DONAR LA BENVINGUDA A UN GOS ADULT A CASA
Donar la benvinguda a un gos o gossa és molt emocionant, però s’ha de tenir clar que
requereix temps i dedicació per tal d’adaptar-se a la nova situació i a la teva manera de fer. Un
gos adult té un passat, un recull de records que porta dins seu i que possiblement exterioritzi en
alguna ocasió. Seguidament et proporcionem alguns consells o aspectes que cal tenir en
compte.
Que entri un animal adult en les nostres vides significa que hi ha d’haver un treball d’adaptació
tant per l’humà com pel gos, hem de ser conscients d’això i dedicar el temps necessari i la
paciència requerida. L’adaptació és mútua i, en ocasions, pot ser que no sigui exitosa. Amb
això no vol dir que no es pugui aconseguir, simplement que es necessita més treball. Cada
gos/gossa es diferent per raça, caràcter, sexe, tamany o costums adquirides anteriorment per la
seva vida passada.
És fàcil que els primers dies hi hagi sensació de descol·locació, faci lladrucs i d’altres
conductes que no ens agraden. Hem de tenir present que per a ells és un gran canvi i que
potser la seva anterior vida no era l’esperada: viure en un espai de 3 per 3, passejos mínims,
sentir-se sol/a, no estar ben alimentat/da, no obtenir amor, o potser el nou gos/sa abans vivia
en una casa i ara està un pis, o era caçador i ha perdut el costum a la pulcritud, potser borda
perquè demana les coses així, etc. Aquestes conductes es poden corregir, però cal dedicació.
Abans d’adoptar és necessari preguntar per la seva anterior vida i ser conscients de quin
gos/sa entra a casa vostre.

En qualsevol ocasió, és millor adoptar-lo tenint el cap de setmana per davant o si es possible
una setmana de vacances i d’aquesta manera podreu dedicar-vos a l’adaptació a temps
complert i en el cas de no saber què fer sempre ens podeu demanar ajuda o suport.

Quan els peluts estan a la nostra protectora, intentem que no agafin nous vicis i anar-los
educant mica en mica, però el fet de no tenir una persona de referència (passen molts
voluntaris durant la setmana per a cuidar-los) fa que el procés sigui més lent, tot i així els canvis
es van fent evident. Sempre és més ràpid quan l’animal té una família i amb ella algú de
referència.

Cada gos/sa té dret a tenir una segona oportunitat, poder viure feliç i ser estimat/da. Hi ha una
llar ideal per a cada animal que l’està esperant, vols que sigui la teva? Contacta’ns!
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