
Des de la Protectora vetllem pel benestar dels animals que donem en adopció i desitgem que la seva vida en la seva 
nova llar sigui molt feliç. 
A diferència dels gossos que els propietaris tenen des de cadells, els gossos adults adoptats presenten una particularitat 
que	no	tenen	els	seus	companys	que	han	viscut	des	de	petits	amb	la	seva	actual	família:	han	passat	temps	en	un	refugi	i,	
com a mínim, han patit primer l’angoixa d’un abandonament i després el problema d’haver-se d’adaptar a un entorn tan 
diferent d’una llar. És per això que a més d’agrair-li la decisió d’adoptar un gos adult volem facilitar-li una sèrie de con-
sells a tenir en compte quan ens emportem el gos a casa.

Consells per l’arribada a casa

_Abans de l’arribada a casa del gos adult: 

•	Preparar	el	seu	espai.	És	preferible	que	sigui	un	lloc	tranquil	on	pugui	descansar,	sense	sorolls,	sense	estímuls	que	el	
distreguin i que no sigui un lloc de pas de la casa (un passadís, al costat d’una porta...). Allà hi posarem el llitet, els 
diaris, la menjadora i l’abeurador.

•	També	és	un	bon	moment	per	decidir	les	normes	d’educació	del	nouvingut,		què	pot	fer	i	què	no,	i	a	quines	zones	de	
la	casa	podrà	tenir	accés,	per	evitar	modificar	les	normes	un	cop	hagi	entrat	el	gos.		

•	També	decidirem	el	tipus		d’educació	que	rebrà,	que	haurà	de	ser	en	positiu	i	tenint	en	compte	el	sistema	
d’aprenentatge del gos.

•	Tindrem	en	compte	l’historial	del	gos	que	ens	detalli	el	personal	de	la	protectora,	per	evitar	coses	que	puguin	espan-
tar	o	molestar	al	gos.	Hem	de	tenir	present	que	possiblement	és	un	gos	que	porta	molt	de	temps	en	el	refugi	i	ara	
s’ha d’enfrontar a un nou canvi.

_L’arribada a casa:

•	Hem	de	tenir	en	compte	que	el	gos	necessitarà	un	periode	de	15	dies	per	adaptar-se	i	que	les	primeres	48	hores	són	
molt importants.

•	Deixarem	que	el	gos	entri	sol	a	casa	i	explori	l’espai.

•	Intentarem	que	l’entrada	a	casa	sigui	el	més	tranquil·la	possible,	sense	fer	moltes	festes	o	sorolls.

•	Deixar	el	gos	completament	al	seu	ritme,	no	forçar-lo	a	sortir	si	no	vol,	per	un	dia	no	passa	res.

•	No	li	exigirem	coses.	Evitarem	cridar-li	i	dir	No!	per	renyar-lo.	Ja	arribarà	el	moment	de	ensenyar-li	les	normes	més	
endavant.

•	Tenir	l’aigua	i	el	menjar	ja	preparats	i	que	en	disposi	si	vol.

•	Si	es	pot:	presentar	a	poc	a	poc	els	membres	de	la	família	i	si	pot	ser	de	forma	que	sigui	agradable	pel	gos	(premiant	la	
calma	en	comptes	de	l’excitació).	Si	no	es	pot	en	les	primeres	48	hores,	ho	deixarem	pel	tercer	dia.

 A partir del tercer dia:

•	Començar	un	període	de	reducció	d’estrès	(consultar	amb	el	personal	especialista	en	conducta	de	la	protectora)

•	Restringir	les	visites	durant	el	període	d’adaptació.	Un	cop	passat	aquest	temps,	les	visites	ajudaran	a	socialitzar-lo	
amb les persones.

•	Donarem	sempre	una	referència	de	calma.

