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Dedicat al meu gos Apolo,

al meu gran company de vida,

ets incondicional . . .



La casa es nuestro rincón del mundo. Es nuestro primer universo.
GASTON BACHELARD, filòsof racionalista, La poéca del espacio, 1957

La grandeza de una nación y su progreso moral pueden 
ser juzgados por el modo en el que trata a sus animales.
MAHATMA GANDHI, pensador i políc indi

Los perros, como nosotros, necesitan senrse seguros, en paz y queridos. 
Depende de nosotros y es nueDepende de nosotros y es nuestra obligación cubrir esas necesidades.
MARC BEKOFF, doctor en etologia animal



R e s u m

El present treball de fi de grau es centra en la millora de la convivència domèstica, en cadascuna de les 
seves vessants (psicològica, higiènica i arquitectònica-espacial), de tot habitant que conviu amb 
gossos/es en habitatges de propietat horitzontal a la ciutat. Per assolir-ho, s’ha dividit el relat en 
tres parts. En una primera part, s’estudia l’impacte psicològic que origina l’entorn arquitectònic domèstic 
en els nostres gossos/es, així com, en nosaltres mateixos. Tanmateix, convé tenir en compte les 
diferènciesdiferències que trobem entre humans i els nostres companys canins, en relació amb la 
priorització d’uns òrgans sensorials respecte d’altres. Amb tot, nosaltres som molt visuals i, per contra, els 
gossos són essencialment olfactius i, en segon terme, auditius.

En una segona part, ens focalitzem en els requeriments higiènics i sanitaris de la llar amb
l’objectiu d’aconseguir un entorn saludable i confortable. Alliberant de patògens i afeccions el nucli familiar. 
Així, es desenvolupa el tema del condicionament de la nostra llar com a pas previ de la tercera part: la 
reconfiguració de l’espai; un estudi arquitectònic i d’interiorisme de la llar domèstica. 

EnEn darrer terme, convé ressaltar la importància de prestar atenció a les característiques tècniques i materials 
del mobiliari (element d’acollida), dels revestiments i dels acabats més superficials. Així com, treballar 
els accessos i vies de comunicació i, la relació amb la comunitat de veïns i el medi exterior.
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0.   A n t e c e d e n t s 

Ens proposem d'exposar un relat de to divulgatiu adreçat a totes les persones cuidadores de 

gossos que habitem en un entorn urbà, que ens limita la llibertat per una elevada densitat de 

població i d’edificis i en definitiva, a tothom que estimi els animals. Així mateix, a la ciutat 

desapareix el gaudir de la llibertat que ens ofereix un entorn rural natural i descongestionat. 

Amb tot, es creu en la necessitat de proposar un recull d'ingredients objectius per a la millora de 

la nostra situació. En definitiva, els arquitectes ens veiem en el deure d’imaginar i configurar un 

espai d'hàbitat on el benestar de la convivència entre humans i gossos sigui l’adequada. 

Al llarg dels meus estudis d'arquitectura a l’ETSAB, assimilant els nous coneixements i 

convivint quotidianament amb gossos, s’han detectat les carències que dificulten una 

convivència plena i satisfactòria amb els nostres companys de quatre potes en un àmbit urbà. 

Convé ressaltar que l’estudi que durem a terme tindrà en compte tres branques: la psicologia 

canina, la higiene i salut de l’animal i, especialment, les consideracions arquitectòniques de 

l’espai, en la configuració de l’habitatge. Així mateix, tenint en compte aquests camps, 

s’arribarà a les conclusions pertinents. 

 

1.   I n t r o d u c c i ó 

1.1   Justificació i motivacions 

El present treball té com a objectiu principal trobar dades objectives per nodrir la configuració 

òptima d’adequació de l'espai domèstic als habitatges de propietat horitzontal1 i localització 

urbana per aconseguir una convivència satisfactòria entre l'ésser humà i el gos. 

Altrament, si és cert que actualment existeix una gran diversitat d'animals de companyia, la 

nostra exposició se centra en el gos (canis lupus familiaris) per l'experiència personal de l'autor, 

així com per l'estreta convivència històrica entre humans i gossos.2 Val la pena dir, que el gos ha 

evolucionat i s’ha fet a sí mateix per conviure amb l’humà. El gos desitja viure amb nosaltres i 

no hem de sentir culpabilitat per tenir-los en un pis. Amb tot, l’etòloga canina i directora general 

de Kanstak Educació Canina Sònia Villalba exposa: “el gos desitja conviure amb nosaltres, 

mai hem de sentir culpa per conviure amb un gos, tot i que sigui en un apartament limitat. 

Estima extremament conviure amb nosaltres més que amb els seus congèneres. Sempre serem la 

seva prioritat. Així, el meu gos prefereix jugar al meu despatx amb la meva presència que no 

pas córrer al llarg de tres hectàrees de terreny amb altres gossos.”3 Nosaltres som els grans 

afortunats i farem tot allò possible per millorar el seu dia a dia. 

                                                            
1 La propietat horitzontal fa referència a una classe de propietat privada que es manifesta en una mateixa edificació quan hi trobem 

diversos propietaris. Així, cada veí és propietari del seu habitatge i comparteix amb la resta de veïns la propietat dels espais comuns 

de circulació de l'edifici. Propietat Horitzontal. A: Viquipèdia [en línia]. Wikimedia Foundation, 2020. [Consulta: 1 octubre 2020]. 

Disponible a: https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_horizontal  
2 Tenim proves arqueològiques que corroboren la convivència entre l'ésser humà i els gossos des de fa com a mínim uns 9.000 anys, 

tot i que podria arribar als 14.000 anys. Altrament, a nivell mundial la població de gossos domèstics arriba fins als 400 milions 

d'exemplars. Les restes fòssils indiquen que els avantpassats dels gossos actuals ja s'associaven amb els humans fa 100.000 anys. 

Gos. A: Viquipèdia [en línia]. Wikimedia Foundation, 2020. [Consulta: 1 octubre 2020]. Disponible a: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gos 
3 Villalba, Sònia. Kanstak Educació Canina, necessitat del gos de viure amb l’home. Barcelona, 2021. A: Youtube [en línea]. 

[Consulta: 1 abril 2021]. Disponible a: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_KuuacdZmM&list=PLYhpjiBQhR64n1ytNF1pt9YhGa1kPCJBO&index=1&t=1346s 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_horizontal
https://www.youtube.com/watch?v=G_KuuacdZmM&list=PLYhpjiBQhR64n1ytNF1pt9YhGa1kPCJBO&index=1&t=1346s
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Al llarg de tota l’exposició utilitzarem el terme animal de companyia i/o company caní, ja que el 

mot mascota és menyspreador i no és apropiat. Es desprèn de la consideració de PETA 

(persones pel tracte ètic dels animals) que condemna aquesta paraula: “la forma en la que nos 

referimos a las cosas muestra cómo pensamos sobre ellas. Se necesita un ajuste en nuestro 

idioma para hablar de los animales de nuestros hogares”.4  

En segon lloc, l’elecció d’aquest tema d'estudi ve motivada pel desig d'establir una vinculació 

entre l’arquitectura domèstica i el món caní; havent cursat psicologia i ensinistrament caní 

paral·lelament als meus estudis d’arquitectura a l’ETSAB i, havent-me interessat i conviscut 

amb gossos des de sempre, tot desembocant en aquestes línies. 

Actualment, els gossos ocupen una posició essencial com a membres del nucli familiar i 

gaudeixen d'una gran repercussió a l'hora de configurar el nostre habitatge. Amb tot, una bona 

mostra d'aquest nou rol social que juga el gos la trobem a la generació millennial5. Com a 

conseqüència de la situació d’inestabilitat laboral i econòmica present, han quedat alterats els 

models familiars convencionals de les generacions precedents. Això es tradueix en una manca 

de descendència humana en substitució per l'adopció d'animals de companyia; d’on el seu 

màxim representant és el gos.6 Convé ressaltar que, aproximadament un 90% dels cuidadors/es 

de gossos, es refereixen a ells com a membres familiars d'igual rang.7 Per consegüent, no és 

apropiat parlar de relació sinó de vincle, per a referir-nos-hi pròpiament, ja que s'incorporen 

factors emocionals establint un gran benefici recíproc. 8  Val la pena dir que els gossos sí 

disposen d’hemisferi esquerre (la raó) al igual que l’humà 9 ; són éssers amb emocions i 

racionals. 

La idea central és prendre consciència de les conseqüències psicològiques i de salut que afecten 

al nostre gos i que deriven del disseny de l’espai on vivim amb ells. Dit d'una altra manera, 

potenciarem solucions conciliadores i rebutjarem les pròximes a l'empresonament i, 

consegüentment, a l’aïllament de l’animal.  La convivència amb un gos no sempre és fàcil, no 

obstant, disposem d'una gran informació sobre psicologia canina al nostre abast per encetar el 

camí harmoniós entre l’humà i el seu millor amic. Una casa amb gossos ben cuidats i estimats 

és una casa plena de vida. 

 

 

                                                            
4 White, Jennifer. Presidenta de PETA. Entrevista per Good Morning Britain. PETA considera ofensivo llamar mascotas a los 

animales de compañía y pide no hacerlo. [en línea]. Diari ABC, 5 febrer 2020. [Consulta: 5 octubre 2020]. Disponible a: 

https://www.abc.es/sociedad/mascotas/abci-peta-considera-ofensivo-llamar-mascotas-animales-compania-y-pide-no-hacerlo-

202002051445_noticia.html  
5 La generació millennial o generació Y agrupa els nascuts als anys 80 i 90. És la generació amb més estudis i amb unes ganes 

enormes de canviar el món a millor, però es veuen incapaços de trobar una feina adient als seus coneixements. A tots aquests joves, 

se'ls comença a anomenar com "la generació perduda". Generació Y. A: Viquipèdia [en línia]. Wikimedia Foundation, 2020. 

