El gatet (fins 1 any)
Són felins
 El primer que hem de saber quan s'adopta un gatet
és que no ens trobem davant d'un gos petit. Són
dues espècies molt diferents.
 Els gats són molt independents i cada individu pot
tenir un caràcter ben diferent.

Pla vacunal i antiparasitari
 El gat necessita ser vacunat anualment de malalties
que poden ser molt greus si apareixen.
 No oblidis desparasitar periòdicament tant de
paràsits externs com cucs interns.
 Consulta els nostres plans de salut!

El gat s’estima les alçades
Els seus exercicis favorits són els que li permeten grimpar,
saltar, afilar les ungles i jugar amb objectes mòbils. Si a casa
no hi ha elements apropiats perquè pugui pujar-hi, intenta
crear alguns o comprar-los. També necessita llocs per poder
amagar-se i estar tranquil.

L’alimentació
 El gat és un animal carnívor estricte i
necessita aliments rics en proteïna animal (els
gatets encara més nivells de proteïna que els
adults doncs estan en creixement).
 El gat té tendència a desenvolupar problemes
de vies urinàries baixes.
 Per això 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.

Se li ha de proporcionar tot allò
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 La zona d'alimentació ha d'estar allunyada de la zona
de bany (calaix de sorra) i de la zona de menjar de la
família.

EI marcatge del seu territori
 És un comportament natural del gatet i una
forma de comunicació.
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Una esterilització precoç
 Permet
evitar
aquest
desagradable
comportament alhora que allargar la seva
esperança de vida.

Entre els 5 i 8 mesos és un bon
moment per esterilitzar al teu gat.

Un animal molt estressable
La primera vegada que el gatet arriba a casa,
un ambient nou i desconegut per a ell, és molt
important fer-ho sense sobresalts. Evitarem
que passi de mà en mà tot el temps.

