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La salut dels gossos 
de Torredembarra.

Isard Bonet i Quitllet1

1. Introducció, objectius i hipòtesi.

A la vila de Torredembarra hi ha censats 626 gossos i 17 gats, segons 
dades facilitades per l’Ajuntament a data 29 d’abril de 2016. Un 30 

per cent dels gossos censats són Mestins-Creuats, un 8 per cent Podencs, 
un 7 per cent Yorkshires, un 5 per cent Pastors Alemanys i un altre 5 per 
cent Boxers. La resta són de races diverses com ara Cockers, Collie, Pit Bull 
o Golden-Retriever.

Però la població canina torrenca és més gran. Segons la investigadora 
de la Càtedra Fundación Affinity Animals i Salut del Departament de 
Psiquiatria de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) Paula Calvo, es calcula que un 35 per cent de famílies 
tenen a casa un gos. D’acord amb aquesta dada, a Torredembarra hi hauria 
d’haver uns1.300 gossos. Per tal de poder saber amb certesa quantes 
mascotes hi ha a la Vila, des de l’any 2002 el consistori va crear el Cens 
Municipal d’Animals de Companyia. Actualment la Generalitat també ha 
posat en marxa la campanya “Posa’t el xip”. Totes dues iniciatives tenen 
com a objectiu promoure l’adquisició i tinença responsable d’animals de 
companyia.
1Treball de recerca 2n. Bat. A. tutors: Alicia Pulido Cordero Manel Vela Candelas. 17/10/2016.
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Un article publicat pel diari La Vanguardia el 21 de juliol d’aquest 
any explica que “d’acord amb un mostreig realitzat entre el 2013 i el 2014 
en nuclis de menys de 5.000 habitants, només el 44 per cent dels gossos 
portaven xip i estaven degudament censats”. Pel que fa als animals que 
recull la Lliga Protectora, l’article periodístic destaca que “només el 2 per 
cent dels animals que recull la protectora de Torredembarra porten xip i 
se’ls pot identificar”. 

Precisament durant aquest darrer trimestre de 2016 el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat vol desenvolupar el reglament 
de la Llei de Protecció dels Animals, on quedaran reflectits els deures i les 
obligacions dels propietaris envers les seves mascotes. En aquest sentit, la 
conselleria manté que “la manera com una societat té cura dels animals és 
un dels grans indicadors del nivell cultural i del desenvolupament real d’un 
país”.

Amb aquest propòsit, el treball que presento analitza quin és l’estat 
de salut dels gossos que hi ha a Torredembarra, quines són les principals 
patologies que pateixen i quins són els hàbits de prevenció dels propietaris. 
Un altre indicador per valorar aquest estat de salut és el factor medio-
ambiental que té incidència en determinades malalties. Segons un estudi 
publicat el setembre de l’any passat per la revista Can Moix, l’artrosi afecta 
sobretot els gossos grans, com ara el pastor alemany o el rottweiler, i els 
d’edat avançada, però tant la humitat com el fred són factors que agreugen 
els processos inflamatoris de les articulacions.

Pel que fa a l’increment de gossos amb càncers, els veterinaris consideren 
que, si bé hi ha factors ambientals com la contaminació que hi poden influir, 
el factor que marca l’augment de la malaltia entre les nostres mascotes és 
que ara viuen més anys i l’edat sí que és un factor a tenir en compte en 
aquestes patologies.

 Per iniciar aquest estudi primer vaig intentar consultar els historials 
mèdics que hi ha a les clíniques veterinàries de Torredembarra. Els 
responsables dels centres em van alertar que les històries clíniques estan 
protegides per llei i, per tant, no es podien consultar. Aleshores vaig elaborar 
una enquesta en la qual es pregunta als propietaris dels animals sobre la 
salut de les seves mascotes. És a dir, a través de l’enquesta he volgut saber 
quines malaties han patit, quines han estat i són les mesures de prevenció 
que s’han adoptat, i per què. 
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Un altre indicador sobre la salut dels gossos també es pot determinar 
per la manera com acceptem la nostra mascota. De fet, segons els darrers 
estudis de la Fundació Affinity, els 15 per cent dels abandonaments 
d’animals estan relacionats amb “el comportament “. És a dir, perquè els 
propietaris no accepten determinades característiques dels seus gossos, com 
ara que bordin, roseguin, perdin pèl o marquin territori.

Per poder valorar si tots els factors de salut, inclosos els medio-
ambientals, tenen una incidència diferent, l’enquesta també s’ha dut a terme 
en poblacions de l’interior de Catalunya, principalment Vic, Gurb, Lleida, 
Balaguer i Tàrrega. L’enquesta s’ha fet, d’una banda, preguntant pel carrer, 
i de l’altra, enviant el qüestionari a través de les xarxes com ara facebook, 
twitter. L’enquesta s’ha dut a terme entre els mesos de juliol i setembre.

Amb les respostes obtingudes, he fet dos grups: el primer correspon 
als gossos que viuen a Torredembarra (he descartat aquelles enquestes 
que m’han arribat d’altres poblacions pròximes com Vila-seca o la Pobla 
de Montornès) i el segon, al conjunt de gossos que viuen en poblacions 
de l’interior de Catalunya i per tant, allunyats de la platja. L’enquesta 
també posa de manifest els hàbits de prevenció de malalties i l’opinió dels 
propietaris respecte a qüestions com l’esterització i l’eutanàsia.

Finalment la hipòtesi que plantejo és si la població de gossos de 
Torredembarra està sana en relació a la població canina de l’interior de 
Catalunya, i de quina manera afecten les variables independents com ara la 
temperatura ambiental i la humitat.

2. Patologies comunes dels gossos.
Els gossos estan exposats a diverses malalties ja sigui per culpa d’agents 

externs com per trastorns interns. El Col·legi de Veterinaris de Catalunya 
recomana portar el gos a revisió almenys un cop l’any per comprovar el seu 
estat de salut. Tot i la recomanació teòrica, els veterinaris adverteixen que 
les alteracions en la pell, les mucoses o les oïdes poden ser símptoma de 
malaltia. Així cal anar al veterinari si el gos té febre; canvis de pes, canvis 
respecte a la ingesta d’aliments i aigua; canvis de comportament; alteracions 
en la pell, el pelatge, les mucoses, els ulls, les oïdes, la postura o la marxa; 
problemes cardiorespiratoris o digestius; alteracions de les mames i genitals 
o de l’emissió d’orina. 