[Consulta: 1 octubre 2020]. Disponible a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Generació_Y  
6 “A Catalunya, hi ha 1.023.847 animals de companyia registrats. Els gossos, són els animals més populars entre els catalans. Així, 

el 91,6% (938.254) són gossos, el 7,6% són gats (78.130), el 0,4% són fures i l'últim 0,4% són altres animals i animals exòtics (aus, 

tortugues, conills, etc.).” Dades del primer estudi d'animals de companyia de Catalunya d'abril del 2014, Animals de Companyia 

registrats a Catalunya en els darrers 25 anys. Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia (AIAC) gestionat pel consell de 

Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC). 
7 e.g., Cain, 1985; Cohen, 2002; Díaz Videla & Olarte, 2016. 
8 El vincle entre l'humà i l'animal s'ha definit per l'Associació Americana de Medicina Veterinària com: "una relació dinàmica i 

mútuament beneficiosa entre persones i altres animals que es influenciada per comportaments essencials per la salut i el benestar 

comú" (Wollrab, 1998, p. 1675). 
9 “Como el de los humanos, el cerebro de los canes integra dos tipos de información. Al igual que los humanos, los perros utilizan 

el hemisferio izquierdo para procesar las palabras y la entonación.” Andics, A. Neural mechanisms for lexical processing in dogs. 

Revista Science, Vol. 353, Issue 6303. Pàgines 1030-32. Hongria: Setembre 2016. Disponible a: 

http://science.sciencemag.org/content/353/6303/1030 [Consulta: 1 octubre 2020]. 

https://www.abc.es/sociedad/mascotas/abci-peta-considera-ofensivo-llamar-mascotas-animales-compania-y-pide-no-hacerlo-202002051445_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/mascotas/abci-peta-considera-ofensivo-llamar-mascotas-animales-compania-y-pide-no-hacerlo-202002051445_noticia.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Generació_Y
http://science.sciencemag.org/content/353/6303/1030
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1.2   Hipòtesi 

La hipòtesi de treball plantejada és la següent:   el benestar caní en un context urbà està 

directament relacionat amb la configuració de l’espai arquitectònic i l’interiorisme de l'habitatge 

on convivim amb els gossos. Així mateix, s'han de disposar d'uns ingredients objectius per 

nodrir els habitatges, sometent cada element d’anàlisi a tres paràmetres essencials: la psicologia 

canina, la higiene i salut i les condicions arquitectòniques i espacials. 

 

1.3   Objectius 

En la realització d'aquest treball ens proposem donar resposta als objectius següents: 

▪ Analitzar i extreure conclusions sobre la psicologia, etologia i conducta canina al 

convertir-se, el gos, en un membre més del nucli familiar en un medi urbà. 

▪ Estudiar i extreure conclusions sobre les condicions sanitàries, higièniques i de salut 

òptimes del gos que viu en un habitatge urbà de propietat horitzontal. 

▪ Arribar al final del recorregut amb una recopilació de dades objectives, per alimentar 

una configuració òptima de l’adequació de l’espai domèstic als habitatges on es 

convisqui amb gossos. 

 

2.   V a r i a b l e s 

Les variables que intervenen en l'estudi són les següents: 

2.1   Perfil del cuidador/a del gos 

Ens basem en una població urbana benestant de classe mitjana, segons la seva situació socio-

professional10, per tractar-se de la casuística més freqüent. Així mateix, es tracta d’individus 

amb mitjans econòmics suficients per poder seleccionar on viure, d’entre l'oferta disponible al 

mercat immobiliari. No obstant, amb algunes limitacions de pressupost. D’altra banda, es tracta 

de persones compromeses amb el medi natural, que estimen els animals i condemnen 

indiscutiblement la tinença irresponsable, l’abandonament i la crueltat cap a ells. 

 

2.2   Característiques del gos 

A l'actualitat, trobem dues-centes races canines d’entre les més populars.11 Així, juga al nostre 

favor el gos de raça, ja que ens podem aproximar suficientment a l’aspecte físic i caràcter de 

l’etapa adulta i, així, poder adequar el seu espai a les seves necessitats i requeriments futurs. 

Contràriament, amb el gos mestís podem sorprendre’ns, desconeixent la mida i tarannà 

definitiu. 

                                                            
10 No trobem una definició exacta de classe mitjana. No obstant, s'entén com una part majoritària de la societat caracteritzada per 

una relativa estabilitat financera i que gaudeix d'una bona qualitat de vida, en termes generals. A continuació, els ingressos d'una 

persona de classe mitjana espanyola oscil·len entre els 7.750 i els 39.000 euros, amb una mitjana de 18.100 euros. CaixaBank 

Research, 2020. Disponible a: https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/qui-classe-

mitjana [Consulta: 12 gener 2021]. 
11 Dades de la Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH) que ha escollit les races canines que es crien amb una major 

regularitat. A: Krämer, Eva-Maria. Razas de perros. Las 200 razas más populares. Barcelona: Hispano Europea, 2019, pàg. 4. 

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/qui-classe-mitjana
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/qui-classe-mitjana
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Els anomenats gossos de companyia són els més escaients per viure en un medi urbà. 

Generalment, el gos de companyia conserva el seu comportament juvenil fins a edats molt 

avançades, és obedient i estableix uns llaços afectius molt estrets amb el seu referent humà de 

confiança. 

En darrer lloc, les races més comunes a les nostres urbs són: el Bichon maltès o frisé, el 

Yorkshire terrier, el Pinscher miniatura, l'Schnauzer miniatura, el Buldog francès, el Boston 

terrier, el Pug o Carlí, el Caniche o Púdel, el Chihuahua, el Pomerània, el Jack Russell terrier, el 

Teckel i/o el Pequinès.12 

 

2.3   Localització geogràfica de l'habitatge 

En tercer lloc, es tindran en compte les condicions climàtiques de Catalunya, amb un clima 

mediterrani d'hiverns amb temperatures suaus i estius calorosos i secs (amb excepció del clima 

atlàntic que trobem a la Vall d'Aran). Així mateix, en un clima atlàntic d'hiverns freds i plujosos 

i estius frescos i humits s'hauria d'optar per unes solucions arquitectòniques contra les baixes 

temperatures que asseguressin la satisfactòria aclimatació del gos.13 

 

2.4   Tipologia d’edifici 

En darrer lloc, es treballa sobre el model de vivenda de propietat horitzontal14 d'una edificació 

en una àrea urbana, per ser el cas més habitual. Concretament, es tracta d’un habitatge de 

superfície útil compresa entre els 76 i 90 m², per ser el valor mitjà dels habitatges espanyols.15 

Aquesta exposició s’emmarca dins d’aquestes variables per raons d'operativitat i del marc 

normatiu respecte de la extensió d’un treball de fi de grau. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 Piamore, E. Races de gossos per a conviure en un pis urbà. [en línea]. Blog ExpertoAnimal.com, agost 2019. Disponible a: 

https://www.expertoanimal.com/20-razas-de-perros-para-tener-en-un-piso-24350.html [Consulta: 14 gener 2021]. 
13 Requereixen unes temperatures entre els 13 i els 26 graus Celsius. El fred extrem pot causar trastorns com l'ansietat i problemes 

motrius que porten a la disminució de la seva mobilitat. En el cas d'una baixada de la temperatura, el risc comença a partir dels 5 

graus Celsius. Tanmateix, la temperatura del clima mediterrani entre el 12 i els 18 graus s'adequa satisfactòriament als requeriments 

exposats. A: La guía para perros urbanos [en línia]. Blog SrPerro.com, 2019. [Consulta: 14 gener 2021]. Disponible a: 

https://www.srperro.com/consejos/salud-perruna/bajas-temperaturas-altas-temperaturas-los-perros-sufren-los-efectos-del-clima  
14 La propietat horitzontal és un concepte jurídic que fa referència a una classe de propietat privada que es caracteritza per la seva 

extensió de manera privativa sobre un pis o local d'un edifici i, a més, sobre una part dels elements comuns que comparteixen tots 

els propietaris de l'edifici. Convé ressaltar que tenim el dret exclusiu i personal sobre la nostra propietat separada. Propietat 

Horitzontal. A: Viquipèdia [en línia]. Wikimedia Foundation, 2020. [Consulta: 1 octubre 2020]. Disponible a: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Propietat_horitzontal  
15 Corresponen a dades de l'any 2019 a càrrec del Institut Nacional d'Estadística (INE). [en línia] [Consulta: 1 octubre 2020]. 

Disponible a: https://ine.es/index.htm  

https://www.expertoanimal.com/20-razas-de-perros-para-tener-en-un-piso-24350.html
https://www.srperro.com/consejos/salud-perruna/bajas-temperaturas-altas-temperaturas-los-perros-sufren-los-efectos-del-clima
https://ca.wikipedia.org/wiki/Propietat_horitzontal
https://ine.es/index.htm
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3.   C o n t e x t   H i s t ò r i c 

El gos ha estat valorat com a company des de sempre. Així, ho corroboren les cultures antigues 

atribuint-li qualitats de company, conductor espiritual, representacions folklòriques i distintius 

d'estatus.16 D'altra banda, els primers indicis de la convivència entre humans i gossos data de fa 

sis mil anys. Convé ressaltar que, per tal de no estendre’s en el discurs històric, hem considerat 

oportú limitar-nos en l’Antic Egipte i l’Antiga Roma pel seu tracte curós amb els gossos, tot i la 

gran distància temporal que ens separa. 

En primer lloc, parlarem sobre la civilització del nord-est d’Àfrica, l'Antic Egipte (3100 aC), on 

l'estima envers els animals de companyia era un fet remarcable.17 Des de l'Imperi Antic (2686-

2173 aC), trobem casos on els egipcis eren representats amb les seves mascotes als sarcòfags i 

tombes, momificats en comunió, amb el desig de romandre junts i gaudir de la companyia 

mútua eternament. Un bon exemple d’això, és el descobriment de gossos curosament 

momificats i arraulits als peus del seu amo. 

