz.es/ 
http://www.mifielmascota.com/ 
http://www.reiac.es   Xarxa Espanyola d'Identificació d'Animals de Companyia 
 
 
TENDES ON-LINE AMB PRODUCTES PER GATS 
 
http://tienda.en-equipo.org/  :del benefici del que es recapta, pots decidir al quina 
protectora l'hi pots donar. 
http://www.tiendalocasfelinas.tk/  : tot el que es recapta de les compres en aquesta 
web s'utilitza exclusivament per ajudar als gats abandonats de diferents protectores. 
http://www.zooplus.es  : si es compra en zooplus a través del bunner de la web de 
l’associació Locas Felinas, un percentatge dels beneficis de zooplus, ho donen a 
aquesta entitat. Sense que per a tu sigui cap molèstia. 
http://www.emascotas.es 
http://www.tiendanimal.es/ 
http://www.paramascotas.net/ 
http://www.mimopets.com/ 
http://www.animalnatura.com/es/ 
http://www.ardevol.com/ 
http://www.whiskas.es/ 
http://www.conagit.it/gatto.aspx 
http://www.masqueanimales.com/gatos 
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http://www.hipermascotas.com/ 
http://www.mundo-mascota.com 
http://www.mifielmascota.com 
http://www.animalear.com 
 
 
ENLLAÇ DEL PROGRAMA DE RÀDIO: GATS 
 
Adoptagat i De Què Parlem?-Radionova estem realitzant una secció de radio 
dedicada als gats, que s'emet cada 15 dies. En els enllaços, podeu escoltar i 
descarregar els diversos programes, també els podeu escoltar en el CD adjunt, ja 
estan descarregats en una carpeta. 
 
Per escoltar els programes, pots clicar sobre els enllaços, o copiar i enganxar a 
internet 
 
1.- Adoptagat i l'Origen dels gats  
http://www.ivoox.com/dqp-09-octubre-2013-gats-audios-mp3_rf_2434439_1.html 
 
2.- Gats i tòpics I, II: falses creences del món felí 
http://www.ivoox.com/dqp-23-octubre-2013-gats-audios-mp3_rf_2481156_1.htm 
 
http://www.ivoox.com/dqp-06-noviembre-2013-gats-audios-
mp3_rf_2526942_1.htm 
 
Gats i tòpics III: temes: D'on procedeix la dita que Els gats tenen 7 vides?. Què són 
més afectuosos: els gats o les gates? Adopto UN gat petit? 
http://www.ivoox.com/dqp-20-novembre-2013-gats-audios-
mp3_rf_2572677_1.html 
 
3.- Adoptaràs aquest Nadal? Què cal tenir en compte 
http://www.ivoox.com/dqp-4-diciembre-2013-gats-audios-mp3_rf_2616734_1.html 
 
4.- Perills del Nadal per als gats:  
http://www.ivoox.com/dqp-gats-riesgos-navidenos-audios-mp3_rf_2705455_1.html 
 
5.- Castrar gats: veritats i mentides 
http://www.ivoox.com/dqp-15-enero-2014-gats-audios-mp3_rf_2717399_1.html 
 
6.- Zel i sexe en el gats  
http://www.ivoox.com/dqp-05-febrero-2014-gats-audios-mp3_rf_2804235_1.html 
 
7- Especial TOT MIAU, ens ha acompanyat José Fonollosa per parlar dels seus còmics 
i dels seus gats: Belfi, Rufa i Toñin… Voleu saber perquè els gats miolen per demanar 
menjar?  
http://www.ivoox.com/dqp-19-febrero-2014-gats-audios-mp3_rf_2849550_1.html 
 
8.- La vida sexual dels gats.  
http://podcastscdn.ivoox.com/audios/dqp05marzo2014gats-dequeparlem-
ivoox2892959.mp3 
 
9.- L’embaràs i el part de les gates.  
http://www.ivoox.com/dqp-09-abril-2014-gats-audios-mp3_rf_3010926_1.html 
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10.- Com és el primer any de vida d’un gatet? Ho pots escoltar a: 
http://www.ivoox.com/dqp-07-mayo-2014-gats-audios-mp3_rf_3094582_1.html 
 
11.- Vacances, calor i gats Marxeu de vacances? Ho pots escoltar a:  
http://www.ivoox.com/dqp-04-junio-2014-gats-audios-mp3_rf_3198806_1.html 
 