Isard Bonet i Quitllet
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 2.1. Malaties adquirides.

Les malalties adquirides són aquelles que es contrauen per factors 
externs, ja sigui al mateix embrió o un cop ha nascut el cadell. Aquestes 

són algunes de les principals malalties adquirides dels gossos.
2.1.1. Leishmaniosi.

La leishmaniosi canina o 
malaltia del mosquit, com es 
coneix habitualment, és una 
malaltia endèmica que afecta 
als gossos, sense distingir 
entre races, sexes ni edats. El 
principal transmissor de la 
malaltia és un mosquit del 
gènere Phlebotomus que 

mitjançant la seva picada introdueix el paràsit (leishmània) a l’interior de l’animal.
La leishmaniosi és una malaltia greu d’evolució lenta però progressiva. 

Una manera de detectar la malaltia és comprovar si el gos ha perdut pes, 
si té lesions a la pell que no curen, si ha sagnat pel nas, si de sobte va coix 
o vomita, si beu més aigua de l’habitual, si està ensopit o bé si li creixen 
molt les ungles. Segons el veterinari Lluís Escuredo “quan es diagnostica una 
leishmaniosi has de tenir en compte diverses coses. Per fer el tractament has de tenir en 
compte la simptomatologia clínico-patològica pròpia de l’animal i en funció d’aquesta 
analítica i d’aquesta simptomatologia fas un tractament o un altre. Per exemple, si 
en una analítica general veus alteracions al ronyó o al fetge pots pensar que aquella 
medicació que havies previst com a primera opció no és la més adequada”.

I afegeix “Nosaltres la primera elecció que tenim per un animal amb una analítica 
normal és tractar amb antimonials (brocantine) perquè això és un leishmanicida que 
mata les leishmànies, que són un paràsit que té el gos, i complementes el tractament 
amb el “alopurinol” que és un leishmaniostàtic, que impedeix que es tornin a 
reproduir. Aquest seria el tractament per a un gos amb una analítica normal. Però a 
vegades a l’analítica veus que el gos té insuficiència renal i l’opció és rebaixar les dosis 
dels medicaments”. - “Si el propietari és incapaç de punxar, perquè el brocantine és 
injectable, doncs hem de buscar alternatives. En aquest cas podem optar per tractar 
el gos amb “nistefloral”, que és un xarop. També es poden fer altres coses per tractar 
la leishmània. Perquè de fet tractar la leishmaniosi és eliminar el paràsit i tractar 

Imatge 1.- mosquIt transmIssor de la leIshmanIosI.  
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una malaltia. O sigui que el tractament és complex. De fet la malaltia no es cura, es 
tracta”.

2.1.2. Càncers

Imatge 2.- CànCer de pell.

Imatge 3.- CànCer de mama..

El càncer és una 
malaltia causada per una 
mutació genètica a nivell 
de les cèl·lules, que deriva 
en un creixement cel·lular 
incontrolat. Les causes són 
múltiples, i en gran part 
encara desconegudes. S’ha 
demostrat però que hi ha 
factors de risc com ara el 

fum del tabac, certs aliments, els virus, la inflamació i els productes químics. 
S’ha vist un augment de la seva incidència, en concret de l’anomenat 

melanoma (de pell) en els gossos en els últims anys, un cosa que es deu a 
que cada vegada l’esperança de vida de les mascotes és més llarga, gràcies a la 
major cura per part dels propietaris i als avenços en la medicina veterinària 
i en la nutrició.

Els darrers estudis realitzats sobre el melanoma en gossos d’edat 
avançada indiquen que aquests animals han estat exposats durant més 
temps a agents susceptibles de generar mutacions cel·lulars. A l’hora de 
diagnosticar un melanoma en un animal geriàtric, el principal problema és 
que moltes vegades es parla d’un tumor normal per l’edat, fet que els darrers 
estudis veterinaris desmenteixen.

Els melanomes més comuns 
en gossos són:

De pell.
De mama.
Tumors al cap i coll.
Limfoma.
Testicular.
D’ossos.

El càncer pot afectar 
qualsevol part de l’organisme, 
però el que té més incidència és 

Isard Bonet i Quitllet
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el de la mama i el limfàtic. En el cas del cáncer de mama s’estima que la 
incidència en femelles no castrades és d’un 25%. La incidència augmenta 
clarament amb l’edat, però quan l’animal arriba als 10 anys la probabilitat 
de desenvolupar un melanoma disminueix.

L’altre tipus de càncer més diagnosticat és el linfoma. Es tracta d’una 
proliferació de cèl·lules limfoides malignes que afecta principalment als 
ganglis limfàtics o a determinats òrgans com són el fetge i la melsa. En els 
gossos l’edat mitja de presentació és entre 5 i 10 anys. Per tal de diagnosticar 
un limfoma, serà necessari una biòpsia o citologia del gangli o víscera 
afectada. També es recomanable una analítica sanguínia.

Els gossos no tractats tenen una esperança de vida mitjana de 4 a 6 
setmanes. Amb tractament, dependrà del tipus i localització del limfoma 
i del tractament administrat, però l’esperança de vida pot oscil·lar des de 4 
mesos fins a més de 2 anys.

En general per a tractar qualsevol tipus de càncer els veterinaris valoren 
el tractament segons l’estat de l’animal i les probabilitats de supervivència. 
El més habitual és el tractament quirúrgic. Es tracta d’extirpar el tumor i el 
seu voltant per a prevenir la reproducciió de cèl·lules malignes.

En altres casos s’utilitza la radioteràpia, de manera que es projecten 
radiacions sobre el tumor amb l’objectiu de reduir-lo.  Requereix un equip 
molt car i per això hi ha molt pocs centres on es faci aquest tractament.