En el camp de la psicologia hi trobem un fort vincle emocional amb la creença de la 

immortalitat després de la mort i en un retrobament mutu; el dol per la pèrdua d’una mascota 

troba així el seu consol. Gràcies a aquestes imatges, podem confirmar l’existència de la 

domesticació canina. N’és un bon exemple, un gos de caça momificat que es troba al Museu 

Egipci d’El Caire (Figura 3a). L’exemplar es va localitzar conservat amb molta cura, pertanyent 

segurament a un faraó; al morir fou enterrat en una tomba a la Vall dels Reis. Amb tot, 

l’egiptòloga i especialista en arqueozoologia Salima Ikram18 ha investigat aquesta qüestió: “Són 

en veritat manifestacions de la vida quotidiana (...) Quan veus a aquests animals, penses: Ah! 

Aquest faraó tenia una mascota com la tinc jo!, i en comptes de sentir una distància de més de 

cinc mil anys, veus als antics egipcis com a persones de carn i ossos.” Altrament, es confirma 

que era molt ben alimentat: “Com a mascota d’un rei li donaven els millors mossos.” 

Convé destacar que pels egipcis, el gos (en egipci antic iu o tyesem) ja era el millor amic de 

l'home; el gos domesticat convivia a l'interior de l'habitatge: acomodat i alimentat proper als 

seus amos, els quals tenien cura de la seva salut. Els egipcis cuidaven amb afecte els seus gossos 

al llarg de la seva vida terrenal. Això, es desprèn de l’estudi de les seves mòmies tot revelant un 

pelatge brillant i uns ossos forts com a resultat d’una bona alimentació; continuada, sana i 

equilibrada. Amb tot, estava absolutament prohibit atemptar contra la seva vida, sota pena de 

mort.19 Finalment, la importància del gos pels egipcis culmina amb la divinitat egípcia Anubis 

(Figura 3b), déu dels funerals i guardià de les tombes. Se’l representava com un home amb cap 

de podenc de pelatge obscur.20 

                                                            
16 Walsh, 2009. 
17  L’Historiador grec Heròdot d'Halicarnàs, que visità Egipte al segle V a.C., constata que els animals domèstics eren molt 

abundants. Va donar testimoni de l'enorme desolació que la mort d'una mascota produïa al nucli familiar. Els familiars com a símbol 

de dol s'afaitaven tot el cos amb la mort del seu company caní. Una de romanos... historias que hacen historia. Animales de 

compañía en Egipto y la Antigua Roma [en línia]. Blog Wordpress: 2017. [Consulta: 24 gener 2021]. Disponible a: 

https://unaderomanos.wordpress.com/2017/02/20/animales-de-compania-en-egipto-y-la-antigua-roma/  
18 Salima Ikram és una professora d’egiptologia de la Universitat Nord-americana al Caire. Com a analista de fauna ha estat 

responsable d’identificar milers d’ossos d’animals en els jaciments arqueològics. Des de la seva càtedra s’ha encarregat de la 

col·lecció de mòmies animals del Museu Egipci. A: Viquipèdia [en línia]. Wikimedia Foundation, 2021. [Consulta: 5 gener 2021]. 

Disponible a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Salima_Ikram  
19 Los animales de compañía en el Antiguo Egipto [en línia]. Història, National Geographic: 2016. [Consulta: 24 gener 2021]. 

Disponible a: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/animales-compania-antiguo-egipto_6319. 
20 El podenc, també denominat gos coniller o xarnego és un tipus de gos de caça amb l'origen a l'antiguitat. El seu origen és la raça 

Tesem de l'antic Egipte. El podenc destaca pel gran desenvolupament dels seus sentits i per la gran fidelitat al seu tutor. En darrer 

terme, es tracta d'un ca tranquil, res agressiu i afectuós. Villodres, J. El nuevo libro del podenco. Editorial Susaeta: 2000.  

https://unaderomanos.wordpress.com/2017/02/20/animales-de-compania-en-egipto-y-la-antigua-roma/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salima_Ikram
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/animales-compania-antiguo-egipto_6319
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En segon lloc, parlarem sobre el gos a l’Antiga Roma, l’animal de companyia per excel·lència. 

A finals de la República Romana (segle I aC) es va popularitzar entre les classes benestants la 

tinença d'un gos guardià. Aquesta informació es desprèn de les domus (habitatge típic de l'antiga 

Roma) amb mosaics de gossos (Figura 3c) acompanyats de la inscripció cave canem (gos 

perillós), advertint als intrusos. 21 Cal afegir que en aquestes representacions trobem gossos 

molossus (Figura 3d).22 No obstant, també trobem gossos petits, com a animals de companyia 

de les classes benestants romanes, els canis catelli, dels quals el més populars van ser els canis 

melitae, similars als actuals Bichon maltès i Bichon frisé.23 

El gos de companyia canis catelli satisfeia únicament la comesa de company de jocs i constituïa 

un símbol de distinció social. Convé destacar la descripció del poeta llatí d'origen hispà, Marc 

Valeri Marcial (43 dC-104 dC) que fa de la gosseta Issa, d’on s'extreu el ja mencionat vincle 

entre l'humà i el gos: "Issa es más pura que un beso de paloma, más cariñosa que todas las 

muchachas, más preciosa que las perlas de la India ... Para que su última hora no se la llevara 

del todo, Publio reprodujo su imagen en un cuadro en el que verás una Issa tan parecida que ni 

siquiera la misma Issa se parecía tanto a sí misma."24  

Convé justificar el gran afecte que els romans els hi tenien amb el descobriment de làpides de 

gossos acompanyant als seus difunts amos i, fins i tot, amb la presència de pedres tombals 

exclusives per a l’animal de companyia com a mostra d'afecte (Figura 3e).25 

Per concloure, la vida amb animals de companyia ha estat una constant al llarg de la història i 

l'acceptació social del gos, com a membre del nucli familiar, ha agafat molt d’empenta aquests 

darrers anys. No obstant, la convivència a l’interior de l'habitatge (fins i tot amb els gossos de 

races gegants >50 Kg) esdevé una situació de caire contemporani (Figura 3f). S'ha de prestar 

especial atenció a l'adequació del seu espai domèstic, tenint cura de respectar la seva llibertat, la 

relació amb els seus iguals, els hàbits alimentaris, l'exercici físic i l'estimulació dels seus òrgans 

sensorials. Una bona mostra, és el cas de la reina Elisabet II del Regne Unit (Figura 3g): la seva 

vida sempre ha estat marcada pel seu amor i convivència amb els seus gossos, criant més de 

trenta cans de la raça Corgi.26 Convé ressaltar que, va confinar-se amb el seu gos corgi a la seva 

residència principal, el castell i palau de Windsor, essent conscient del gran benefici psicològic 

que li aportava el contacte caní en una situació pandèmica difícil d'assimilar i superar. 

 

 

                                                            
21 Pascual Peña, A. Les mascotes a l'Antiga Roma [en línia]. Academia Play: 2018. [Consulta: 20 gener 2021]. Disponible a: 

https://academiaplay.es/mascotas-antigua-roma/  
22 És una antiga raça canina extingida i originària de l'Antiga Grècia. Els Molossus eren cans d'una forta complexió dotats de 

punyents ullals, orelles curtes i cames de característiques felines. Va ser emprat per grecs i romans com a gos guardià del guanyat, 

gos de presa i gos de guerra. Finalment, es considera l'avantpassat de tots els gossos de tipus mastí a l'actualitat. Podem destacar la 

cita: "Nunca, con estos perros en guardia", diu el poeta romà Virgili, "usted necesitará temer por sus barracas de un ladrón de la 

medianoche, o ataque de lobos, o bandoleiros ibéricos en su espalda." Molossus. A: Viquipèdia [en línia]. Wikimedia Foundation, 

2020. [Consulta: 20 gener 2021]. Disponible a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Molossus_(perro)  
23 El Bichon maltès és un excel·lent gos de companyia, net, vivaç i molt intel·ligent, i no són agressius. Així mateix, es tracta d'una 

espècie de gos dòcil, molt protector amb la casa, però molt amigable d'altres races. Bichon maltès. A: Viquipèdia [en línia]. 

Wikimedia Foundation, 2020. [Consulta: 6 desembre 2020]. Disponible a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Bichon_maltès  
24 Marc Valeri Marcial fa un retrat de la gossa del seu amic Publio. Citació textual. Pascual Peña, A. Les mascotes a l'Antiga Roma 

[en línia]. Academia Play: 2018. [Consulta: 20 gener 2021]. Disponible a: https://academiaplay.es/mascotas-antigua-roma/  
25 Al Museu d'Art J. Paul Getty de Califòrnia (Estats Units) trobem una pedra tombal a la gosseta Helena amb la inscripció: "A 

Helena, filla adoptiva, ànima incomparable i noble."  
26 El Corgi gal·lès de Pembroke (Welsh Pembroke Corgi) és una raça de gos petit nadiu de la Gran Bretanya, sent considerat un dels 

gossos més antics de la Gran Bretanya. Tanmateix, el corgi mitjà té una alçada de 25 a 30 cm, una longitud de 30 a 38 cm i un pes 

d'11 a 14 Kg. Corgi gal·lès de Pembroke. A: Viquipèdia [en línia]. Wikimedia Foundation, 2020. [Consulta: 1 octubre 2020]. 

Disponible a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Corgi_gal·lès_de_Pembroke  

https://academiaplay.es/mascotas-antigua-roma/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Molossus_(perro)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bichon_maltès
https://academiaplay.es/mascotas-antigua-roma/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corgi_gal·lès_de_Pembroke
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4.   P s i c o l o g i a   d e   l’ E s p a i   C a n í   i   H u m à 

4.1   Percepció canina de l’espai arquitectònic 

Per començar, l'experiència arquitectònica és 'multisensorial' (Pallasmaa. The eyes of the skin. 

