EL GAT COM A ANIMAL DE COMPANYIA
A CASA:
L’adopció d’un animal de companyia, en el vostre cas, un gatet o gateta, ha de ser
una decisió i responsabilitat que ha de prendre tota la família. Tots heu de participar
de l’educació i les atencions de l’animal .
És imprescindible entendre bé que el comportament d’un gat no té res a veure amb
el d’un gos. Els gats són animals molt territorials, independents, dissenyats per viure
totalment sols i per caçar per tal d’alimentar-se. El fet de tenir-los tancats a una
vivenda compartint espais amb nosaltres de forma continua els hi pot provocar molt
d’estrès que poden manifestar de varies maneres i normalment passa desapercebut
pel propietari. Per tant hem de tenir en compte un seguit de coses per fer-los la vida
el més agradable possible.
F Els primers dies cal reduir l’estrès al màxim. Hem de procurar un entorn
tranquil i deixar que s’adapti al seu ritme.
F Intentar no molestar-lo quan dorm: el creixement del gatet es produeix durant
el son, per tant és important que tingui un lloc adequat per a dormir, tranquil,
en un espai concret que identifiqui com a tal.
F Organitzar espai: distribuir l’espai de la casa (on voleu que el vostre gat/a
tingui accés). Ha de tenir un lloc on dormir, un lloc on menjar, un lloc on fer les
necessitats (en una sorrera), un lloc on jugar. Pot ser en una mateixa
habitació en racons diferents, però és preferible separar sobretot el lloc de
menjar de la zona de la sorrera.
F Necessiten tenir amagatalls on sentir-se segurs i on poder ficar-se sempre
que vulguin.
F Aspectes bàsics de la safata de la sorra: la safata ideal ha de ser baixa i
descoberta, inclús si és possible sense protectors. La mida ha de ser la
suficient com perquè el gat pugui donar una volta dintre d’aquesta amb
comoditat (aproximadament 1.5 vegades la llargada del gat). La sorra no ha
de portar cap tipus de perfum, ha de ser absorbent i preferiblement
aglomerant. Ha d’haver-hi quantitat suficient per a que pugui fer forat sense
tocar el fons. S’ha de retirar la sorra bruta un o dos cops al dia, substituint la
quantitat extreta i canviar-la totalment un cop al mes si és aglomerant o un
cop a la setmana si no ho és.
És molt important que estigui col·locada a un lloc tranquil, on pugui accedir
sempre que vulgui i on no hi hagi sorolls (per ex. Rentadora, assecadora, etc).

F Han de tenir una zona per esmolar-se les ungles i per marcar. Els requisits
que ha de complir aquesta zona és que sigui vertical, feta d’un material porós,
ha de ser estable (no s’ha de moure quan l’animal es posi a gratar) i a la zona
de repòs és a dir, que de forma natural el lloc de la casa ideal per fer-ho és el
sofà. El nostre objectiu és oferir-li un lloc alternatiu que sigui el més atractiu
possible per evitar que grati el sofà. Existeixen al mercat moltes formes de
“rascadors” i hem de trobar la més adient per la nostra mascota. Si ja grata el
sofà haurem de fixar el “rascador” a la zona on grata i a mesura que el vagi
fent servir l’hem d’anar allunyant fins que quedi a la zona que més ens
convingui.
F En cas de tenir més d’un gat a casa és molt important que cadascun d’ells
tingui el seu propi abeurador, menjadora, lloc de descans i sorrera i separats
dels del company. Si hi ha un gos és important que el menjar del gat estigui a
un lloc elevat on el gos no pugui accedir i on el gat pugui anar sempre que
vulgui.
F Si es vol tenir algun altre animal quan ja hi ha un gat a casa és important
associar-los de forma progressiva. Consulteu amb el vostre veterinari com ferho.
F Sempre que es pugui han de tenir accés a l’exterior. Per evitar problemes han
d’estar ben vacunats, esterilitzats i portar algun producte per evitar paràsits
externs.
DIETA:
El gat és un mamífer carnívor estricte. És una espècie diferent a la nostra i per tant
té uns requeriments nutricionals diferents als nostres, i també diferents als d’un gos.
Són animals que beuen molt poc per tan és important que mengin tant pinso com
llaunes per assegurar la ingesta mínima d’aigua.