I l’altre tipus de tractament es fa amb quimioteràpia, de manera que 
s’utilitzen medicaments que destrueixen les cèl·lules tumorals. En alguns 
casos la quimioteràpia s’administra via oral, o sigui, amb pastilles, però en 
la majoria dels casos és a través d’una injecció.

2.1.3. Artrosi.
L’artrosi és un dels problemes de salut més habituals en gossos. Sobretot 

perquè, com he explicat abans, ara els gossos viuen més anys, i viuen a casa 
i per tant tenen uns hàbits diferents. Per fer-se una idea de fins on arriba 
el problema s’estima que un 20% dels gossos d’edat superior a un any sol 
patir trastorns articulars i que en gossos adults, de cinc anys o més, la xifra 
estimada de casos d’artrosi és del 95%. Els màxims factors de risc són el 
sobrepès i les condicions del lloc on es realitza l’activitat física. És a dir, que 
surten poc i ho fan en espais reduïts.
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Els problemes articulars més habituals en gossos poden dividir-se en 
dos grans grups: malalties articulars congènites o/i malalties articulars 
adquirides. El veterinari Lluís Escuredo  explica que “actualment es 
diagnostiquen molts gossos amb artrosi i que el tractament que se segueix 
no és massa diferent al dels humans, o sigui, que se’ls dóna anti-inflamatoris 
i contra-protectors”. Sovint també se’ls canvia el pinso, perquè al mercat 
ara ja n’hi ha d’indicats per a problemes d’artrosi. De fet són pinsos que ja 
porten barrejats els contra-protectors.

Quan ens trobem davant d’un procés degeneratiu, les solucions 
possibles solen ser bastant dràstiques: des de la col·locació d’una pròtesi, 
reemplaçament articular i, en alguns casos, fins i tot amputacions. Lluís 
Escuredo afirma que “les malalties genètiques articulars greus no són 
habituals tot i que en alguna ocasió ha hagut de tractar un gos amb displàsia 
de cadera”. En aquests casos l’animal s’ha de sotmetre a una intervenció 
quirúrgica. Segons Escuredo, “ a vegades no hi ha cap més opció”.

2.1.4 Al·lèrgies.

Darrerament els veterinaris també han observat una major incidència 
d’al·lèrgies en els gossos, sobretot en la pell. Els principals símptomes són 
picors i sovint podem observar que l’animal es rasca la cara i les potes. 
També poden presentar vòmits i diarrees.

Hi ha quatre tipus d’al·lèrgies en gossos. Es parla d’al·lèrgia per inhalació 
quan el gos té reaccions adverses a la pols o al polen. 

Imatge 4.- quadre CICle desenvolupament de l’artrosI.

Isard Bonet i Quitllet
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cal anar al veterinari per concretar quin tipus d’al·lèrgia pateix la nostra 
mascota i seguir les pautes que marca l’especialista.
2.1.5 Obesitat.

Imatge 6.- quadre desCrIptIu tIpologIes sobre el pes.  

També s’observen al·lèr-
gies alimentàries perquè 
hi ha animals que són 
més sensibles als aditius 
de determinats pinsos o 
farines. Com explicarem 
després, els paràsits també 
poden provocar al·lèrgia, 
així com materials plàstics 
o tèxtils que provoquen 
al·lèrgies per contacte.

En qualsevol cas, Imatge 5.- reaCCIó al·lèrgICa.  

Entre les patologies més 
comunes dels gossos els 
veterinaris n’han observat 
una de nova. Es tracta 
del sobrepès i l’obesitat. 
Recordem que l’obesitat es 
defineix com un excés de 
greix corporal suficient com 
per produir malaltia. Quan 
l’animal consumeix més 
calories que les que gasta, el 
greix s’acumula al cos. En el 
cas dels gossos el sobrepès 

comença quan l’animal sobrepassa entre el 15 i el 30 per cent el pes establert 
com a normal per a la raça. 

Si se sobrepassa el 30 per cent, estaríem parlant d’obesitat. Aquest 
trastorn nutricional es diu Polifàgia. Es calcula que afecta a un terç dels 
gossos urbans als països desenvolupats.

El sobrepès i l’obesitat esdevé per diversos factors, però habitualment es 
deuen a la sobrealimentació i la falta d’exercici. També hi ha casos en els que 
hi poden haver factors genètics, psíquics o endocrins. Però en la majoria de 
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casos els factors van relacionats amb una alimentació poc acurada i la poca 
activitat física.

Altres factors que poden afavorir l’obesitat són els problemes de 
mobilitat, trastorns renals i urinaris o neoplàsies, entre d’altres. També pot 
ser conseqüència de la ingesta d’algun medicament, o pel fet que l’animal 
menja molt ràpid o no mastega prou bé.

La majoria de veterinaris però, indiquen que la causa principal de 
l’obesitat i/o el sobrepès és la falta d’exercici, ja siguin passejades, o jocs, i la 
sobrealimentació. La majoria de vegades al gos se li deixa el plat del menjar 
durant tot el dia i per tant sempre el té a l’abast. També passa que moltes 
vegades s’omple aquest plat amb les restes del menjar que han sobrat del 
dinar o del sopar. Un altre factor a tenir en compte és la manera com es 
premia l’animal. Sovint se’l recompensa amb galetes o altres llaminadures 
que si bé són específiques per a gossos tenen més calories de les necessàries. 

Els gossos que tenen molts anys són més propensos a tenir sobrepès, 
sobretot perquè els costa més moure’s i, per tant, fan menys exercici. Segons 
dades del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, el fet que el propietari del 
gos sigui obès propicia l’obesitat de la mascota. Nombrosos estudis indiquen 
que els mals hàbits alimentaris i la poca activitat física del propietari estan 
vinculats a l’obesitat del gos. Els estudis posen de manifest que un gos amb 
un propietari obès té 5 vegades més possibilitats de ser també obès.

Un altre factor que afavoreix l’obesitat és la castració i esterilització. En 
aquests casos els animals tenen menys necessitats energètiques i augmenta 
la gana.