2005, pàg. 43) 27 , l'habitatge constitueix un indret tangible i l'habitar és un procés on hi 

intervenen tots els sentits. Si parem atenció a la percepció visual, l'alçada mitjana del nivell 

visual d'una persona dempeus és d’1,60 m de mitjana. Ara bé, la mateixa variable en el cas del 

gos, oscil·la28 entre els 0,40 m (Chihuahua) i 1 m (Dog alemany), agafant 0,70 m de mitjana. 

Com a conseqüència, treballarem considerant, a més a més, aquest altre punt de vista (Figura 

4a). 

Més tard, l'arquitecte Richard Neutra reflexiona: "l’habitatge conservava la seva condició de 

món dilatat que convenia explorar (...) jo veia únicament sabates grans i brillants i, 

ocasionalment, peus nus d'enormes proporcions. Ells vivien a un altre nivell". 29  Un bon 

exemple representatiu és l’animació de Tom i Jerry (Figura 4b), on el pla d’enquadrament està 

format pel sòcol de l'estança amb el forat de la llar del ratolí i les sabates de la serventa30. 

D’aquesta manera, prenem consciència de la influència i importància que tenen els paviments en 

els nostres animals de companyia. Tanmateix, disposem d’exemples per apropar l’alçada focal 

del gos a la nostra. N’és un bon exemple, la proposta de mobiliari interior D-Tunnel del director 

artístic i dissenyador japonès Kenya Hara per a l’exposició Architecture For Dogs31 (Figura 

4c). 

A continuació, els sentits més utilitzats pels gossos són l'olfacte i l'oïda, essent l’olfacte el seu 

pilar perceptiu principal. Pel que fa a l’audició, el gos percep freqüències sonores 2,5 vegades 

superiors als humans, tenen un abast auditiu de fins a 50.000 hertzs i escolten a una distància 

quatre vegades superior a la nostra. En segon lloc, el gos reconeix la seva llar per l'olfacte i no 

per la vista, disposant d'un sentit olfactiu privilegiat. Així mateix, els gossos tenen entre 200 i 

300 milions de receptors olfactius, enfront dels 5 milions dels que disposa l'humà32. Altrament, 

el sentit del tacte és similar al nostre.33 Com a conseqüència, haurem de prestar especial atenció 

a protegir-los de la contaminació acústica i a la neteja i renovació de l'aire interior, atribuint una 

importància cabdal a l'aroma de la nostra llar34. Sustentar una essència neutra sempre serà una 

opció acertada. 

 

                                                            
27 "Les qualitats de l'espai, de la matèria i de l'escala es mesuren per igual amb l'ull, l'oïda, el nas, la pell, la llengua, l'esquelet i el 

múscul". Tanmateix, a partir d'experiments amb animals, els científics han identificat 17 modes diferents on els organismes vius 

responen a l'entorn. Parafrasejat de l'obra: Jay, M. The Dialectical Imagination. 1973. 
28 L'alçada mitjana del nivell visual mesurat des del sòl d'un gos varia segons la seva raça o mestissatge. Tanmateix, considerem 

alguns dels casos més desiguals: gossos toy com el Chihuahua (40 cm), gossos grans com el Pastor alemany (78 cm), el Terranova 

(90 cm), gossos gegants com el Santbernat i el Dog alemany (100 cm). Krämer, E. Razas de perro. Las 200 razas más populares. 

Barcelona: Hispano Europea, 2019. 
29 Utilitzem la comparació entre adults i infants feta per Neutra per explicar la disparitat d'altura entre adults i gossos. Aquests 

comentaris es troben recollits al capítol Influències primerenques de la seva autobiografia. Neutra, R. Vida i forma. Buenos Aires: 

1972. 
30 Parafrasejat de l'obra del catedràtic de projectes arquitectònics a l'ETSAB, Xavier Monteys. Monteys, X. Casa collage. Un ensayo 

sobre la arquitectura de la casa. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2014, p. 38. 
31 Architecture For Dogs inventat per arquitectes i dissenyadors, és una col·lecció d’arquitectura extremadament sincera amb la 

finalitat d’aconseguir la felicitat dels nostres gossos. En una primera fase, es troben 13 peces d’arquitectura per satisfer als amants 

canins. [Consulta: 22 gener 2021]. Disponible a: https://architecturefordogs.com/ 
32 El olfato del perro: su característica más destacada [en línia] Blog Piensos Lobo Azul: 14 maig 2019. [Consulta: 22 gener 2021]. 

Disponible a: https://blog.piensosloboazul.com/es/el-olfato-del-perro-su-caracteristica-mas-destacada   
33 Parafrasejat de el gos i el seu entorn: Paramio, A. Psicología del adiestramiento y aprendizaje del perro. Madrid: Ediciones Díaz 

de Santos, 2016. 
34 Quan ens plantegem l'interiorisme de la nostra llar no relegarem de l'olfacte. L'aroma defineix l'energia que la nostra llar transmet 

als residents. L'aroma de la llar ajudarà a la bona convivència entre ambdues parts. 

https://architecturefordogs.com/
https://blog.piensosloboazul.com/es/el-olfato-del-perro-su-caracteristica-mas-destacada


ETSAB     Treball Fi de Grau                                                                                                              Tutor  Félix Arranz 

 

15 
 

4.2   Percepció psicològica del nostre habitatge humà-caní  

Encetarem l’exposició amb el concepte d’espai propi. Així mateix, disposem d’una autonomia 

creativa dins del nostre hàbitat, fent-nos-el particular: "S'ha de sentir que es viu en ell i 

endevinar com s'hi viu." 35  L’habitatge es converteix en la nostra pròpia llar. 36  Tot seguit, 

l'arquitecte finlandès Juhani Pallasmaa du a terme una crítica a la creació contemporània per una 

manca d'empatia amb aquesta identitat única, obtenint una arquitectura orfe37: "la casa és un 

escenari concret, íntim i únic de la vida de cadascú (...) l'acte d'habitar converteix a l'espai 

insubstancial en espai personal."38 No obstant, aquest esperit particular s'ha d'equilibrar amb les 

prestacions tècniques que ha d'oferir-nos l'habitatge per a una satisfactòria convivència. Com a 

persones cuidadores39 que ensinistrem al nostre company, necessitem conèixer les eines de 

domesticació de l'espai, fugint dels judicis purament estètics. Dit d’una altra manera, assolirem 

una opus con amore40, és a dir, una harmonia perfecta entre la dimensió funcional física i la 

dimensió personal d'identitat de l'habitant amb els seus animals. Més endavant detallarem els 

ingredients d’aquesta configuració arquitectònica i d’interiorisme. 

En segon lloc, el nostre propòsit és un espai plaent; la serenitat i el confort són prioritaris: "un 

confort espiritual (...) optimisme (alegria de color i llum, elements vius i plantes)...; serenitat, 

línies tranquil·les i volums agradables per a la nostra vida urbana cansada (...) en definitiva, un 

ordre espiritual.” 41  Així, l'arquitecta francesa Anne Lacaton afirma: "És molt important 

treballar sobre les qüestions del plaer i la qualitat de vida, combinar les necessitats amb les 

idees de plaer i de benestar (...) observar el cel, deixar que entri el sol, tenir bones vistes. No és 

tant difícil de fer. El plaer en l'arquitectura és completament fonamental i sostenible (...) 

Proporcionar més espai, més llum, fer la vida a la ciutat més agradable és una bona inversió. 

L'oblit és un error.”42 Convé ressaltar que l'excés d’obstacles visuals desestabilitza l'equilibri 

psicològic del gos; impedint el seu control de l'entorn i suscitant-li angoixa, recel i pors. 

Anàlogament, la nostra salut mental també pateix amb l’abús de barreres. 43  Així mateix, 

defensem la no obstrucció espacial: la negativa d’obstacles a portes, finestres i passadissos per 

garantir un flux de circulació segur. D'altra banda, la llei d’ortogonalitat defensa una necessària 

inclinació vers els traçats i angles rectes, a l’espai interior, amb la finalitat d’oferir una major 

sensació de seguretat. Contràriament, la corba en ocasions pot resultar dubtosa per la manca 

d'uns punts de referència clarament definits.44 

                                                            
35 Ekambi-Schmidt, J. La perception de l'habitat. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001, p. 39. 
36 La llar s'ha definit com a casa pròpia, en el sentit de clos d'intimitat afectiva. Així mateix, designa un lloc on un individu o grup 

habita, creant en ells la sensació de seguretat familiar, intimitat i calma. En aquesta sensació es diferencia de casa, que només fa 

referència a l'habitatge físic. Llar. A: Viquipèdia [en línia]. Wikimedia Foundation, 2020. [Consulta: 8 octubre 2020]. Disponible a: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llar  
37 Pallasmaa i la seva crítica a la falta d'empatia amb l'habitant: "Però semblem incapaços d'al·ludir als aspectes més subtils, 

emocionals i imprecisos de la llar. A les escoles d'arquitectura se'ns ensenya a projectar cases, no llars." 

"Em sembla que els escriptors, els cineastes i els artistes capten l'essència humana i el significat de l'habitar d'una forma més 

profunda i subtil que els arquitectes."  