Els successius programes s'aniran pujant a la pàgina web:  
http://e-obert.blogspot.com/ 
 
 
LLISTAT DE DOCUMENTS QUE ADJUNTEM 
 
Aquí teniu un llistat de documents que parlen d'altres aspectes del món felí i dels 
animals… hi ha tant per aprendre que es podria escriure una enciclopèdia. Tots 
aquests documents us els passarem en un CD. Els hem dividit, per ordre alfabètic, 
per temes: 

• ABANDONAMENT 
-NO PUC CUIDAR DEL MEU GAT: Una reflexió sobre les noves formes 
d'abandó: Amanda Romero 

• ADOPTAR 
• ALIMENTACIÓ 

-JOCS PER MENJAR I PENSAR 
-ELS GATS I EL DOLÇ 
-COM CANVIAR DE PINSO 
-Un parell de vídeos on es pot veure a un gat gaudint d'un joc d'intel·ligència. 

• BEBÈS I GATS i gossos 
- Experiència d'una noia durant el seu embaràs i relació del bebè amb els seus 
gats, i la toxoplasmosis. 
-ENSENYA Al TEU FILL A CUIDAR DELS ANIMALS: Un article de premsa que 
parla de la necessitat de conscienciar als nostres fills del valor de la vida d'un 
animal i de com hem de respectar el seu espai i les seves decisions. 
-BEBÈS, GATS I TOXOPLASMOSIS 

• COLÒNIES 
- CARTA COLÒNIES FELINAS: est és un model sobre com presentar els 
avantatges d'una colònia felina 
- INFORMI COLÒNIES GATS ARANJUEZ: un gran treball, mereix la pena. 
- CAPTURAR-ESTERILITZAR-DEIXAR ANAR: Com aconseguir que les colònies 
urbanes de gats no siguin un problema per a ningú i puguem conviure amb 
ells. 

• CONSELLS 
-MANUAL PER ADOPTANTS: escrit per Laura Trillo Carmona precisament 
pensant en els adoptants. 
-CONSELLS PER A AMANTS DELS GATS 
-PRESENTACIONS ENTRE GAT I GAT 
-Consells gats en època de Festes 
-GUIA GATS ADVANCE: Una interessant guia que complementa al text 
d'adaptació que ja heu llegit (Advance) (NOTA: però jo no intentaria banyar 
un gat, no ho necessita. I ha de ser ell que s'apropi a l'aigua amb curiositat, si 
ho poseu vosaltres segurament solament aconseguireu que l'odiï) 
-GUIA CONSELLS SALUT GATS AFFINITY: 2 arxius tipus guia sobre consells 
bàsics sobre la salut i les cures que necessita el nostre gat o gatet (Affinity) 
-GUIA GAT I GATET VIRBAC : Una senzilla guia sobre les cures que necessita 
un gatet beu i un gat adult (Virbac) 
-Consells: Gatets sense mare, com cuidar-los 
-PAUTES DE MANEIG: pensat per a veterinaris i auxiliars, és sobre el maneig 
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del gat en clínica, però també apareixen foto de gestos d'un gat i el que 
signifiquen. Pot complementar l'arxiu amb els dibuixos de les postures 
-Consells si mossega, etc. 

• ESTERILITZAR 
-ESTERILITZACIÓ: perquè esterilitzar ràpidament a tots els nostres gats ha de 
ser una prioritat 
-LA VERITAT SOBRE L'ESTERILITZACIÓ DE MASCOTES 
-PER QUÈ ESTERILITZAR? 

• ESTRÈS  
-Com reconèixer-ho: El teu gatet fa pipi o caca fora de la terra de gat? Es llepa 
massa fins a fer-se mal? 
-FELIWAY 

• LLENGUATGE 
-POSTURES COS I ORELLES GAT: arxius amb dibuixos i explicacions amb les 
diferent postures que realitza, la cara i el cos i qué signifiquen. 