L’obesitat, i també el sobrepès, pot tenir efectes molt negatius per a la 
salut dels gossos. Segons el veterinari Lluís Escuredo, “els gossos grassos 
poden desenvolupar malalties com la diabetis mellitus, osteorartritis, 
hipertensió, i , en alguns casos, afavorir la generació de càncers”. Els gossos 
obesos no viuen tant com aquells que tenen un pes normal. Si estan grassos 
tenen més calors i es cansen més ràpid quan fan exercici.
2.1.6.Ràbia.

La ràbia és una malaltia viral que es transmet a través de la saliva. 
Afecta a tots els mamífers però els principals portadors són els gossos. La 
causa és un virus de la família “Rhabdoviridae”. Es troba a la saliva i en 

Isard Bonet i Quitllet
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les secrecions dels animals 
infectats. S’encomana quan 
l’animal malalt ataca o 
provoca alguna lesió per 
mossegada, esgarrapada. Si 
el fluid portador del virus 
entra en contacte amb una 
obertura de la pell o orifici, 
la infecció està gairebé 
assegurada.

Cal destacar que aquest 
virus ataca al cervell, i pro-

Imatge 7.- gos desenvolupant la malaltIa.

voca hiperactivitat, ansietat, depressió, deliri, paràlisi o espasmes. Finalment 
el gos entra en coma i mor.

Tot i ser una malaltia mortal, actualment la seva incidència és menor. 
Els únics llocs on es coneix que estigui totalment eradicada són: Austràlia, 
les Illes Britàniques i l’Antàrtida. A Espanya està erradicada, excepte a 
Ceuta i Melilla on s’hi ha trobat casos aïllats.

L’única manera de prevenir aquesta malaltia és amb la vacuna antirràbica 
que no és obligatòria a totes les Comunitats Autònomes. A Catalunya no 
és obligatòria. De totes maneres s’administra per evitar contagis de gossos 
provinents d’altres països. I és que un cop el gos té la ràbia i ja té els símptomes 
de la malaltia, no hi ha cap tractament per curar-la i provoca la mort de 
l’animal. És per això que la vacuna és molt important per prevenir-la.
2.2. Paràsits.

La salut dels gossos també ve determinada per la presència de paràsits. 
Són uns organismes que viuen com a hostes d’un altre animal, al qual 
perjudica per obtenir aliment. Segons el veterinari Lluís Escuredo, “cada 
paràsit causa un efecte diferent i depèn d’on estigui ubicat provocarà unes 
patologies o unes altres”.

Molt sovint un gos que té paràsits reacciona als organismes en forma 
d’al·lèrgia i aquesta al·lèrgia acaba convertint-se en una malaltia. Per això, 
els veterinaris consideren que és molt necessari tenir els gossos desparasitats 
tant internament com externament. Entre els paràsits més habituals destaco 
els següents:
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2.2.1 Les Paparres.

Imatge 8.- CICle vItal de la paparra..
Les paparres són parentes llunyanes de les aranyes. Com a paràsits que 

són, s’alimenten d’un altre ésser viu, i li ocasionen un seguit de perjudicis. 
Principalment s’alimenten de sang, de manera que poden provocar anèmia 
a les mascotes que en tenen. Les paparres poden transmetre un bacteri 
anomenat “Ehrlíquia”, que afecta els glòbuls blancs de la sang, òrgans 
com el fetge, ronyó i també a les plaquetes, que són les cèl·lules de la sang 
encarregades de la coagulació.

Els veterinaris adverteixen que les paparres tenen una gran capacitat de 
reproducció. Es calcula que una paparra femella pot pondre entre 2.000 i 
5.000 ous en un mateix individu i són extremadament resistents als canvis 
de temperatura. Les picades són molt doloroses i provoquen molt malestar 
perquè introdueixen tot l’aparell bucal a la pell i després és molt difícil 
de treure’l. Per això, davant la presència d’aquest paràsit cal actuar amb 
contundència. 

2.2.2 Les Puces.
Les puces són insectes que podem trobar pràcticament a tot arreu. Hi 

ha més de 2.000 espècies de puces. La més comuna és la puça del gat, que 
és la que trobem amb més freqüència als gossos.

Una de les problemàtiques més habituals és el que els veterinaris 
anomenen DAPP (Dermatitis Al·lèrgica a Picada de Puça), que no és res 

Isard Bonet i Quitllet
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més que una severa reacció al·lèrgica a la saliva injectada per la puça en el 
moment de la picada. Alguns animals són tan al·lèrgics que en tenen prou 
amb una picada per generar una resposta extremadament urticant. En els 
casos més severs poden generar un comportament de rascat i mossegades a 
la zona afectada, suficient per provocar dermatitis auto traumàtiques molt 
importants. Generalment acabaran en infeccions bacterianes o fúngiques 
secundàries. En infestacions molt severes, especialment en animals vells 
o molt joves, les puces poden ingerir suficient sang com per generar un 
quadre anèmic important.

L’eliminació pot ser molt complicada, ja que s’ha de tenir present que 
les puces posen els ous al terra, no sobre el gos i aquesta és la principal 
dificultat en la seva eliminació i futur control. Les puces prefereixen calor i 
humitat, per tant les manifestacions seran importants al principi de l’estiu 
i al final. Tot i això s’ha de tenir present que és un paràsit que sempre està 
present, i el tractament és el mateix que amb el de les paparres. Cal tenir en 
compte que les puces tenen un paper important en la transmissió d’alguns 
tipus de paràsits intestinals i malalties bacterianes.

Imatge 9.- CICle vItal de la puça.
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2.2.3 Els Cucs Intestinals.

Imatge 10.- CICle vItal dels paràsIts IntestInals. 

Els cucs es localitzen a l’intestí de les mascotes i s’alimenten de la 
sang i dels nutrients que hi troben. Així mateix des de l’intestí es poden 
extendre a altres òrgans com els ronyons o els pulmons. Alguns dels 
símptomes habituals són les alteracions gastrointestinals (vòmits, diarrees, 
hemorràgies).