•	És	possible	que	a	un	gos	adult	li	costi	una	mica	adaptar-se	ja	que	ha	de	canviar	les	rutines	que	havia	adquirit	al	refugi.	
L’avantatge dels gossos adults, però, és que són animals que s’han hagut d’adaptar a situacions diferents en diverses 
ocasions al llarg de la seva vida i que un cop aprenen les noves rutines les accepten de més bon grat que els gossos 
més joves. És més fàcil que els adults valorin molt més el contacte social i l’estimació que els proporciona la família 
que tant han trobat a faltar.
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Felicitats has adoptat un
gos adult!



Un cop superat el període d’adaptació de 15 dies:

_Conducta higiènica: fer les necessitats on toca

És	un	problema	que	es	resol	en	poc	temps.	Els	gossos	no	acostumen	a	fer	les	seves	necessitats	a	prop	d’on	mengen	
i descansen, però és important que trobin un lloc durant el passeig on es sentin a gust per fer la seves necessitats. Al 
començament,	si	cal,	podem	fer	diverses	sortides	i	premiar	quan	faci	les	necessitats	al	carrer.	També	és	normal	que	al	
principi faci les seves necessitats a casa, degut a la situació estressant del canvi de lloc i per la falta de rutina. Davant 
l’evacuació	indeguda,	no	el	renyarem,	ignorarem	la	conducta	i	ho	netejarem	quan	el	gos	no	estigui	al	davant	per	evitar	
que ho pugui tornar a fer per cridar la nostra atenció.
Cal	tenir	en	compte	possibles	problemes	derivats	de	l’edat	o	de	possibles	malalties.	No	dubteu	mai	a	consultar	al	per-
sonal de la protectora o al vostre veterinari.

_La	socialització

És	el	nostre	deure	com	a	propietaris	socialitzar	correctament	el	gos.	Ho	farem	a	poc	a	poc	i	sempre	tenint	present	
que	el	gos	n’ha	de	treure	una	impressió	positiva.	Ens	hem	d’assegurar	que	es	familiaritza	amb	l’entorn,	el	carrer,	amb	
diferents tipus de persones, amb nens, amb gossos, amb el cotxe...
Si	teniu	dubtes	al	respecte	podeu	consultar	amb	l’especialista	en	comportament	de	la	protectora.	

_Les rutines

Els	gossos	necessiten,	per	damunt	de	tot,	seguretat	i	contacte	social.	Per	garantir	la	seguretat	és	bàsic	ser	molt	estric-
tes amb les rutines, fer cada dia el mateix a la mateixa hora. Això els fa sentir segurs, ja que quan agafen la rutina saben 
quan	han	de	sortir,	menjar,	descansar,	jugar...		Si	el	gos	se	sent	segur,	rebaixa	la	seva	ansietat	i	es	troba	en	una	situació	on	
és	molt	mes	fàcil	ensenyar-li	qualsevol	cosa.	Una	bona	rutina	ha	de	cobrir	les	seves	necessitats	bàsiques.	És	important	
que tinguin una bona alimentació, aigua fresca disponible, un lloc on descansar, un lloc on pugui retirar-se quan vulgui 
estar sol i, sobretot, un passeig de qualitat. Com a mínim es faran dos passejos al dia, preferiblement tres, on la prioritat 
serà	que	el	gos	faci	les	seves	necessitats,	explori	l’entorn	i	es	relacioni.	Haurem	de	tenir	en	compte	que	és	un	gos	adult	
i que haurem d’ajustar els passejos a les condicions físiques de l’animal.

_Problemes de conducta

Si	notem	que	el	gos	té	algun	problema	de	conducta,	o	no	sabem	com	actuar	davant	d’una	situació	o	d’un	comporta-
ment	estrany,	demanarem	consell	sempre	a	l’especialista	en	conducta	de	la	Protectora.	Només	d’aquesta	manera	la	
Protectora pot ajudar perquè es solucionin els problemes, actuant amb la màxima celeritat i evitant que es facin crònics 
o que siguin més difícils de solucionar en el futur. 

www.protectorasabadell.org
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