Pallasmaa, J. Habitar. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2016, p. 10. p. 14. 
38 Pallasmaa, J. Habitar. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2016, p. 7. 
39 El terme persona cuidadora s'utilitza entès com l'individu amant i devot dels gossos que exerceix el paper de tutor, responsable i 

propietari, considerant el ca un pilar essencial del seu nucli familiar i, condemnant inexorablement els abusos, l’abandonament i 

l’atemptat contra el benestar animal.  
40 Aalto, A. AAVV (vol.I: 1922-1962). Zúrich: Les Éditions d'Architecture, 1962, p. 108. 
41 AC, publicació del GATEPAC (Grup d'Artistes i Tècnics Espanyols per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània). Número 6, 

2n trimestre 1932, p. 21. 
42 Lacaton, A. El lujo del vacío. Madrid: Revista AV Arquitectura Viva número 133, 2010, p. 37. 
43 Ekambi-Schmidt, J. La perception de l'habitat. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001, p. 49. Fa referència a: Moles, A. Théorie 

des objects. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1974, on s'estudia les lleis sintàctiques de la disposició dels objectes a l'habitatge. 
44 Segons investigacions, l'empresonament d'un individu en una torre arrodonida sense punts de referència condueix al deliri.  

Ekambi-Schmidt, J. La perception de l'habitat. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001, p. 50. Tanmateix, el nostre gos s'impregna 

del nostre estat mental i, conseqüentment, es produeix el trastorn caní i la convivència recíproca nociva (comentari de l'autor). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llar
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5.   E x i g è n c i e s   H i g i è n i q u e s   i   d e   S a l u t 

5.1   Condicions climàtiques i higromètriques 

Convé ressaltar la importància de les condicions climàtiques, ja que moltes races canines 

suporten molt malament el fred i afecta greument a la seva salut.45 Així mateix, el gos és un 

apassionat de l'exposició solar tot l'any, ja que li proporciona grans beneficis físics i mentals46: 

el sol és una font natural de vitamina D, afavoreix la producció de serotonina47 i millora la son; 

incrementant la qualitat del descans (Figura 5a). A més a més, proporciona calidesa a l'hivern i 

dissipa el dolor articular dels gossos ancians. Amb tot, l’exposició solar diària és una rutina 

d’obligatori compliment i s’ha d’assegurar la seva accessibilitat. 

En general, la temperatura ideal canina se situa entre els 12 i 24ºC. Paral·lelament, la comoditat 

tèrmica humana es troba entre els 18-19ºC i els 24-25ºC (amb una humitat ambiental d’entre el 

45 i 65%). Cal tenir en compte que, l’elevada humitat a l’interior de la llar ocasiona diversos 

problemes als nostres animals, en especial, d’índole respiratòria 48 . A més, els problemes 

d’humitats per condensació afecten per igual a persones i gossos. Conseqüentment, els gossos 

que viuen a habitatges humits s’exposen a patir dermatitis humida49, en especial, les races de 

pelatge llarg i atapeït (Retrievers, Rottweiler i Terranova, principalment). D’altra banda, un altre 

problema derivat de l’elevada humitat és l’afectació a l’oïda: l’alta humitat genera una alta 

producció de cerumen, que es tradueix en irritació al pavelló auditiu a gossos d’orelles llargues 

(Beagle anglès, Basset hound, Setter anglès, etc.). En darrer lloc, un altre símptoma d’un 

inadequat control de la humitat a l’habitatge és la mala olor despresa pels cans, malgrat ser 

banyats regularment. 

Per consegüent, el control de la temperatura i la humitat interior és un requisit imprescindible 

per a la salut dels nostres companys canins. A nivell domèstic convé disposar d’un higròmetre 

per assegurar-nos un nivell d’humitat adequat. Entre el 40 i 60% (l’ideal és el 50%) és un nivell 

d’humitat relativa idoni per humans i gossos, fent possible una respiració i transpiració 

adequada. Amb tot, si és inferior al 40% es podria plantejar l’ús d’humidificadors. No obstant, 

no s’ha de superar el 70% d’humitat, ja que un ús descontrolat d’aquests sistemes ens porta a la 

proliferació de fongs a les superfícies interiors. Contràriament, si l’ambient interior pateix 

d’excés d’humitat, s’hauria d’utilitzar deshumidificadors. 

 

 

 

                                                            
45 El Llebrer espanyol, el Dog argentí, el Yorkshire terrier, el Beagle anglès i el Chihuahua serien exemples de races canines que 

toleren molt malament les baixes temperatures. ¿Cuánto frío puede suportar un perro?. Blog Animal’s Health Espanya, 11 gener 

2021. Disponible a: https://www.animalshealth.es/mascotas/cuanto-frio-puede-soportar-perro-filomena [Consulta: 22 gener 2021]. 
46 López, E. ¿Por qué a los perros les gusta el sol? A: Experto Animal [en línia]. Link To Media, 2021. [Consulta: 22 gener 2021]. 

Disponible a: https://www.expertoanimal.com/por-que-a-los-perros-les-gusta-el-sol-21318.html  
47 La serotonina actua a l'organisme caní com un neurotransmissor que manté l'estat d'ànim estable i el millora, convertint-se en un 

antidepressiu natural. Així, amb una major exposició solar, gaudirem d'una convivència més satisfactòria. 
48  Humitat a casa i com afecta als nostres animals de companyia. [Consulta: 23 gener 2021]. Disponible a: 

https://acuasec.com/humedad-en-casa-como-afecta-mascotas/ 
49 La dermatitis humida canina és un tipus habitual d’infecció cutània aguda que es manifesta a gossos, apareixent immediatament a 

nivell local. Així mateix, es detecten zones amb hipersensibilitat, produint forts picors i dolor a l’animal. Els punts característics de 

la dermatitis humida són les galtes, el clatell, l’esquena, les cuixes i la cua. [Consulta: 23 gener 2021]. Disponible a: 

https://www.anicura.es/consejos-de-salud-para-mascotas/perro/la-dermatitis-humeda-en-los-perros/ 

https://www.animalshealth.es/mascotas/cuanto-frio-puede-soportar-perro-filomena
https://www.expertoanimal.com/por-que-a-los-perros-les-gusta-el-sol-21318.html
https://acuasec.com/humedad-en-casa-como-afecta-mascotas/
https://www.anicura.es/consejos-de-salud-para-mascotas/perro/la-dermatitis-humeda-en-los-perros/
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Paral·lelament, destacarem la necessitat d’una bona ventilació i renovació de l’aire interior, en 

especial, d’aquells espais més freqüentats pels nostres cans; evitant l’estanqueïtat de l’aire i 

obtenint un aire fresc i regenerat. Més encara, en la situació de pandèmia actual50. N’és una 

bona opció, la ventilació creuada natural a través de dos obertures oposades tot renovant l’aire 

d’una forma més ràpida i eficaç (Figura 5b). 

La ventilació és una eina essencial per tal de sustentar una essència neutra a la nostra llar que no 

pugui importunar l’excel·lent sentit olfactiu del ca. 

D’altra banda, al clima mediterrani, d’hiverns temperats i estius secs i calorosos, de la nostra 

latitud, disposar d’un bon sistema de refrigeració als mesos de calor intensa és indispensable. 

No obstant, convé prendre consciència del perill d’abusar de l’aire condicionat a l’època 

estival.51 Evitarem un contacte directe amb el gos i no baixarem dels 23 ºC per evitar refredats i 

d’altres complicacions mèdiques respiratòries. Convé ressaltar que, els gossos ancians pateixen 

dolors a les articulacions amb aquests canvis sobtats de temperatura, i per consegüent, queda 

completament contraindicat. Es comú abusar d’aquest sistema condicionat quan, en realitat, amb 

uns ventiladors situats amb bon criteri, es pot crear el moviment d’aire interior necessari per 

refrescar-nos. En darrer terme, si volem anar més enllà, per refrigerar al nostre millor amic 

podem recórrer a enginys dissenyats exclusivament per ell. Ben coneguts són els llençols 

refrescants per a gossos. Tanmateix, trobem projectes més interessants i sofisticats. N’és un bon 

exemple el projecte Dog Cooler de l’arquitecte Hiroshi Naito, que forma part de la col·lecció 

d’arquitectura inventada per arquitectes i dissenyadors Architecture For Dogs52 (Figura 5c). 

Contràriament, a l’època hivernal, caldrà recórrer a un sistema generador de calor, en especial, 

quan es conviu amb cans poc tolerants al fred.53 Tal i com s’ha dit amb anterioritat, l’exposició 

solar és altament beneficiosa pels gossos (Figura 5d). Malauradament, quan les hores de sol són 

escasses i, no és suficient el calor proporcionat per l’exposició solar, s’ha de recórrer als 

sistemes de calor. Tot seguit, trobem els sistemes de captació solar mitjançant panells; malgrat 

que, depenent de l’orientació de l’edifici, no sempre serà una opció viable. Després, una altra 

alternativa és la caldera de gas o un sistema elèctric. Queda absolutament prohibit la utilització 

d’escalfadors de gasoil o petroli, ja que els COV54 i hidrocarburs despresos, fruit de la seva 

combustió, genera un aire altament tòxic pels nostres animals, afectant greument la seva salut. 

Amb tot, sempre s’haurà de disposar de mantes o teixits de cotó i llana per donar-li escalfor al 

seu llit, en especial, durant la nit. 