En infestacions molt severes es podrien produir obstruccions intestinals, 
infeccions greus, anèmies, alteracions nervioses i fins i tot ocasionant la 
mort del gos. En el cas de cadellets molt parasitats, els cucs poden provocar 
greus diarrees, mancances nutritives o nerviosisme, a més de ser un focus 
de contagi per a altres animals i persones.

Els cucs intestinals són difícils de detectar. Només un percentatge molt 
petit és visible per l’ull humà. Però el fet que no els veiem no significa que 
no hi siguin. Es detecten a través d’una anàlisi d’excrements. Una altra 
forma de detectar-ne la presència és observar si la mascota està trista, ha 
perdut brillantor al pelatge, si ha perdut pes o té el ventre inflat.

Els cucs intestinals poden infestar les persones perquè aquestes 
comparteixen el mateix entorn que les seves mascotes. El contagi es produeix 
per contacte directe amb l’animal, ja sigui per una carícia o una llepada, o 
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perquè nosaltres entrem en contacte amb terra o sorra contaminada amb 
ous de paràsits.

Cal recordar que els cucs intestinals poden afectar la salut tant de 
les mascotes com de les famílies, i que és aconsellable adoptar mesures 
preventives per reduir el risc sanitari que comporten. Per això és necessari 
administrar a les mascotes productes antiparasitaris que eliminin els cucs 
intestinals.

3. Anàlisis i comparatives.
Un cop conegudes i explicades les principals patologies dels gossos, he 

elaborat una enquesta per tal de conèixer quin és l’estat de salut dels canins 
que viuen a Torredembarra i a d’altres poblacions de l’interior de Catalunya 
(Vic, Gurb, Lleida, Balaguer i Tàrrega, entre d’altres). L’enquesta busca un 
doble objectiu: d’una banda, saber com és la comunitat canina de la Vila 
torrenca, i de l’altra, comparar-la amb gossos de localitats de característiques 
ambientals diferents. Aquesta és l’enquesta que he elaborat.

3.1. Enquesta general sobre la salut dels gossos.
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3.2.  Resultats de l’enquesta sobre la salut dels gossos

Un total de 126 persones han respost l’enquesta, de les quals 62 
corresponen a persones que viuen a Torredembarra, 53 a diferents comarques 
de l’interior de Catalunya (Osona, Segrià, La Noguera i l’Urgell, entre 
d’altres) i les altres 11 a poblacions diverses que han quedat descartades 
per l’estudi ja que no s’ajustaven als paràmetres que m’havia marcat. Així he 
descartat les enquestes provinents de La Pobla de Montornès, Vila-seca, 
Vilanova i la Geltrú i Barcelona, ja que són poblacions de la costa que no 
s’inclouen en l’origen de l’estudi.

Per elaborar les preguntes de l’enquesta he utilitzat l’aplicació Google 
Drive-formularis, de manera que l’he poguda enviar en forma d’enllaç a 
través de les xarxes socials, com ara facebook i twitter. Amb aquest enllaç 
també he pogut fer enquestes pel carrer amb el telèfon mòbil. Les enquestes 
han estat aleatòries.

Les 62 enquestes realitzades a Torredembarra representen 
aproximadament el 10 per cent dels gossos censats. Pel que fa a les races 
dels diferents gossos val a dir que són molt diverses, però hi ha una majoria 
destacada de mestins, tal i com podem comprovar que passa també en el 
cens municipal. En quant a les preguntes específiques, es pot observar que 
la patologia més habitual amb els gossos, tant de Torredembarra com de 
fora, són les puces, seguit de les paparres. Tot seguit analitzarem dotze de 
les variables que hem preguntat a l’enquesta.

3.2.1 Els cucs.
Com veiem en els gràfics, una gran majoria de gossos no han tingut mai 

cucs, però d’entre les mascotes que n’han tingut s’observa una diferència 
considerable entre les de Torredembarra i les de fora. 
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Ha tingut mai cucs?
(Torredembarra)

Ha tingut mai cucs?
(Fora)

gràfICs 1/2.- resultats enquesta - ha tIngut maI CuCs? (torredembarra I fora).  

Els veterinaris consultats coincideixen en destacar que els animals que 
viuen més a l’aire lliure poden ser més propensos a tenir cucs, sobretot perquè 
poden fer ingestes fora de control (herbes del camp, llepar i/o rosegar pedres 
contaminades), tot i que en general si hi ha un control veterinari constant, la 
probabilitat de tenir cucs és baixa. En aquest cas, el fet que les mascotes de 
fora de Torredembarra siguin majoritàriament de llocs rurals, podria ser la 
raó per la qual s’observen més casos de gossos que hagin tingut cucs.

3.2.2 Puces i Paparres.
La incidència de puces i paparres també presenta diferències remarcables 

entre els gossos de Torredembarra i els de fora. Com s’observa a la gràfica, 
pràcticament la meitat dels gossos de Torredembarra han tingut puces en 
algun moment, mentre que a fora de la vila n’han tingut una tercera part.

En el cas de les paparres veiem que a les poblacions de fora de 
Torredembarra hi ha més animals que n’han tingut alguna vegada, un fet que 
s’atribueix a un factor ambiental, ja que els gossos que estan més en contacte 
amb el camp tenen més probabilitats de tenir-ne. 

Els propietaris i els mateixos veterinaris no consideren ambdós casos com 
un problema de salut greu, sempre que se’n faci un tractament adequat. Els 
amos són molt conscients d’aquesta necessitat per assegurar el benestar de 
les seves mascotes. 
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Ha tingut mai puces?
(Torredembarra)

Ha tingut mai puces?
(Fora)

Ha tingut mai paparres?
(Torredembarra)

Ha tingut mai paparres?
(Fora)

gràfICs 3/4.- resultats enquesta - ha tIngut maI puCes? (torredembarra I fora).  

gràfICs 5/6- resultats enquesta - ha tIngut maI paparres? (torredembarra I fora).  

gràfICs 1/2.- resultats enquesta - ha tIngut maI CuCs? (torredembarra I fora).  
Isard Bonet i Quitllet
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Té alguna al·lèrgia?
(Torredembarra)

Té alguna al·lèrgia?
(Fora)

3.2.3 Les al·lèrgies.

gràfICs 7/8- resultats enquesta - té alguna al·lèrgIa? (torredembarra I fora).  

