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Tant si estàs pensant adoptar un gat, com si ja ho has fet,
et volem fer una sèrie de recomanacions..
…la curiositat va matar al gat!...
Els nostres amics els gats, a més de divertits, simpàtics, afectuososesquerps… són molt entremaliats i curiosos, cosa que els pot posar en
veritables destrets. Per això, volem donar-te una relació de consells i
recomanacions que s'haurien de tenir en compte, sempre que tenim un gat sota
la nostra responsabilitat… Tots/as volem que el nostre animal tingui una
llarga vida i que sigui un gat sa i feliç!

CONSELLS I RECOMANACIONS
- Si tens sospites que tu o algú de la teva família podríeu ser al·lèrgics als gats,
abans d'adoptar, fer-vos uns proves mèdiques que us garanteixin que no hi ha
cap problema en aquest aspecte
- Compta amb que en algun moment de la vida del gat, necessitarà que l'hagis
de portar al veterinari (desparasitació, esterilitzar-lo, vacunes, malalties,
accidents, etc.) i que això et suposarà un cost econòmic… Fes un petit apartat,
al que puguis acudir en cas de necessitat!... El gat és un membre més de la
família, i com a tal, ha d'estar atès.
- Si viu a una casa, haurem de vigilar si el gat pot escapar-se i si això pot
suposar un risc per a la seva vida (carretera a prop, gossos que puguin atacarli, altres gats de carrer o dels veïns amb els quals pugui barallar-se, persones
al·lèrgiques o a les que no els agradin els gats, etc.).
- Si viu a un pis, haurem d'anar amb compte amb les finestres i terrasses, ja
que podria saltar per elles i caure al buit.
Els gats no són ximples, però tenen un instint caçador tan fort, que poden anar
darrere d'una mosca, tan concentrats a agafar-la, i no adonar-se que a l’altre
costat d'una finestra oberta està el buit, fel que els pot costar la vida. El mateix
ocorre amb les balconades.
Es recomana que, si s'ha d'obrir una finestra o balconada, estiguin proveïts
d'alguna protecció (mosquitera o enreixat), i si no és possible, es pot travar
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l'obertura, de manera que el gat mai pugui ficar el cap per ella (perquè si li entra
el cap, també li entra el cos).
- Tots els gats són molt curiosos i els petitets, a més bastant moguts. Hem
d'estar atents de no deixar al seu abast objectes amb els quals es poguin fer
mal (o trencar-els) i cal tenir molta cura, sobretot a la cuina i molt més, quan
s'està cuinant i amb el foc encès; a més de tapar els racons i forats on pogués
ser perillós ficar-se (darrere d'una rentadora o frigorífic, darrere -o sota- d'algun
armari on es pogués quedar encaixat i no poder sortir, etc.).
- El gat necessita una safata amb sorra absorbent, on podrà fer les seves
necessitats.
Es recomana una safata per gat, en cas que es tinguin varis animals, i netejar
la safata diàriament (si la sorra està bruta no la utilitzarà).
La safata ha d'estar en un lloc on el gat pugui utilitzar-la sempre que ho
necessiti.
IMPORTANT: No tancar MAI al gat a cap habitació, sense la seva sorra, ja que
en cas de precisar fer les seves necessitats, podria fer-ho en qualsevol lloc,
generant un problema d’higiene, o pitjor encara, es podria aguantar, cosa que
podria causar-li problemes greus de salut (infeccions d’orina, problemes als
ronyons, obstrucció de vies urinàries, etc.).
- També és necessari tenir-li sempre a disposició un recipient amb aigua. Si
l'aigua és embotellada, millor, ja que l'aigua de l'aixeta té molt clor i molta calç i
és perjudicial per als seus ronyons (càlculs renals).
- Del pinso que li anem a donar, hem de tenir en compte la seva qualitat i una
cosa a tenir molt present és que no tingui colorants, ja que també pot afectar
als ronyons.
- El gat ha de tenir un lloc de repòs, on ell sàpiga que pot anar a descansar
sense ser molestat. Això cal tenir-ho molt en compte, sobretot, a les cases on hi
ha nens i fer-los entendre que, encara que el gat sigui molt juganer, també
necessita estones de tranquil·litat i repòs.
- Si el gat ha de passar moltes hores sol a casa, pots plantejar-te adoptar a dos
en lloc d'un solament. El poder tenir un amiguet de jocs i una companyia de la
seva mateixa espècie, és important per a ells. Encara que els gats siguin molt
independents (o ho aparentin), necessiten de companyia que els sigui grata.
- Si ja tens un gat i adoptes un segon, pensa que pots tenir problemes
d'adaptació d'un gat respecte a l'altre (necessitaràs d'un bon fer, paciència i
molta cura en què no puguin fer-se mal entre ells).
- El gat necessita de brots de plantes verdes per purgar-se (per provocar-se el
vòmit i expulsar els pèls que s'empassa en rentar-se) i fer correctament les
digestions.
Podem tenir per ells uns tests petits d'herba. Van molt bé i els agraden molt, els
brots de blat. Si cada quinze dies ens en recordem de plantar-li un test amb
llavors, sempre tindrà brots verds disponibles.
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Podem trobar llavors de blat en tendes on venen menjar per a pollastres o en
dietètiques (que venen per fer germinats).
- El gat necessita de raspallats, que depenent del seu pelatge, seran més o
menys freqüents. Utilitzant els raspalls i pintes adequades –que trobaràs en
tendes especialitzades–, estarà net de caspa, pèls solts i “enredos”.
Per al control de pèls, també necessitarà que li donis “malta”, que li ajudarà a
expulsar els que s'hagi empassat.
- El gat necessita un lloc on afilar les seves ungles i estirar-se… ells són felices
raspant amb totes les seves ganes!... per això ens preocuparem de comprar-li,
almenys, un rascador i ho gratificarem amb “festes” i “mimitos” –i pot ser que
amb algun “chuche” per a gat– cada vegada que l'animal acudeixi al rascador a
afilar les seves ungles. D'aquesta forma també tindrem més fora de perill el
sofà de casa i les butaques.
(Pots buscar, per exemple en google, “rascadors de gats” i vas a trobar una
gran oferta… a qual més divertit!).
- Els gats solen ser molt juganers. Tingues-li unes joguines que li agradin i amb
les quals pugui estar entretingut (no li deixis jugar amb cabdells de llana, cintes
de goma o coses petites que pugui empassar-se, ja que podria córrer el risc
d'asfixiar-se).
Seria convenient pensar en alguna persona de confiança que es pogués fer
càrrec del gat, en cas que et passés alguna cosa a tu... coses com estar malalt,
tenir un accident, etc. i també cal pensar què faràs en vacances o en cas
d'haver de viatjar.
- Mai donar-li al gat/a ni aspirines, ni ibuprofeno, ni paracetamol, ni cap tipus de
pastilla o medicament, que no li hagi prescrit abans un veterinari.
- Se li pot deixar el seu transportí (amb un coixí còmode dins), en un lloc on
l'animal es pugui ficar quan ell vulgui. Així no ho estranyarà quan s'hagi
d'utilitzar per traslladar-ho fora de casa, se sentirà segur i protegit dins d'ell i el
seu estrès serà molt menor.
- Per a més consells, entra a la nostra pàgina web, secció de “recomanacions”:
http://www.trabajemosporelmundo.org/sitio_gatscampus/index.html#recomanacions

NO ens cansarem de repetir-ho:

UN ANIMAL NO ÉS CAP JOGUINA... ADOPTA AMB RESPONSABILITAT!
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