 

                                                            
50 Ventilació i Covid-19. El ministeri de salut recomana la ventilació natural permanent i creuada per garantir un escombrat eficaç de 

tot l’espai. És el mètode més eficient per protegir-nos d’aquesta malaltia enormement infecciosa. [en línia]. Disponible a: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Ventilacion.pdf 

[Consulta: 23 gener 2021]. 
51  Sánchez, R. És bo l’aire condicionat pel meu gos? Muy Interesante, 2020. [Consulta: 22 gener 2021]. Disponible a: 

https://www.muyinteresante.es/mascotas/articulo/es-bueno-el-aire-acondicionado-para-los-perros-831559130239 
52 Architecture For Dogs inventat per arquitectes i dissenyadors, és una col·lecció d’arquitectura extremadament sincera amb la 

finalitat d’aconseguir la felicitat dels nostres gossos. En una primera fase, es troben 13 peces d’arquitectura per satisfer als amants 

canins. [Consulta: 22 gener 2021]. Disponible a: https://architecturefordogs.com/ 
53 El Llebrer espanyol, el Dog argentí, el Yorkshire terrier, el Beagle anglès o el Chihuahua serien exemples de races canines que 

toleren molt malament les baixes temperatures. ¿Cuánto frío puede suportar un perro?. Blog Animal’s Health Espanya, 11 gener 

2021. Disponible a: https://www.animalshealth.es/mascotas/cuanto-frio-puede-soportar-perro-filomena [Consulta: 22 gener 2021]. 
54 Els compostos orgànics volàtils (COV) són un conjunt de compostos químics que, a l’ambient interior, constitueixen un factor de 

risc per a la salut dels nostres animals de companyia al minvar la qualitat de l’aire que es respira. Així mateix, les principals fonts de 

COV a la llar són: pintures, dissolvents, adhesius, rentadors, desinfectants, aerosols, ambientadors, productes de neteja en sec de 

roba, teles o moquetes. Amb tot, haurem de prestar atenció a tals productes, sempre optant per les solucions més ecològiques. De 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). [en línia] Ministeri per a la Transició Ecològica, Govern d’Espanya, 2021. Disponible a: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/act-

emis/compuestos_organicos_volatiles.aspx [Consulta: 22 gener 2021]. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Ventilacion.pdf
https://www.muyinteresante.es/mascotas/articulo/es-bueno-el-aire-acondicionado-para-los-perros-831559130239
https://architecturefordogs.com/
https://www.animalshealth.es/mascotas/cuanto-frio-puede-soportar-perro-filomena
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/act-emis/compuestos_organicos_volatiles.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/act-emis/compuestos_organicos_volatiles.aspx
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5.2   Qualitat de l’aire interior 

En primer lloc, haurem d’evitar la presència de compostos orgànics volàtils55 (COV), ja que 

causen efectes greus en la salut dels animals, tals com: la irritació ocular i de mucoses, 

al·lèrgies, anèmies i alteracions del sistema nerviós. N’és un bona mostra, la rinitis al·lèrgica 

canina56, que ocasiona inflamació a la cavitat nasal, esternuts, nàusees i dificultats respiratòries. 

En general, els al·lèrgens més habituals als nostres habitatges són els àcars, les bactèries, els 

virus, les espores de fongs, les floridures, el pol·len i el pèl dels mateixos gossos; els quals es 

fan presents a l’aire, les teles, les catifes i les moquetes. Per consegüent, es desaconsella l’ús de 

catifes i moquetes quan es conviu amb animals per la tendència a acollir aquests 

microorganismes nocius. Convé recordar que, a més a més, la humitat i la temperatura 

excessives afavoreixen aquesta presència d’àcars i fongs. Un entorn net i endreçat és la font de 

salut pels nostres companys canins i, en general, per a tota la família. No obstant, s’ha d’optar 

per una neteja amb productes lliures de substàncies tòxiques. 

Amb la premissa de sustentar una llar lliure de substàncies tòxiques, haurem de decantar-nos per 

una higiene interior mitjançant productes naturals i de fàcil accessibilitat. N’és un bon exemple, 

el vinagre o àcid acètic: una substància rentadora desengreixant i bactericida. Es pot utilitzar 

directament sobre superfícies pètries, ceràmiques, vidre o d’acer inoxidable. D’altra banda, 

barrejat amb aigua i suc de llimona, obtenim un excel·lent netejavidres. A més a més, la seva 

forta olor desapareix ràpidament, pel benestar olfactiu caní. Som els principals responsables de 

mantenir la llar en condicions higièniques adequades pels nostres animals de companyia: 

utilitzant vapors o productes ecològics i saludables, eliminant assíduament la pols, evitant 

l’acumulació d’objectes prescindibles i evitant condensacions i humitats. Tot seguit, s’ha de 

tenir cura de l’aroma del nostre aire interior. A l’actualitat, trobem habitatges envaïts d’olors a 

ambientador, a fortes substàncies sintètiques, perjudicials pel benestar dels nostres gossos. 

Sempre utilitzarem olis essencials ecològics, plantes aromàtiques naturals o bossetes de flors 

seques; obtenint com a resultat, un ambient suau i harmoniós57. 

D’altra banda, alguns dels trastorns dels nostres animals de companyia són conseqüència directa 

de la càrrega elèctrica present a l’interior de l’habitatge: nerviosisme, ansietat, hiperactivitat, 

estrès, al·lèrgies, problemes respiratoris, desassossec i irritabilitat. Pel seu benestar, és 

imprescindible un predomini de ions negatius58 (àtoms carregats elèctricament) a l’aire interior, 

aportant benestar i vitalitat. Així, per aconseguir-ho, haurem de tenir en compte diversos factors: 

fomentar una òptima ventilació natural interior, tot evitant l’ús excessiu de la calefacció o l’aire 

condicionat; evitar ambients d’aire sec i, si fos necessari, humidificant l’interior amb recipients 

o fonts d’aigua (mantenint una humitat interior compresa entre 50 i 70%); i, en darrer terme, 

                                                            
55 Els compostos orgànics volàtils (COV) són un conjunt de compostos químics que, a l’ambient interior, constitueixen un factor de 

risc per a la salut dels nostres animals de companyia al minvar la qualitat de l’aire que es respira. Les principals fonts de COV a la 

llar són: pintures, dissolvents, adhesius, rentadors, desinfectants, aerosols, ambientadors, productes de neteja en sec de roba, teles o 

moquetes. Haurem de prestar atenció a tals productes, optant per les solucions més ecològiques. Compuestos Orgánicos Volátiles 

(COV). [en línia] Ministeri per a la Transició Ecològica, Govern d’Espanya, 2021. Disponible a: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/act-

emis/compuestos_organicos_volatiles.aspx [Consulta: 22 gener 2021]. 
56  Rinitis. [en línia]. Survet Veterinaris: 2021. Disponible a: https://urgenciesveterinaries.com/rinitis-perros-gatos-que-es-

diagnostico/ [Consulta 02 març 2021]. 
57 Hàbits de vida saludables. A: Silvestre, E.; Bueno, M. Casa saludable. Cómo hacer de tu hogar un entorno más sano. Barcelona: 

Libros Cúpula, 2009. 
58 Els beneficis de viure en un ambient saludable amb un predomini de ionització negativa per a tota la família (humans i gossos) 

són els següents: relaxació, vitalitat i energia, claredat mental, disminució de la fatiga i ansietat, reducció de problemes respiratoris i 

al·lèrgies, evita la proliferació de bactèries, redueix la presència de substàncies químiques ambientals, reforça el sistema immunitari 

i reducció de l’estrès. Silvestre, E.; Bueno, M. Casa saludable. Cómo hacer de tu hogar un entorno más sano. Barcelona: Libros 

Cúpula, 2009. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/act-emis/compuestos_organicos_volatiles.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/act-emis/compuestos_organicos_volatiles.aspx
https://urgenciesveterinaries.com/rinitis-perros-gatos-que-es-diagnostico/
https://urgenciesveterinaries.com/rinitis-perros-gatos-que-es-diagnostico/
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escollir materials i fibres naturals antiestàtiques pels acabats, revestiments i la decoració de la 

llar. 

En darrer lloc, és essencial allunyar l’espai propi i concorregut del gos de la ubicació principal 

dels equips electrònics, el cablejat, regletes i allargadors. D’aquesta manera, aconseguirem una 

disminució del camp elèctric potencialment nociu, al prendre distància de la seva font principal. 

 

5.3   Flora a la llar 

Viure envoltats de natura a la llar ens aporta beneficis per a tota la família: ens ofereix serenitat, 

ens omple de vida i fomenta l’equilibri entre el cos i la ment. Altrament, les plantes purifiquen i 

netegen l’aire, absorbeixen les substàncies químiques volàtils, ajuden a eliminar l’electricitat 

estàtica ambiental i, creen espais de bellesa visual. La flora també és beneficiosa per la seva 

capacitat de regulació higromètrica; tal i com s’ha parlat amb anterioritat, sobre la importància 

del control higromètric pel benestar dels nostres animals de companyia. Així mateix, les plantes 

d’interior estabilitzen la humitat59.  

D’altra banda, convé fer menció de l’existència de plantes d’interior molt perjudicials per a la 

salut dels nostres companys canins. Sempre haurem de seleccionar curosament aquelles espècies 

no tòxiques. No obstant això, sí és ben cert, que podem aconseguir configuracions espacials 

amb la incorporació d’aquesta flora, tot impedint l’accessibilitat del ca (Figura 5e, inferior). 

Recollint el més important, poden ocasionar problemes tan greus com: inflamació de la mucosa 

bucal, dificultat respiratòria, danys renals, convulsions, trastorns cardíacs, el coma i fins i tot la 

mort. Farem menció de plantes tan conegudes com l’heura, la flor de Pasqua, la potus, l’aloe 

barbadensis, el ciclamen i la costella d’Adán (Figura 5e, superior dreta).60 

 

5.4   Higiene canina 

Convé conscienciar-se de la importància de la higiene dels nostres companys. La netedat de 

cada gos depèn, en gran mesura de la seva raça o del seu mestissatge. Així, conforme al tipus de 

pelatge: dur (Dachshund, Schnauzer), arrissat (Caniche o Púdel), curt (Pinscher, Pit bull) i llarg 

(Pomerània, Cocker) i segons la seva activitat física serà una tasca més fàcil o complexa. En 

termes generals, necessitarem un indret adequat als requeriments higiènics principals, pròxim al 

llindar d’accés per a una neteja immediata, tot evitant l’entrada de brutícia a l’habitatge. Per 

adequar aquest espai, s’han de conèixer els mínims a satisfer, els quals són: el bany mensual i 

assecat, el tall d’ungles, el raspallat i la neteja després del passeig. En termes de salut, és 

remarcable l’assecat ràpid del gos, ja que l’assecat a l’aire causa lesions cutànies amb l’aparició 

de fongs. Serà una bona alternativa, disposar d’un assecador de mà caní61 i preveure un armari 

que contingui tovallons nets, xampús i raspalls pel seu ús exclusiu. 