Pel que fa a les al·lèrgies, s’observa que els gossos de l’interior són més 
propensos a tenir-ne. En el cas de les mascotes torrenques, la majoria tenen 
algun tipus d’al·lèrgia alimentària, però en canvi, els gossos que viuen en 
zones de l’inteior, al marge de tenir alguna al·lèrgia a determinats pinsos, 
també són més propensos a tenir al·lèrgies ambientals, és a dir, al pol·len, 
la pols i les puces.

En aquest sentit, val a dir, que segons la veterinària Anna Rueda, 
“moltes vegades les al·lèrgies van associades a una genètica”. Això vol dir 
que hi ha races més propenses a patir-ne. En l’estudi es pot observar que 
la gran majoria de gossos que tenen al·lèrgia són de raça. (Pastor Alemany, 
Yorkshire, Bulldog, Dogo Argentí...).

3.2.4 Sobrepès i/o obesitat i dieta.
A la pregunta sobre si l’animal té sobrepès i/o obesitat, els percentatges 

tant a Torredembarra com a fora són molt similars. Amb tot la dada és 
significativament preocupant ja que parla d’entre un 9 i un 11 per cent de 
sobrepès i/o obesitat. És un percentatge que ha crescut de forma important 
en els darrers anys. 
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  El seu gos té sobrepès i/o        
 obesitat? (Torredembarra)

El seu gos té sobrepès i/o 
obesitat? (Fora)

Fa una dieta especial? 
(Torredembarra).

Fa una dieta especial? 
(Fora).

gràfICs 11/12.- resultats enquesta - fa una dIeta espeCIal? (torredembarra I fora).  

gràfICs 9/10.- resultats enquesta - el seu gos té sobrepès? (torredembarra I fora). 
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Com s’explica en l’apartat sobre les patologies, el canvi d’hàbit dels 
animals, pel que fa a l’entorn i a l’alimentació, afavoreix l’obesitat. És per això 
que tot i que els gossos de Torredembarra fan més dieta percentualment, a 
fora de la vila, el nombre de gossos amb obesitat és sensiblement inferior. 
També cal dir que hi ha mascotes que fan una dieta específica per altres 
motius de salut, com problemes relacionats amb els ossos i el metabolisme. 

3.2.5 L’esterilització.
També destaca el nombre de gossos que són sotmesos a l’esterització. 

Amb moltes ocasions la decisió es pren per evitar posteriors malalties, 
sobretot quan són femelles. En el cas dels mascles, les raons per a 
l’esterització té més a veure amb comportaments agressius. S’esterilitzen 
més gosses que gossos.

En aquest cas, també s’observa una diferència destacada entre els gossos 
esterilitzats a Torredembarra i a fora. Com hem pogut veure anteriorment, 
de l’estadística podríem dir que a la nostra vila els gossos estan considerats 
un membre més de la família i per això es té una cura especial sobre 
qualsevol aspecte de la seva salut. En poblacions rurals, una part important 
dels gossos, tenen un rol més extern.

En aquest sentit també val a dir que a les grans ciutats hi ha més 
campanyes per conscienciar sobre la reproducció. Així en poblacions 
urbanes es procura no tenir cadells si no hi ha gent que els vulgui. En canvi 
en poblacions més rurals és més probable tenir cadells no desitjats. Un fet 
que incrementa el nombre d’abandonaments.

Està esterilitzat? 
(Torredembarra)

Està esterilitzat? 
(Fora)

g
ràfICs 13/14.- r

esultats enquesta - e
stà esterIlItzat? (t

orred
em

barra I fora). 
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3.2.6 Anàlisi de sang.

Li han fet mai una anàlisi 
de sang? (Torredembarra).

Li han fet mai una anàlisi 
de sang? (Fora)

gràfICs 15/16.- resultats enquesta - Li han fet mai una anàlisi de sang? (torredembarra 
I fora).

Una altra dada destacada de l’enquesta és el nombre de propietaris de 
gossos que sotmeten les seves mascotes a una anàlisi de sang. La majoria 
ho fan per control seguint el consell veterinari. Segons la investigadora 
de la Càtedra Fundación Affinity Animals i Salut del Departament de 
Psiquiatria de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) Paula Calvo, aquesta dada posa de manifest que hi ha 
més preocupació per a la prevenció sanitària.

La tendència de sotmetre els nostres gossos a una analítica de forma 
periòdica posa de manifest que creix la relació entre els propietaris i els seus 
animals de manera que s’estableix un protocol més enllà del veterinari ja 
que es considera la mascota com un membre més de la família.

3.2.7 L’artrosi.
A les comarques de l’interior, el percentatge de gossos amb artrosi 

és quasi el doble que a Torredembarra. Segons els veterinaris consultats, 
aquesta patologia està més lligada a l’edat que a factors ambientals, per 
bé que el sobrepès i la poca activitat física també afavoreixen l’aparició 
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(Torredembarra).

Té artrosi el seu gos? 
 (Fora)

d’aquest transtorn de salut. Donat que a les comarques de l’interior hi ha 
més gossos diagnosticats, podríem dir que a banda del factor temperatura, 
sobretot el fred, han d’intervenir d’altres com l’hàbitat, nivells d’humitat, 
etc. Com he explicat en l’apartat de patologies adquirides, la gran majoria 
de gossos majors de 5 anys comencen a presentar problemes artrítics, tot i 
que no sempre són greus i per tant costen de detectar.

Ha tingut alguna malaltia 
poc comuna? (Torredembarra).

Ha tingut alguna malaltia 
poc comuna? (Fora)

gràfICs 17/18.- resultats enquesta - Té artrosi el seu gos? (torredembarra I fora).  

gràfICs 19/20.- resultats enquesta - Ha tingut alguna malaltia poc comuna? 
(torredembarra I fora).
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3.2.8 Malalties poc comunes i càncer.
En relació a la pregunta sobre si el gos ha tingut alguna malaltia poc 

comuna o càncer, els percentatges tant a Torredembarra com a fora són 
molt similars.