El pinso ha de ser l’adequat per a cada etapa de la vida:
F Cadell: des del deslletament fins als 4 mesos: període de màxim creixement,
desenvolupament dels sistema immune. També és el període on són més
delicats i on poden aparèixer més fàcilment, i on poden tenir pitjors
conseqüències problemes digestius (diarrees pastoses o líquides…).
F Junior: des dels 4 mesos fins 10-12 mesos o fins a l’esterilització: Apareix la
dentició permanent, continua el creixement.
F Adult: des de 10-12 mesos fins a 7 -8 anys: etapa on requereix un
manteniment adequat de la tasa metabòlica (ni més ni menys aportació
calòrica de la que necessita segons tipus d’activitat, i també segons el tipus
de pèl). Els gats solen tenir molta incidència de problemes peridontals, un
bon pinso també ens ajudarà a endarrerir l’envelliment i la infecció de les
genives i dents del nostre gat. En el cas que haguem esterilitzat el nostre
animal requerirà un pinso específic.
F Senior: a partir dels 7 anys: etapa on poden aparèixer més fàcilment malalties
renals, hepàtiques, articulars…. El nostre gatet ja s’haurà fet gran i
necessitarà una dieta adequada per intentar prevenir els efectes de
l’envelliment.
F Esterilització/castració: els gats esterilitzats tenen major probabilitat de fer
cristalls en orina i de patir obesitat (que a la vegada predisposa a altres

malalties). Les dues coses són controlables amb una dieta adequada i
constant. L’esterilització és molt recomanable per molts altres motius i allarga
notablement l’esperança de vida del vostre animal, a més de convertir-lo en
un animal més sociable.
L’aigua ha d’estar sempre disponible i neta. Per tal d’estimular que beguin aigua
existeixen fonts per gats que proporcionen aigua corrent i fresca contínuament.
Durant l’etapa de cadell cal administrar dos o tres vegades a la setmana alguna
llauna o carn bullida o a la planxa per variar la dieta i acostumar-lo a tastar diferents
textures i olors, ja que això farà que sigui possible un canvi de dieta si fos necessari
durant l’etapa adulta.
EDUCACIÓ:
La primera cosa a tenir en compte és que ha de ser el gat qui decideixi quan vol
interactuar amb el propietari i no al revés. Obligar-lo a interactuar quan nosaltres
volem pot originar problemes d’agressivitat en un futur.
Si és un gat amb un instint de cacera molt desenvolupat, acostuma a adoptar la
postura típica de cacera i llençar-se a sobre del seu objectiu. Mai l’estimularem amb
les nostres mans ni amb els peus, sempre amb joguines. No han de jugar amb
cordills ni fils ja que acostumen a empassar-se’ls i això es pot convertir en una
urgència quirúrgica.
Mai se’ls ha de castigar de forma física, farem servir un NO amb veu contundent o
espantar-los amb un soroll.
Per un correcte desenvolupament mental i físic cal donar-los activitat i promoure el
joc en episodis molt curts però sovint. D’aquesta manera no redirigirà l’energia
acumulada cap a activitats que no ens agradin.
SALUT:
F Prevenció: per tal d’evitar malalties contagioses, és important que realitzeu les
vacunacions correctes durant l’etapa de cadell del vostre animal i també que
els revacuneu periòdicament (anualment) per mantenir la immunitat. També
és important desparasitar al vostre animal, tant externament com internament,
per la seva salut i per la vostra ja que alguns paràsits es poden transmetre a
les persones. Són igual d’importants en la prevenció de determinades
patologies la dieta i esterilització del vostre animal.
F Indicis de malaltia: els gats són animals poc expressius, però hi ha varis
símptomes que ens poden alertar de que alguna cosa va malament: miccions
fora de la caixa de sorra, miccions de color rosat-vermellós, anorèxia (deixar
de menjar o menjar molt poc), polidípsia (beure més del normal), apatia (falta
de ganes de jugar o interaccionar), vòmits freqüents (els vòmits esporàdics
poden ser normals en el gat), icterícia (color groc a les mucoses, ulls,
orelles…). Davant d’aquests problemes, entre d’altres, és recomanable una
visita al veterinari.