                                                            
59 Les plantes d’interior redueixen en un 30% la fatiga, mals de coll i altres malalties relacionades amb el fred, incrementant els 

nivells d’humitat a ambients i disminuir la presència de pols un 20%. Plantes d’interior per a un ambient saludable. A: Silvestre, E.; 

Bueno, M. Casa saludable. Cómo hacer de tu hogar un entorno más sano. Barcelona: Libros Cúpula, 2009. Pàg. 237. 
60  Aguilar, M. 10 plantes tòxiques pel teu gos. Muy Interesante, 2019. [Consulta: 22 gener 2021]. Disponible a: 

https://www.muyinteresante.es/mascotas/fotos/plantas-toxicas-para-los-perros/10 
61 Els millors assecadors canins són d’acer inoxidable, amb filtre reductor de soroll. L’Aire expulsat no ha de ser excessivament 

calent (35-60ºC) però sí, amb suficient pressió per l’eliminació de l’aigua. Amb nivell de soroll reduït i regulació de temperatura. 

Susana, N. Millors assecadors de pèl professionals per a gossos. Higiene canina. Madrid: 2021. A: 

https://www.redcanina.es/mejores-secadores-de-pelo-profesionales-para-perros/ [Consulta: 24 febrer 2021]. 

https://www.muyinteresante.es/mascotas/fotos/plantas-toxicas-para-los-perros/10
https://www.redcanina.es/mejores-secadores-de-pelo-profesionales-para-perros/
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D’altra banda, al dur a terme la (re)configuració d’un habitatge existent (es representa a la 

Figura 7b), en el cas de disposar de lavabo auxiliar per convidats, proper al rebedor, és 

fàcilment convertible en recinte de neteja canina, tot aprofitant les instal·lacions sanitàries de 

subministrament i evacuació apropiades. En termes d’interior, requerim d’un plat de dutxa; una 

peça fixa d’acrílic o porcellana vitrificada amb tractament antilliscant d’unes dimensions 

mínimes 70x70 cm (depenent de la mida i tarannà del gos) amb dutxa de mà, regulable en 

termes de pressió i cabal. Per facilitar la neteja disposarem d’un tamboret de dutxa. En darrer 

terme, un panell de vidre temperat amb perfilaria d’acer inoxidable o d’alumini, protegirà 

l’entorn de les esquitxades d’aigua. Així, és òptim un filtre de recol·lecció dels pèls sobrants per 

tal d’evitar embussaments als conductes. 

No obstant, després de tota l’explicació pertinent, també hi ha la possibilitat d’acudir a un centre 

d’estètica especialitzat en les exigències higièniques canines de forma regular, en especial, en el 

cas de gossos de mida gran i gegant. Sempre sent conscients de les possibilitats reals del nostre 

propi habitatge. 

En darrer terme, amb l’objectiu de mantenir unes bones condicions higièniques de l’espai 

interior, convé tenir en compte la reserva d’un espai preventiu de micció amb molt bona 

ventilació. Sent molt aconsellable en diagnòstics mèdics d'incontinència urinària i, en el cas de 

cadells d’edat inferior a les dotze setmanes; sense vacunació i per consegüent, amb la 

impossibilitat d’accés al carrer. Es tracta d’un espai reduït on disposar d'una estructura de base i 

elevació (en el cas dels mascles, els quals aixequen la pota) recoberta amb un material 

absorbent, a base de cel·lulosa, polièster o altre material impermeable amb la finalitat de retenir 

la matèria fecal o l'orina. Així mateix, diàriament s’ha de procedir a la substitució d’aquest 

material absorbent per evitar males olors. 

 

5.5   Confort acústic 

La necessitat d’un confort acústic a l’habitatge és cabdal, atès que els gossos perceben 

freqüències sonores 2,5 vegades superiors als humans (4.1 Percepció canina de l’espai 

arquitectònic, pàgina 14). Això és, assegurar-nos de la protecció auditiva dels nostres animals 

enfront de la contaminació sonora, molt habitual a la localització urbana on s’emplaça aquest 

estudi. En especial, a ubicacions amb afluència de trànsit rodat, proximitat a centrals de 

bombers o d’ambulàncies, vies de tren, locals d’oci nocturn, etc., pel fet que aquests sorolls 

aeris, propagats per l’aire, són percebuts pels gossos com a una amenaça vital real. Per 

consegüent, la fòbia suscita en el seu sistema nerviós l’alliberament de molta adrenalina i 

cortisol, l’hormona de l’estrès; molts gossos tremolen, vomiten, tenen diarrea i taquicàrdies. 

Així, l’etòloga i educadora canina de l’associació IntegranDog62, Marta Arroyo, exposa: “la por 

als sorolls estridents com timbres, vehicles, obres, etc., és en molts casos una fòbia i s’ha de 

treballar prèviament a la possibilitat de tals sorolls.”63 Amb tot, la protecció acústica i el 

consegüent benestar és una exigència essencial a tenir en compte. 

 

                                                            
62 IntegranDog és una associació d’educació canina que treballa en la integració de gossos als nuclis familiars amb dificultats en la 

convivència. [en línia]. Disponible a: https://integrandog.com/integrandog/ [Consulta: 24 febrer 2021]. 
63 Alameda, A. Benestar animal. Per què la meva mascota té por? 2019. [en línia]. Disponible a: 

https://www.lavanguardia.com/vivo/mascotas/20190419/461523502367/por-que-mascota-tiene-miedo-truenos-petardos-bienestar-

animal.html [Consulta: 24 febrer 2021]. 

https://integrandog.com/integrandog/
https://www.lavanguardia.com/vivo/mascotas/20190419/461523502367/por-que-mascota-tiene-miedo-truenos-petardos-bienestar-animal.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/mascotas/20190419/461523502367/por-que-mascota-tiene-miedo-truenos-petardos-bienestar-animal.html
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Així doncs, prestarem especial atenció a l’aïllament acústic vers els sorolls aeris nocius pel 

benestar caní, procedents de l’ambient exterior. És convenient fer menció de la pèrdua per 

transmissió (PT); que és la capacitat d’un material o conjunt de materials d’impedir la 

transmissió del soroll a mesura que el creua. En general, disposem de tres solucions: la massa; 

quan més dens i pesat és un cos, major serà la seva resistència a la transmissió del so, la 

separació per capes; amb la introducció de discontinuïtats a l’acoblament constructiu s’atura el 

recorregut del so transmès i, la capacitat d’absorció; ja que els materials absorbents ajuden a la 

dissipació dels sons aeris (Figura 5f). Convé mencionar l’índex de pèrdua per transmissió (IPT), 

l’indicador de la capacitat aïllant acústica d’un material o conjunt constructiu64 (Figura 5f, 

inferior). Com a conseqüència, s’haurà de recórrer a aïllants de gran densitat o parets dobles 

amb aïllant fònic a l’interior (llana de roca o de cel·lulosa). 

D’altra banda, les finestres són els elements per on accedeixen els sorolls aeris amb major 

facilitat. Respecte d’això, trobem els vidres acústics, fabricats especialment per repel·lir les ones 

sonores: es tracta de vidres laminats formats per dos vidres units amb làmines de PVB (butiral 

de polivinil). Els vidres acústics laminats acostumen a tenir un gruix de 6 (3+3), adequat a l’ús 

residencial. No obstant, si hi ha una situació excepcional de contaminació acústica (inici del 

capítol 5.5), disposem de vidres reforçats 6+6 per assegurar un aïllament addicional. No obstant, 

la utilització d’un vidre doble no sempre és la solució. En tal cas, s’ha d’optar per finestres 

especials: constituïdes per vidres de gruixos diversos, amb diferents cambres i un espai entre 

elles també de diferent longitud, amb la consegüent absorció d’un nombre major de freqüències 

sonores.  

En darrer terme, s’haurà de considerar el sistema de perfils, amb l’exigència d’un encaix òptim 

entre marc i full. La forma d’obertura també s’ha de valorar. Si no es disposa de finestres 

corredisses, s’haurà d’instal·lar finestres abatibles o oscil·lants amb tancament de doble junta 

per assegurar l’aïllament acústic. A més a més, és imprescindible un calaix de persiana que 

inclogui un bon aïllant. En definitiva, aconseguir una Permeabilitat a l’aire Classe 4, la màxima 

classificació de la marca europea Marcat CE (de conformitat europea) per portes i finestres65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
64 A major Índex de Pèrdua per Transmissió (IPT), major serà la capacitat aïllant acústica del material o de la construcció. Així 

mateix, una porta oberta té un IPT de 10; una construcció estàndard, un IPT comprès entre 30-60 i les construccions amb exigències 

especials necessiten un IPT superior a 60. Binggeli, C. Disseny d’interiors. Un manual. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2011. 

Pàg. 270. 
65 La marca CE (del francès “Conformité Européenne”) és un símbol europeu que ens assegura el testimoni i responsabilitat per part 

del fabricant de què el seu producte compleix amb els mínims tècnics i legals. Com escollir finestres amb un bon aïllament acústic. 

