
No oblidis...
 Quan el gat arribi a casa tindràs 

preparat el material bàsic: bol de 

menjar, bol d’aigua, rascador i 

caixa de sorra.

 Cal jugar amb ell tots els dies: 

l’ajuda a mantenir-se sa i reforça el 

vincle que us uneix.

 És important esterilitzar els gats, tant 

si tens mascle i femella a casa, com 

si tens un sol gat, o dos del mateix 

sexe. Desgraciadament hi ha 

massa gats abandonats.

 No cal tallar-li les ungles ni 

banyar-lo, ja que els gats són molt 

nets. Una bona alimentació i un 

raspallat freqüent faran que el seu 

pèl estigui net i lluent.

 És ideal tenir dos o més gats a casa, 

perquè es facin companyia i juguin 

junts. Però cal tenir en compte que 

el nombre de gats estigui d’acord 

amb la nostra llar i el nombre de 

persones que hi viu.

 Si no et veus capaç de fer les 

presentacions, millor no fer-les i 

contactar amb un educador de 

gats en positiu per evitar mals majors.
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Presentació de nens i gats
Si hi ha nens petits a casa no has de 
patir, els gats acostumen a tenir més 

por dels nens, que els nens dels gats. Els 

gats, senzillament, posen distància 

fugint o enfilant-se en algun lloc on el 

nen no hi pugui arribar.

El nen i el gat aniran establint una 
relació, que millorarà amb el temps. 

Paciència i tranquil·litat, nens i gats 

s’han criat junts tota la vida.

Identificació
És molt important que identifiquis el teu 

nou amic amb un microxip, ja que en 

cas de perdre’l podrà tornar al teu costat. 

Si alguna persona el troba, el portarà al 

veterinari, li passaran el lector de xips i 

es posaran en contacte amb tu per tal 

de fer-te saber on és: així el podràs 

recuperar. Protegeix el teu nou amic.

Alguns consells
 Si hi ha més d’un gat a casa, no cal 

una caixa de sorra per cadascun, 

amb una de gran i ben neta és més 

que suficient.

 Pots compra-li un llit, però no el 

necessita. Qualsevol lloc de la casa 

pot ser un bon “llit” per al gat.

 Hi ha complements que el gat no 

necessita, els cascavells (el seu 

soroll acaba molestant-lo) i el collar 

(si no surt al carrer).

 Si és possible, habilitarem terrasses, 

balcons (protegits), jardins o patis 

per tal que gaudeixi del sol:

 els encanta.

Col·laboren:

Tinc un
nou amic,

i ara què?



Presentació entre gat i gos

Si hi ha un gos a casa, deixa igualment 
el gat 10 minuts al transportí. Observa el 

llenguatge corporal entre els dos 

animals per tal d’intuir què pot passar.

Si no tens clar com pot reaccionar el 
teu gos, hauràs de contactar amb un 
educador caní en positiu, per que 
t’informi i t’assessori de com actuar 
amb el gos en aquesta nova situació.

Adaptant-se al nou entorn
Quan portis el gat a casa, és normal 
que s’angoixi en marxar del lloc on 
estava habituat. Necessitarà un temps 

d’adaptació a la nova casa, que pot 
ser d’algunes setmanes, depenent del 
gat i de les seves experiències prèvies.

És normal que passi dies amagat en 
algun lloc de la casa que trobi en sortir 
del transportí; fins i tot pot arribar a no 
menjar ni beure i a no anar a la caixa 
de sorra en 24-48 hores.

Si això passa i, mentre el gat estigui 
amagat, pots anar-lo visitant per tal 
que s’adoni que et preocupes per ell. 
Posa-li menjar, i poc a poc s’anirà 

acostumant a la teva presència.

Acaba d’arribar un nou 
membre a la teva família
El teu nou amic és molt sensible als 

canvis i haurà d’adaptar-se a la nova 
llar; caldrà un temps per això i, per tant, 
hauràs de tenir paciència.

L’arribada a la seva
nova llar
Si no hi ha altres animals a casa, pots 
obrir el transportí tranquil·lament per tal 
que el gat surti quan en tingui ganes i 
comenci a xafardejar l’entorn.

Si a casa hi ha una terrassa o un jardí 
per on el gat es pugui escapar, espera 
3 o 4 setmanes abans de deixar-lo sortir 
a l’exterior.

Presentació entre dos gats
Deixa el gat acabat d’arribar dins el 
transportí durant uns 10 minuts, al 
menjador o a l’estança principal de la 
casa. El gat que ja viu a la casa s’hi 
acostarà, observaràs moviments i 

sorolls entre els dos gats (llenguatge 

corporal) que t’ajudaran a intuir què 
pot passar quan obris el transportí. Pot 
ser que es freguin al transportí, que es 
cridin, que s’esbufeguin o senzillament 
que s’ignorin.

Si el primer contacte ha estat bo i tens 
confiança, pots obrir el transportí. El 
millor que pot passar és que es tolerin i 
es respectin des del principi, de tota 
manera evita portes obertes i possibles 
amagatalls per tal d’evitar 
persecucions.

Si t’equivoques sempre seràs a temps 
de separar-los.

Si passats 10 minuts no tens gaire clar 
què pot passar, fes la introducció a 
casa del gat nou per separat, amb 
l’altre gat en una altra habitació.


