que consideren la família com una extensió del ramat. Si es permet al ca
convertir-se en el “cap”, serà dominant i, per tant, podria arribar a donar
problemes als membres de la família (fins i tot les races més petites). És
vital emfatitzar la posició social inferior del ca a casa. Algunes regles que
podeu seguir per a aconseguir un correcte estat són les següents:
• No alimenteu el vostre ca fins que no hàgiu menjat vosaltres.
• Jugau-hi però sense que ell en surti guanyador.
• Assegurau-vos que el vostre ca us deixa passar abans
de travessar les portes.
• Dedicau-li uns minuts diaris per a ensenyar-li algunes pautes
d’obediència. Aquestes ordres han de ser clares, amb seguretat
i sempre les mateixes.

Recomanacions a l’hora
d’adoptar un ca
Gràcies per adoptar un animal i proporcionar
una llar a un ca abandonat.
Són cans que esperen una segona oportunitat
després d’haver estat abandonats o renunciats.
Els cans adoptats són molt especials, cerquen afecte i tenen millor
disposició amb la nova família. Alguns necessiten una mica més
paciència per superar les seves pors però, en general, els cans
s’adapten sense dificultat a la seva nova llar.

Recordau: el tracte ha de ser ferm però sempre afectuós
Per a una tinença responsable del vostre animal demanau consell i
orientació al vostre veterinari de confiança.
Us animam a visitar el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal i a
participar amb les activitats que s’hi duen a terme:

Aquesta convivència ens aporta grans compensacions i un cop
assumit el compromís que implica la seva possessió no hi ha dubte
que la companyia dels cans supera de molt els petits desavantatges.

Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal

Dipòsit Legal: PM 1615-2018

- Camí de Son Reus, s/n. 07120 Palma (Illes Balears)
- Telèfon: 971 438 695
- centreproteccioanimal@palma.cat
http://adopta.palma.cat
- De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h.
Dissabtes, de 9 a 12 h.

Convertir-se en propietari d’un ca és una gran
responsabilitat que dura tota la vida de l’animal
La presència dels animals de companyia
és molt beneficiosa per a les persones:
• Per als infants, un ca és una
responsabilitat que els crea una
sensació d’importància; és positiu
per al seu desen-volupament físic
i psíquic.
• Per a les persones grans és un
vincle molt important, ja que
contribueix a satisfer les seves
necessitats afectives.
Amb aquest fulletó volem donar-vos unes recomanacions bàsiques que
us ajudin a tenir cura del vostre nou amic.

Cadell o adult
• Els cadells requereixen temps i esforç per a habituar-los als costums
alimentaris i higiènics.
• Un ca adult també necessita una llar, i l’experiència demostra que
s’habitua ràpidament a la seva nova família perquè ja té bons
hàbits adquirits.

Cans de raça o mestís
• Les races pures són nombroses i diverses, i des de cadells ja se sap
quant creixeran i com seran físicament.
• Els cans mestissos (els més abundants al centre) tenen un físic
original i irrepetible.

Races considerades potencialment perilloses
Malgrat la denominació, sovint immerescuda, d’acord amb l’RD 287/2002,
algunes races necessiten llicència per a la tinença de cans potencialment
perillosos. A més de la llicència les obligacions legals referents a la tinença
d’aquests animals inclouen entre d’altres:
• Tenir contractada i en vigor l’assegurança

• Dur morrió apropiat en llocs i espais públics, i ser conduïts amb
cadena o corretja no extensible
• No dur més d’un d’aquests cans per persona

Consells per a l’educació de cans adoptats
El trauma de ser abandonat, o quan s’hi ha renunciat, pot provocar que
l’animal sigui temorós, encara que també agraït i fidel. Per això necessita
d’un període d’adaptació a la nova llar i als seus membres.
• És important que des del primer moment condicioneu el seu espai
a la llar.
• Identificau el ca amb el microxip obligatori.
Si es perd el podreu recuperar molt abans.
• Els cans han de fer exercici i estar vacunats correctament.
• Vetlau perquè no molesti ni a casa ni al carrer.
Al carrer, subjectau el ca amb la corretja i mai el deixeu anar.
• Evitau que embruti: Recolliu-ne els excrements i
dipositau-los al contenidor de rebuig.
• La seva dieta s’ha d’adequar a les seves necessitats.
Tot i que al principi pot estar confós, ser poruc i fugir, amb el temps
observareu les reaccions de l’animal i li donareu confiança. Un cop que
estigueu segurs que acudeix a la vostra crida és aconsellable que el
deixeu anar en llocs tancats on l’animal no pugui anar-se’n. A poc a poc el
ca aprendrà totes les pautes de comportament que li vulgueu ensenyar.
Recordau: és millor educar amb elogis i correcció que castigant

El ca amb els infants
Si el ca ha de conviure amb infants, cal que aquests aprenguin a tractar
l’animal com un ésser viu, no com una jugueta. No els deixeu sols fins
passat un període d’adaptació a la nova vida
entre vosaltres. En poc temps el ca serà un
gran company de jocs.

Comportament
Per a entendre el ca, el propietari ha de
pensar com ho faria l’animal, ha de posar-se
al seu lloc. Recordau que són animals gregaris

