
 
Dubtes més comuns sobre el teu cadell 

 

Higiene 

� Quan podem banyar per primera vegada al cadell?  Em de tenir en compte que és molt 

fàcil que l’animal s’estressi o agafi fred mentres el banyem. Per això aconsellem esperar a 

que porti totes les vacunes. Mentres tant disposem de toballoletes humides, espumes 

seques… 

� La boca i les orelles s’han de revisar periòdicament, tant per higiene com per prevenir 

possibles problemes. 

� El creixement de les ungles és un altre punt que s’ha de tenir vigilat. Controlar el seu 

creixement i tallar-les quan fagi falta. 

 

Dieta 

� Per sobre de tot s’ha de tenir en compte que una dieta adecuada ajudarà a prevenir 

problemas durant el creixement del cadell. 

� Es recomana que la base de la dieta de l’animal sigui pinso, ja sigui sec o humit. 

� És convenient que l’animal tingui uns horaris fixes per menjar. Fins als 4 0 5 mesos es 

recomanen 3 cops al dia per després pasar a  només 2 cops. 

� El gos ha de disposar sempre d’aigua fresca. 

 

Comportament 

� Una adecuada socialització és important per al cadell. Es per això que es recomana que el 

gos surti al carrer el més aviat millor. Potser això es contradiu amb la idea que no es poden 

treure sense vacunar. Però portar-los en bracos o en cotxe pot ajudar a la seva 

socialització sense exposar-lo als riscos. 

� És convenient que desde cadell s’estableixin unes normes de comportament que regiran la 

relació futura entre  l’animal i els propietaris. El gos buscarà sempre situacions de privilegi 

com dormir al sofà, menjar a la taula…per tal d’evitar problemas de dominancia per part 

del gos és important que aquest mengi després dels amos. 

� Si en algún moment es produeix un canviï en la composició de la familia, com pot ser 

l’arribada d’un nou nadó, es recomana que el tracte rebut per part del gos no canvii, ja 

que això podria  portar conflictes. 

 

 



 
Visites al Veterinari 

� La primera revisió es realitzarà al mes i mig de vida, on el veterinari buscarà qualsevol 

problema de caràcter congènit així com revisar les correctes pautes de desparasitació. 

� A partir d’aquesta data es comencarà amb el plan de vacunació. Vacunarem a l’animal de 

les principals malalties com són la parvovirosis, el brom, l’hepatitis  infecciosa i la 

leptospirosi. Finalment als 6 mesos es vacunarà de la rabia. És recomanable que un cop 

cada 6 mesos el gos visiti al seu veterinari, no només per la revacunació sinó també per la 

revisió que el veterinari realitza i que servirà per detectar precocment qualsevol problema. 

 

Desparasitacions 

� Abans d’iniciar la vacunació del nostre cadell es necessari realizar una desparasitació 

interna que després s’haurà de repetir cada 3 mesos durant tota la vida de l’animal. 

 

Documentació obligatoria 

� És obligatori que l’animal estigui correctament microchipat i  censat a l’ajuntament. 

� Si es te previst realizar un viatge internacional s’ha de tenir en compte que és 

imprescindible que l’animal viatgi amb el seu passaport. 

� En el cas de les races perilloses, a part del microchip i estar censats, el propietari 

ha de disposar de la llicència de tinenca d’animals de raca perillosa. 

 

 

 

 


