UN ESPAI PER AL TEU CA
El Parc Caní de Cala Millor (ubicat al carrer Llorer de Cala Millor), pretén ser un espai
d’esbarjo pels cans del municipi en el qual els propietaris no estan exempts de
complir determinades normes, com la identificació dels seus animals, l’aplicació de la
vacunació obligatòria o recollir els excrements dels cans, tant per una qüestió
higiènica com de convivència, ja que després de nosaltres l’espai ha de poder ser
gaudit per altres usuaris.
Es tracta d’un parc caní innovador ja que està dividit en tres recintes per a que els
cans es puguin separar per rangs d’edat: de 0 a 6 mesos (quissons), de 6 a 18 mesos
(joves) i a partir de 18 mesos (adults); que corresponen a diferents etapes de
desenvolupament.
Els quissons de 3 a 4 mesos tenen “llicència de quissó”, durant aquest període els cans
adults tenen un tracte especial amb els quissons i els ensenyen amb l’exemple. Tot
seguit, dels 4 als 6-8 mesos, comencen a interactuar amb altres cans i aprenen a
controlar el seu cos mitjançant jocs.
Els cans joves es caracteritzen per tenir un joc molt brusc. Dels 7 als 13 mesos té lloc el
despertar sexual i pren molta rellevància el sentit de l’olfacte. Dels 13 mesos als 2 anys
és especialment important que els cans interactuïn amb altres de la mateixa edat.
Si hem respectat les etapes de desenvolupament anteriors, els cans adults, es
caracteritzen per ser equilibrats, sociables i amb capacitat de decisió.

LES NECESSITATS BÀSIQUES DELS CANS

En la conferencia prèvia a la inauguració del Parc Caní, l’educadora canina Carme
Vivancos, de l’escola de cans Nassos, ha explicat als assistents les necessitats bàsiques
que hem de cobrir als nostres cans per a poder gaudir de cans tranquils i socialitzats,
com per exemple:
-

Aliment de qualitat i suficient i aigua a disposició
Descans, en temps i espai adequats
Passejos tranquils
Relacionar-se amb animals de la seva mateixa espècie
Fomentar l’ús de l’olfacte, ja sigui en els passejos o mitjançant jocs

Entre tots aquest punts va destacar la importància del passeig. Els passejos s’haurien
d’adaptar a l’etapa de desenvolupament del nostre ca i s’haurien de realitzar amb
arnés i corretja d’un mínim de 2 metres o bé amb el ca amollat, sempre que estigui
permès. L’ús de collars pot causar problemes a la columna vertebral dels nostres
amics. Així mateix, el passeig pot ser un bon moment per potenciar l’ús de l’olfacte del
nostres cans, que és la millor forma de relaxació per a ells.
“Podeu estar segurs que els vostres cans es relaxaran més durant un passeig tranquil
en el qual el ca ens faci de guia i el deixem ensumar tot el que desitgi que si el fem
córrer al nostre costat”, va assegurar l’educadora canina. Quan obliguem un ca a
córrer li estem elevant els nivells d’adrenalina i si repetim aquest exercici molt
freqüentment per una banda el nostre ca pot entrar en un cicle d’estrès crònic, amb
totes les conseqüències que comporta, i, per altra banda, els hi pot provocar forts
dolors musculars.
Per altra banda, es va introduir el concepte de “SENYALS DE CALMA”, un tipus de
llenguatge gestual que utilitzen els cans, i l’escala d’agressivitat. Els cans són animals
socials i tendeixen a evitar els conflictes, si gaudim d’un ca tranquil i ben socialitzat
veureu que utilitza determinades senyals per dirigir-se a nosaltres o a un altre ca i fernos saber que la nostra actitud, forma de relació, etc. amb ells no és la correcta.
Algunes de les senyals de calma més freqüents i fàcils d’observar són llepar-se, girar el
cap o fer badalls, entre moltes altres.
També va fer un incís a la teoria de la dominància canina. Els cans, quan conviuen amb
grup assumeixen rols diferents i cadascun té una tasca que predomina però sempre
intenten evitar els conflictes. Quan un ca gruny al seu propietari no intenta dominarlo... segurament ha intentat comunicar-se amb ell de totes les maneres que li han estat
possibles que una situació, fet, etc. l’han molesten, li han resultat desagradables, etc
(mitjançant senyals de calma) però com que no l’ha entès ha hagut de pujar un escaló
de l’escala d’agressivitat, ben igual com quan nosaltres ja estam cansats de repetir
alguna cosa i finalment aixecam el to de veu.
Per acabar va recordar a tots els assistents que “és ben hora que deixem als cans ser
cans, una espècie completament diferent de l’humana, i que si nosaltres hem pres la

decisió d’integrar-ne algun a la nostra família hauríem de fer l’esforç d’entendre’l,
conèixer les seves necessitats i respectar la seva forma de relacionar-se”.

CANERA MUNICIPAL DE SON SERVERA
La CANERA MUNICIPAL DE SON SERVERA, ubicada al polígon de Son Servera (carrer
Costa i Llobera núm. 6) ja està inscrita al Registre de Nuclis Zoològics de les Illes Balears
amb el codi 07-062-010-2. En aquestes instal·lacions es realitza la custòdia dels animals
abandonats, renunciats o extraviats del municipi de Son Servera.
L’Ajuntament vos convida a participar en la gestió d’aquests animals ja sigui adoptant,
fent-vos voluntaris per anar a passejar els cans que hi estiguin allotjats o com a casa
d’acollida d’alguns dels cans fins que aquests trobin una família definitiva. Per a més
informació podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea de Medi Ambient al telèfon
971567002, ext. 1035 o per correu electrònic
mitjançant l’adreça
mediambient@sonservera.es.

