
 
EL PASSEIG 

 

 

Els animals necessiten sortir per fer les seves necessitats bàsiques, per potenciar el seu olfacte 

i per esbargir-se. Igual que les persones, necessiten respirar aire lliure per tal de no sentir-se 

atrapat. Així doncs, és molt important poder treure a passejar el nostre gos o gossa quan sigui 

necessari.  

 

Passejar sembla cosa senzilla, però en ocasions no ho és. Per propi instint el nostre pelut 

voldrà campar lliure, ensumar-ho tot, inclús provar-ho tot! Intentarà estirar cap on vulgui anar 

fent força perquè t’adonis que vol anar allà. Fins i tot, a vegades et voldrà portar a un pas que 

no podràs seguir. Com fer que aquestes conductes millorin? Seguidament intentarem donar-

vos alguns consells. 

 

Hem de mirar que el nostre gos o gossa faci activitats físiques i psicològiques perquè tregui 

adrenalina, alliberi estrès, faci esport, es cansi i estigui satisfet amb si mateix. Normalment es fa 

en un lloc concret del passeig (tot i que també es poden fer les activitats a casa o al pati). Un 

cop fetes les activitats es notarà un canvi d’actitud en el passeig ja que el pelut anirà molt més 

tranquil.  

 

Mentre fem el passeig, haurem d’estirar o arronsar la corretja segons la circumstància. Al baixar 

escales o passar per una porta posarem la corretja curta i la mà a la esquena perquè aprenguin 

que tu tens prioritat i que ha de baixar darrere teu. Un cop fora, (l'ideal es una corretja de no 

mes de 2 metres) allarguem una mica la corretja, segons la distància que li puguis deixar a la 

vorera i començarem a caminar. Si estira ens pararem, un cop pari d’estirar i relaxi la cua, 

seguirem caminant. Al principi pot ser que ens hàgim de parar forces vegades, però a mida que 

vagi entenent el ritme que vols seguir les parades seran menys seguides fins a eliminar-les.  

 

A mesura que el gos o gossa es fa gran es pot escurçar la corretja agafant amb una mà la 

maneta i amb l'altre la corretja per la mitat, fent que quedi caminant al teu costat. És important 

que l’humà mantingui una postura relaxada, de seguretat i control i no oblidar premiar al vostre 

peludet/a per la seva bona conducta. 

 



Un cop a la zona de joc podeu posar-li una corretja extensible. Hi ha corretges inclús de 10 

metres de llarg per més llibertat de moviment. També podeu buscar pipicans o espais d'on no 

pugui sortir i així també jugar amb altres gossos i practicar l’obediència sense corda.  

 

En cas de voler portar el gos o gossa sense corda, primer hi ha d’haver el treball inicial amb la 

corretja. Hem de conèixer el nostre pelut i saber fins a quin punt pot anar lliure o no, sense que 

hi hagi cap perill. També hem de ser conscients que al carrer hi ha més persones i més gossos, 

de manera que a vegades veure un animal lliure pot provocar angoixa a altres (encara que tu 

sàpigues que no hi ha perill).  
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