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Hem exposat el joc amb el gos com un
mecanisme d’educació que permet millorar
la nostra relació amb ell. Per tal que el joc
mantingui el seu valor, és important que
siguem nosaltres els que el canalitzem i fem
servir les joguines per que el gos jugui amb
nosaltres.

És correcte que el gos tingui alguna cosa
per entretenir-se quan està sol. Aquí podem
recórrer a alguna joguina de les que estan
pensades amb aquesta finalitat. En trobarem
de materials naturals o sintètics que el gos
pot anar rossegant durant molt de temps
sense perill que es trenquin. Una altra possi-
bilitat, molt útil sobretot pels gossos joves
més inquiets, són les joguines que es poden
omplir amb boles del seu aliment o amb
alguna pasta especial. El gos estarà una bona
estona donant voltes o remenant la joguina
per tal que caigui el menjar que porta dins o
bé per anar-lo recuperant poc a poc. Tot el
temps que el gos inverteixi en aquestes jogui-
nes no el dedicarà al sofà o al comandament de la televisió.

Mai deixarem, però, a l’abast del gos i sense supervisió
joguines de goma o pilotes que es puguin trencar o que el gos
pugui empassar-se. En molts casos, si no s’actua amb celeri-

tat, el fet que un gos s’hagi menjat una joguina acaba amb
una intervenció quirúrgica o encara pitjor.

A banda del perill que el gos pugui empassar-se una joguina
o un tros, hi ha dues raons de pes perquè el gos no tingui

normalment totes les jogui-
nes a la seva disposició.
D’una banda una joguina
aturada deixa de ser interes-
sant i perdem valor en una
eina que ens permet passar
una bona estona amb el gos.
Però, encara més rellevant,
és important que nosaltres,
com a líders, siguem els que
controlem el recurs del joc.
Totes les joguines són nos-
tres i les guardem en un
calaix d’on les traiem per
jugar amb el gos i a on les
guardem un cop acabat el
joc. Això garantirà l’interés
del gos pel joc quan traiem
la joguina del calaix i poten-
ciarà el nostre ascendent
sobre el nostre gos com a
necessaris per aconseguir
quelcom que li agrada.

Jugant amb el meu gos (part 2)

Jugar amb el nostre gos ajuda a millorar el nostre vincle amb ell

És recomanable desar les joguines quan no estem jugant amb el gos