• LLEIS SOBRE ANIMALES 
-DECLARACIÓ UNIVERSAL DRETS ANIMALS 
-LLEI DE PROTECCIÓ D’ANIMALS DE CATALUNYA 
-OBLIGATORIETAT DEL MICROXIP 

• NO DESUNGULACIÓ 
• NO SON REGALS 
• PERILL BALCONS 

-SOLUCIONS I PERILL DE LES FINESTRES I BALCONS 
-Perill jardíns 
-Perill interior cotxes 
-Perill motors cotxes 

• PERDRE UN ANIMAL-  
- Com actuar 
- A on buscar 

• GOSSOS 
-Gossos i envelliment 
-Gossos i races 
-Beus i gossos 
-Salut 

• LLENGUATGE 
-POSTURES COS I ORELLES GAT: arxius amb dibuixos i explicacions amb les 
diferents postures que realitza la cara i el cos d'un gat i el que signifiquen. 

• LLEIS SOBRE ANIMALS 
- DECLARACIÓ UNIVERSAL DRETS ANIMALS 
-LLEI DE PROTECCIÓ D'ANIMALS DE CATALUNYA 
-OBLIGATORIETAT DEL MICROXIP. 

• NO DESUNGLACIÓ 
• NO SÓN REGALS 
• PERILL BALCONS 

-SOLUCIONS I PERILLS DE LES FINESTRES I BALCONS 
-Perill jardins 
-Perill interior cotxes 
-Perill motors de cotxes 

• PERDRE UN ANIMAL 
- Com actuar 
- On buscar 

• PLANTES TÒXIQUES 
Diversos llistats amb les plantes que són perjudicials per als gats, algunes per 
ingestió i unes altres per via cutània 
- INTOXICACIÓ PER LILIÁCEAS 



 

CONSELLS FELINS 

 

 

Web: http://adoptagatigualada.wix.com/adoptagatigualada       Mail: adoptagat@hotmail.com  
   Amb 1€ al mes, pots ajudar als gats del carrer https://www.teaming.net/Adoptagatigualada-grupo 

 

44 

• PROTOCOL 
Protocol SI HAS PERDUT UN ANIMAL 
Protocol un animal enverinat 
Protocol maltractaments 

• SALUT 
-COP DE CALOR EN GOSSOS I GATS: Un article explicant perquè un gat o un 
gos poden morir en 10 minuts en un cotxe i com podem evitar-ho 
-PICA TERAPIAFELINA: Un article sobre el cas dels gats que s'empassen roba  
-SÍMPTOMES DE VEXIS EN GATS 
-LEUCÈMIA: 2 arxius amb informació sobre la malaltia i sobre els falsos 
negatius 
-Bovines, primers auxilis, gats majors, asma en gats etc…. 

• TOTS HEM D'ACTUAR 
• TOXOPLASMOSIS 

- TOXOPLASMOSIS per GEMFE: sobre la Toxoplasmosis, escrit pels veterinaris 
de la GEMFE 
-TOXOPLASMOSIS: document que explica molt bé també com funciona la 
transmissió de la Toxoplasmosis. 

• UTILITZAR ANIMALS 
• VENDRE ANIMALS 

També podeu trobar: 
-Companyies que no experimenten amb animals 
-Caso real de gat perdut i oposat 
-REVISTA2 ADA Noguera: Una revista publicada ADA Noguera (Amics dels 
Animals de la Noguera) 
- EL GAT I EL PARANORMAL: article escrit per María Victoria Simona sobre la 
telepatia en gats 
- GATS I CHAKRAS: article escrit per María Victoria Simona 
- AGENCIA DE LA SALUT PUBLICA, 2 articles sobre:  
Animals de companyia: beneficis i inconvenients  
Gossera Municipal al centre d'acolliment de Barcelona 
- GAT PARACAIGUDISTA 
- REVESTEIXI GATS 
En aquest enllaç apareixen gairebé totes les revistes 
http://www.revista-gatos.com/inicio/index.htm  
Fins al numero 24, les teniu descarregades en dues carpetes. Recomanem 
encaridament la seva lectura. 
-QUADERN DE FORMACIÓ: redactat per Progat Lleida i pensat per utilitzar en 
tallers escolars 
-UNA GUIA PER UNA RELACIÓ RESPECTUOSA I RESPONSABLE AMB ELS 
ANIMALS 
-PROTOCOL SI TROBES UN ANIMAL ENVERINAT 
-PROGRAMA DE RÀDIO: GATS (en una carpeta) 
 
Esperem que gaudiu llegint-ho. 
 
 
 
 

 
 