Són incidències baixes en conjunt tot i que gens menystenibles ja que 
en els últims anys s’ha observat un increment de casos, sobretot lligats al 
fet que els gossos viuen ara més anys i estan exposats, com els humans, a 
factors de risc com ara la contaminació atmofèrica, els productes químics i 
l’alimentació.

En el cas de les gosses, el càncer de mama és el més freqüent i en algunes 
enquestes s’han referit a l’esterilització com a mètode per evitar l’aparició 
d’un tumor. En molts casos el càncer no es diagnostica correctament perquè 
els propietaris no assumeixen el cost d’una biòpsia o d’una citologia.

3.2.9 Eutanàsia.
I finalment, en relació a la pregunta sobre si s’optaria per l’eutanàsia en 

cas d’una malaltia greu, a Torredembarra un 87 per cent dels enquestats 
afirmen que ho farien, mentre que a les comarques de l’interior, aquest 
percentatge baixa al 72 per cent.

Segons els veterinaris, novament en aquest apartat es considera que la 
diferència pot venir determinada per la concepció del gos com un membre 

Ha patit mai un càncer? 
(Torredembarra).

Ha patit mai un càncer? 
 (Fora).

gràfICs 21/22.- resultats enquesta - Ha tingut mai un càncer? (torredembarra I fora).  
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gràfICs 23/24.- resultats enquesta - Optaria per l’eutanàsia? (torredembarra I fora).  

més de la unitat familiar. En alguns dels casos, tant a Torredembarra com a 
fora, el factor econòmic també ha estat determinant per donar una resposta 
negativa. 

Optaria per l’eutanàsia? 
(Torredembarra).

Optaria per l’eutanàsia? 
 (Fora)
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4. Conclusions.

A grans trets, les patologies que pateixen els gossos de Torredembarra 
comparades amb les dels animals que viuen a les comarques de 

l’interior no són massa diferents. Sí que s’observa que a la Vila hi ha un 8 
per cent de gossos amb artrosi diagnosticada mentre que a les comarques 
de l’interior aquest percentatge pràcticament es duplica. D’aquesta manera 
podem deduir la hipòtesi que els factors ambientals, sobretot el fred i la 
humitat, tenen una incidència significada en la salut dels gossos.

La resta de patologies són molt similars. Les diferències més destacades 
les trobem en les conductes dels propietaris en determinats aspectes de 
prevenció. Així observem que pel que fa a l’esterització de l’animal hi ha 
una diferència considerable entre els gossos de Torredembarra i el de fora. 
Les respostes obertes a aquesta pregunta indiquen que els amos són més 
reticents a esterilitzar un mascle que a una femella, i que molts no volen 
fer-ho perquè volen tenir cadells, sobretot quan l’animal és de raça.

En canvi, en la pregunta sobre comportament, veiem que pràcticament 
no hi ha diferències. En aquest cas, tant a Torredembarra com a fora, la 
majoria de propietaris indiquen que no els molesta res de les seves mascotes. 
Als amos de gossos que viuen a les comarques de l’interior els preocupa la 
pèrdua de pèl de les seves mascotes, una circumstància que no és massa 
significativa a Torredembarra, ja que segurament està més relacionada amb 
la raça del gos.

Un altre aspecte és la tendència a considerar el gos com un membre 
“actiu” de la família del qual se’n té cura preventiva. De fet diversos estudis 
indiquen que el 80 per cent dels propietaris de mascotes els consideren un 
membre més de la família.

En termes generals, els gossos de Torredembarra estan ben cuidats i els 
seus propietaris segueixen les recomanacions veterinàries per tal de garantir 
un bon estat de salut de les seves mascotes. En canvi, i d’acord amb les 
dades facilitades per la Generalitat, encara hi ha molta feina a fer pel que 
fa a la inscripció al cens i la col•locació del xip. Dos aspectes que també 
determinen la qualitat de vida dels nostres gossos.
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5. Annexos.
Entrevista.
Realitzada el dimarts 14 de juny de 2016.

LLUÍS ESCUREDO RAMON.
Llicenciat en Veterinària per la UAB. Postgrau en     

Oftalmologia per la UAB. Fundador de la clínica l ’any 
1993. Desenvolupa les seves àrees d’interès entre la 
cirurgia, traumatologia, dermatologia i oftalmologia.
Quants gossos tracteu a la vostra clínica?
Depèn de l’època. Hi ha l’hivern i la primavera i 
estiu... i això fa variar molt la feina. A l’hivern els 
gossos estan més tancats a casa, no surten tant. Hi ha 
més problemes quan els gossos surten més, que és a la 

primavera i a l’estiu, hi ha més baralles, més accidents... Però podem establir 
que de mitjana tractem uns 12 gossos al dia.

Quina és la patologia més comuna?
La malaltia infecto-contagiosa més freqüent, la que més veiem i que 

és greu, és la leishiomanosi. I amb un diagnòstic concret, perquè a vegades 
podem estar parlant de vòmits, diarrees, però això són símptomes i a 
vegades no arribes a un diagnòstic etiològic, a un diagnòstic concret, a la 
causa d’aquests símptomes.
La leshiomanosi com la tracteu?

Depèn de cada animal. No de la raça sinó de l’estat del gos. Quan tu 
diagnostiques una leishiomanisi has de tenir en compte diverses coses. Per fer 
el tractament has de tenir en compte la simptomatologia clínico-patològica 
pròpia de l’animal, has de tenir en compte l’analítica de l’animal i en funció 
d’aquesta analítica i d’aquesta simptomatologia fas un tractament o un altre. 
Per exemple, si en una analítica general veus alteracions al ronyó o al fetge 
pot fer pensar que aquella medicació que havien pensat com a primera opció 
no és la més adequada. 
Nosaltres la primera elecció que tenim per un animal amb una analítica normal 
és tractar amb antimonials (brocantine) perquè això és un leishmanicida que 
mata leshmànies, que és un paràsit que té el gos, i complementes el tractament 
amb el oporinol que és un leishmaniostàtic, que impedeix que es tornin a 
reproduir. Aquest seria el tractament per a un gos amb una analítica normal. 
Però a vegades a l’analítica veus que el gos té insuficiència renal i l’opció és 
rebaixar les dosis dels medicaments, si el propietari és incapaç de punxar, 
perquè el brocantine és injectable, doncs hem de buscar alternatives. 
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En aquest cas podem optar per tractar el gos amb nistefloral, que és un xarop. 
També es poden fer altres coses per tractar la leishmània. Perquè de fet tractar 
la leishmaniosi és eliminar el paràsit i tractar una malaltia. O sigui que el 
tractament és complex.

