
Característiques dels gats 
 
 

 El gat és un animal carnívor estricte i necessita 
aliments rics en proteïna animal. 

 

 El gat té tendència a desenvolupar problemes de vies 
urinàries baixes: 
 Pedres  i/o cristalls a la bufeta  
 Obstrucció de la uretra per taps mucosos 
 Cistitis idiopàtica relacionada amb l’estrés 

 

 Els gats poden fer entre 12 i 15 menjars de petit 
volum al dia. 
 

 Els gats esterilitzats tenen més tendència a l'obesitat 
degut a una disminució del seu metabolisme  basal, 
així com més problemes de bufeta i uretra. 
 

L’alimentació del gat 

La importància de l’aigua  
 

 És important proporcionar aigua fresca cada dia, 
aliments secs i humits barrejats (variant els sabors 
i les textures des de ben petits) per evitar fixacions 
a un sol producte. 
 

 La seva alimentació ha d'incloure menjars humits 
com les llaunes o els sobres de trossets amb salsa 
per tenir una bona salut del  tracte urinari inferior.  
 

 Un sobre o llauneta d’un aliment d’alta qualitat al 
dia pot millorar la salut urinària del gat. 
 

 Al gat li agrada l'aigua circulant, per això pot ser 
bona idea proporcionar-li un abeurador 
automàtic. 

A La Maquinista Veterinària 
 

Tens al teu abast una àmplia varietat d'aliments d'alta qualitat en 
format sec i humit formulats especialment per al teu gat. 



Consejos:  
Cada uno de estos objetos deberá tener su lugar 
asignado dentro de la casa.  

La zona de alimentación deberá estar alejada de la 
zona de aseo (cajón de arena) y de la zona de comida 
de la familia 

Els àcids grassos omega 3 i 6 
 

 Proporcioneu aliments amb una bona relació 
entre àcids grassos omega 3 i 6 perquè el vostre 
gat tingui una pell i un pèl sans.  
 

Els antioxidants   
 

 L’aliment també ha de tenir antioxidants 
biològicament actius per disminuir els radicals 
lliures que perjudiquen la seva salut i oxiden els 
seus òrgans com el cervell i el sistema immunitari. 
 

 Els antioxidants retarden l’envelliment cel.lular. 
 

 Alguns antioxidants son la Vitamina C, Vitamina E, 
els betacarotens i el seleni. 
 
 

 

 Probablement l’alimentació equilibrada i d'alta qualitat 
és  el factor més important per tenir una vida sana, 
llarga i feliç. 
 

 Un bon equilibri entre greixos, proteïnes, vitamines i 
sense excessos en minerals com el sodi ajudaran al teu 
animal a tenir un organisme sa, i proporcionen l'energia 
necessària per jugar i moure ‘s. 
 

 Pensa que els aliments que no estan supervisats per 
veterinaris i que es venen als supermercats poden 
tenir excessos en greixos i sal o proteïnes de baixa 
qualitat. 
 

Evitem l’obesitat! 
 

L’obesitat es una malaltia produida per un 
augment de calories ingerides que predisposa a 
altres malalties com l'artrosi, cardiopaties, 
diabetis, malalties reproductores o complicacions 
en una possible anestèsia. 
L’animal esterilitzat té el doble de possibilitats de 
tenir obesitat, per això cal donar dietes especials. 
 

Els gatets  
 

 El teu gatet necessitarà un aliment de molt 
alta qualitat que li permeti desenvolupar-se 
correctament en la fase de creixement. 

El gat senior (a partir dels 7 anys) 

 

 Necessiten una alimentació especial més 
digestible, amb més fibra per ajudar a la seva salut 
intestinal i evitar el guany de pes, amb menys 
minerals per protegir la seva salut urinària i renal, 
i més antioxidants per retardar l’envelliment. 