Com afecten doncs els paràsits als gossos?
Cada paràsit té uns efectes diferents. I a cada animal també el pot afectar d’una 
manera o d’una altra. El que fa un paràsit és aprofitar-se del seu hoste. I depèn 
d’on estigui ubicat provocarà unes patologies o unes altres.  Per exemple si 
tenim un gos que està carregat de cucs tindrà un aprofitament de l’alimentació 
pitjor, i això pot produir-li una anèmia. O en el cas de la leishmània el que fa 
realment és res. Però l’animal té una reacció al·lèrgica envers el paràsit i per això 
hi ha tot un seguit de símptomes que acaben convertint-se en una malaltia. És 
una explicació molt simple, però penso que més entenedora.

Com tracteu la presència de puces? 
Les puces s’han d’eliminar. I per eliminar-les posem als gossos o bé collars, o fem 
un tractament amb pipetes, hi ha productes via oral, amb pastilles normalment. 
Com a cosa important que cal tenir en compte és recordar que hi ha productes 
que no només maten la puça adulta, sinó també els ous i les larves. 

I les paparres, com les tracteu?
Les tractem igual que a les puces. Perquè fins i tot hi ha productes que van 
combinats, de fet la majoria de medicaments d’aquesta gamma tracten per 
igual les puces i les paparres, tot i que les característiques de cada paràsit són 
diferents. Les puces van saltant d’animal amb animal, mentre que la paparra 
un cop s’aferra a un gos ja que no el deixa. Els productes per eliminar-los 
són els mateixos en la majoria de casos però en el cas de les puces les repèl, 
i en el cas de les paparres les mata, tot i que poden continuar enganxades al 
gos. Es podria fer u n altre tipus de tractament per arrencar la paparra, però 
aquesta seria una operació més complicada perquè s’ha de tenir cura que no 
quedi l’aparell bucal del paràsit perquè aleshores pot provocar molèsties, tot i 
que les molèsties serien menors. De fet és la sensació de tenir un cos estrany.

Hi ha tractaments que són més naturals per tractar les paparres, com ara les 
fregues d’oli d’oliva. Realment van bé? Són eficaces?

Les fregues d’oli d’oliva van bé, però la gent no les fa bé. La gent agafa el gos 
i li tira oli d’oliva i arranca la paparra. Però això no serveix de res. La idea 
de tirar oli d’oliva, o de parafina, és perquè les paparres respiren per la seva 
cutícula externa, per la pell. Aleshores si tu la tapones, deixen de respirar i es 
moren. Però cal que deixis l’oli perquè actuï i faci el seu efecte. Si li poses oli i 
li treus al cap d’unes hores, el tractament no serveix per a res.

És molt habitual la presència de cucs intestinals?
N’hi ha i es tracten amb pastilles o xarops, tot i que ara hi ha altres sistemes 

Isard Bonet i Quitllet



106

Recull de Treballs · 19 V.I. (2019)

com per exemple, les pipetes. Són uns tractaments que serveixen per puces 
i per un determinat tipus de cucs intestinals. Per exemple l’estrojol serveix 
per puces i cucs rodons, però no serveix per a paparres.

Teniu gossos amb artrosi? Com els tracteu?
L’artrosi és una malaltia degenerativa de les articulacions que canvia 
la configuració normal dels ossos. Quan canvia aquesta configuració 
normal, l’articulació fa mal. De fet tenim molts gossos amb artrosi i el 
tractament no és massa diferent al que es fa amb els humans. Se’ls dóna 
anti-inflamatoris i contra-protectors.

A un gos amb artrosi se li canvia el pinso?
Si, a vegades sí. Perquè ara hi ha pinsos indicats per a problemes d’artrosis. 
De fet porten barrejat amb el pinso els contra-protectors.

Heu tractat algun gos amb alguna malaltia genètica greu?
Si. En alguna ocasió hem tractat algun gos amb displàsia de cadera, amb 
alguna patologia de cor, o xums hepàtics.

En aquests casos es habitual practicar-los una operació quirúrgica?
Si, moltes vegades sí. A vegades no hi ha cap més opció.

Per què és tan necessari desparasitar un gos?
Externament és necessari perquè, per exemple les puces, tot i que no 
mataran al gos, sí que li poden provocar molta incomoditat i molts 
problemes. Hi ha molts gossos que són al·lèrgics a les picades de puça. I 
les paparres són transmissores de malalties. Per això és important tenir els 
gossos desparasitats externament. I internament per evitar, per exemple, 
els cucs intestinals.

Quines són les vacunes imprescindibles per als cadells?
La de la paravirosis, moquillo, hepatitis, retospira, 

Quines són les principals malalties de la pell?
Les al·lèrgies. I són molt freqüents. Però sobretot a la primavera i a l’estiu.

És convenient banyar totes les races de gossos?
Hi ha una norma que diu que als gossos com menys els banyis millor, 
però això no vol dir que no els hagis de banyar. És veritat que quan tu 
banyes un gos li treus una capa lipídica, una capa protectora però al cap 
de 48 hores ja la torna a tenir.

Qui i com decideix practicar l ’eutanàsia a un gos?
La decisió de practicar l’eutanàsia a un gos la pren sempre el propietari. 

Encara que a la consulta arribi un gos molt malalt, si el propietari no la vol 
fer, nosaltres no podem fer res. Nosaltres podem orientar-lo, explicar-li la 
situació però la decisió és sempre del propietari.
Vostè és partidari de l ’eutanàsia?

Sí, jo sí.
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