[en línia]. Blog fabricant Kömmerling. Madrid: 23 gener 2013. Disponible a: https://www.kommerling.es/aislamiento/como-elegir-

ventanas-con-un-buen-aislamiento-acustico [Consulta: 18 maig 2021].  

https://www.kommerling.es/aislamiento/como-elegir-ventanas-con-un-buen-aislamiento-acustico
https://www.kommerling.es/aislamiento/como-elegir-ventanas-con-un-buen-aislamiento-acustico
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6.   Z o n i f i c a c i ó   C a n i n a 

6.1   Zona de descans 

Gràcies al treball i posterior desenvolupament de la Piràmide de Maslow66 Canina (Figura 6a), 

l’ensinistradora Linda Michaels exposa la importància del repòs pel seu benestar. Així, és 

prioritari aquest espai de confort a la llar, pel llarg temps que s’hi passen allà. Convé ressaltar, 

l’existència de gossos que poden dormir quasi un dia sencer. En són exemples il·lustratius: el 

Buldog anglès (20h), el Llebrer anglès (Greyhound)67 i el Llebrer espanyol (18h), el Basset 

hound i el Pug o Carlí (14h), el Gran danès (18h) i el Santbernat (20h). Com a conseqüència, 

aquest espai ha de transmetre tranquil·litat, seguretat i protecció, on gaudir de plena intimitat 

satisfent aquesta necessitat biològica bàsica. Si és indiscutible que el gos estima compartir el 

màxim d’hores amb nosaltres, disposar del seu propi espai, és d’igual manera, important. A més 

a més, se li ha de permetre dormir totes les hores necessàries, ja que són essencials per a la bona 

assimilació de les experiències viscudes al llarg del dia i obtenir així, un gos perfectament 

equilibrat.  

Donada la repercussió del seu olfacte, aclimatarem un espai inodor i, evitarem la utilització 

d’espelmes o d’altres elements aromàtics que destorbin, en especial a l’àmbit limítrof. 

D’aquesta manera, l’indret adquirirà la síntesi olfactiva amb la nostra. La nostra olor s’associa a 

seguretat; una peça de roba usada de la persona cuidadora pot alleugerir les inquietuds dels 

quissos més temorosos. També, potenciarem la renovació de l’aire amb una bona ventilació 

creuada, tal i com ja s’ha parlat amb anterioritat, però sense excedir-nos amb fortes corrents de 

vent o radiació solar directa. Aplicant un criteri coherent i enraonat, les dimensions han de ser 

conformes a la mida del gos; un apartament de 70 m² no representa el lloc ideal per a un Mastí 

espanyol o Mastí lleonès (entorn 120 Kg de pes).68 

Cal tornar a dir que les condicions climàtiques són cabdals perquè trobem races que suporten 

molt malament el fred o calor excessius; el fred extrem causa pneumònia i la calor, 

deshidratació (Capítol 5.1 Condicions climàtiques i higromètriques, 1r paràgraf). Amb tot, la 

temperatura ideal del lloc de descans ha d’oscil·lar entre els 21 i 23ºC69. Convé mencionar que 

disposem al mercat d’una oferta d’estores refrigerants per a les races més caloroses: races 

canines ben conegudes com l’Akita o Akita Inu (Japó), Samoiede (nord de Rússia), Chow-chow 

(nord de la Xina) i Spitz finlandès (Finlàndia) suporten amb dificultats les condicions 

climàtiques mediterrànies a l’estiu. Les catifes refrigerants són les encarregades d’alleugerir 

l’excés de calor.  

Bàsicament, constitueix un aïllant entre gos i llit; gràcies al farcit intern de gel no tòxic, 

absorbeix la calor emesa per l’animal i l’evapora, amb un refredament progressiu del seu cos. 

                                                            
66 La Piràmide de Maslow Canina va ser creada per l’ensinistradora i màster en psicologia canina, Linda Michaels. Inspirada en la 

piràmide de Maslow creada el 1943 pel psicòleg Abraham Maslow. Establim una jerarquia de les necessitats dels gossos. A la base 

trobem el son i descans, la nutrició i aigua potable, l’exercici, el refugi interior i protecció, la temperatura i les atencions veterinàries 

i higièniques. Izabela, V. Necessitats bàsiques del gos: piràmide de Maslow canina. Cures del gos. [en línia]. Redcanina.es. Madrid: 

2019. A: https://www.redcanina.es/necesidades-basicas-del-perro/ [Consulta: 02 març 2021]. 
67 El Llebrer anglès (Greyhound) és un dels gossos més ràpids del món (72Km/h) i necessita un gran exercici per gaudir d’una salut 

òptima. Pot dormir divuit hores tranquil·lament. Amb tot, s’ha d’exercitar tres cops al dia, com a mínim. 
68 Un mastí és un gos de grans dimensions, de cos fort i robust, cap gran, coll curt i ample, potes gruixudes, orelles petites i 

caigudes, i pèl generalment curt i de color clar amb zones obscures; és molt fort, valent i lleial. Paramio, A. Psicología del 

aprendizaje y adiestramiento del perro. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2016, pàg.27. 
69  Luque, Jungla. ¿Dónde debe dormir un perro? [en línia] Blog RedCanina: 15 abril 2020. Disponible a: 

https://www.expertoanimal.com/donde-debe-dormir-un-perro-24851.html [Consulta: 21 juny 2021]. 

https://www.redcanina.es/necesidades-basicas-del-perro/
https://www.expertoanimal.com/donde-debe-dormir-un-perro-24851.html


ETSAB     Treball Fi de Grau                                                                                                              Tutor  Félix Arranz 

 

23 
 

Tanmateix, la capa de polièster endurit (PVC) tolera bé les altes pressions, resistint esgarrapades 

i sent completament impermeable, de fàcil neteja.70  

A continuació, pel que fa al llit o bressol de gos, el requeriment bàsic és un matalàs 

lleugerament tou i d’un gruix suficient per a un òptim aïllament del sòl; bon aïllant del fred a 

l’hivern i fresc a l’estiu. El llit ha de tenir la mida i forma adequades al físic i preferències del 

nostre animal alhora de descansar: hi ha gossos que s’estiren i d’altres que adopten una posició 

de cabdell per sentir-se més resguardats i protegits (Figura 6b). En termes generals, li ha de 

permetre estirar-se i donar la volta sobre sí mateix sense dificultats. A més, el llit s’ha de situar 

enganxat a la paret per transmetre seguretat, una vegada localitzat el seu racó preferent.  

Pel que fa als materials del llit, és adient que estigui confeccionat amb materials innocus i de 

gran qualitat, resistents a mossegades o esgarrapades i de fàcil neteja. Per un costat, tenim el 

material de rebliment o farcit. Considerem apropiada la goma escuma, consistent en cautxú 

natural o sintètic, esponjós i molt elàstic. No obstant, cal assegurar segons les condicions de 

densitat material que resisteix el pes del quisso. També, és aconsellable l’escuma de poliuretà 

d’alta tecnologia (Memory Foam), l’alternativa més innovadora, recomanable i de major 

qualitat. És molt adient per gossos ancians, races grans i gegants o per cans amb problemes 

articulars i de columna, ja que s’adapta a la perfecció a la forma corporal.  

D’altra banda, és important el material de la funda, ja que d’ell en dependrà la capacitat per 

repel·lir els pèls o les baves de l’animal, assegurant una neteja ràpida i fàcil i, obtenint un entorn 

més higiènic per a tota la família. Així, són bones opcions per l’entapissat del llit: la franel·la, el 

polièster i el cotó. 71  Amb tot, trobem situacions amb gossos que tenen problemes 

d’incontinència urinària. En aquests casos es recomana recórrer a protectors de llit d’un sol ús, 

d’alta capacitat d’absorció, confeccionats amb cel·lulosa que absorbeix qualsevol vessament i 

que manté la pell de l’animal allunyada de la humitat, tot prevenint la dermatitis o ulceracions. 

Per altre costat, estan formats per polietilè, que evita la filtració cap als teixits de sota.  

A l’actualitat, es disposa d’una àmplia oferta de llits canins, la millor elecció neix del profund 

coneixement del nostre millor amic; conèixer les seves preferències, el seu potencial físic i les 

seves exigències climàtiques. En són bons exemples: matalassos, per gossos actius i calorosos; 

llits bressol amb borada elevada envoltant la base, per gossos fredolics de pelatge natural poc 

dens amb tendència a descansar arraulits; llits ortopèdics, per gossos ancians, gossos grans o 

gegants amb predisposició a lesions òssies o problemes articulars; llits cova o iglús amb 

cobertura, especialment indicats per habitatges on inevitablement trobem episodis d’excessius 

sorolls, ja que constitueix una zona de refugi on ficar-se i gaudir d’una major intimitat. 

Per fer el llit més acollidor als mesos més freds, aportant calidesa al conjunt, es pot disposar una 

manteta de pelfa o folre polar72 per tapar-se. En darrer lloc, és necessari examinar l’estat del llit 

periòdicament, que no es troba rosegat i no té despreniments de material, ja que podrien ser 

ingerits amb greus conseqüències. 

 

                                                            
70  Mingzheng, estora de refrigeració per a gossos. Producte a Amazon. Disponible a: https://www.amazon.es/Mingzheng-

Alfombrilla-Refrigeraci%C3%B3n-para-Perro/dp/B07CWK1S4F/ref=sr_1_4?tag=bayred-21 [Consulta: 20 juny 2021].   
71 Izabela, Viorica. Camas para perros, colchones, mantas y otros accesorios. [en línia]. Blog RedCanina: 8 maig 2021. Disponible 

a: https://www.redcanina.es/camas-para-perros-guia-definitiva-2019/#Materiales [Consulta: 19 juny 2021].   
72  Rodríguez, M. Les millors mantes per a gossos al 2021. [en línia]. Blog MascotaPro, abril 2021. Disponible a: 

https://mascotapro.com/mantas-para-perros-y-gatos/ [Consulta: 30 juny 2021]. 

https://www.amazon.es/Mingzheng-Alfombrilla-Refrigeraci%C3%B3n-para-Perro/dp/B07CWK1S4F/ref=sr_1_4?tag=bayred-21
https://www.amazon.es/Mingzheng-Alfombrilla-Refrigeraci%C3%B3n-para-Perro/dp/B07CWK1S4F/ref=sr_1_4?tag=bayred-21
https://www.redcanina.es/camas-para-perros-guia-definitiva-2019/#Materiales
https://mascotapro.com/mantas-para-perros-y-gatos/
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6.2   Zona d’esbarjo 

Per començar, convé ressaltar la importància de l’exercici físic que requereix qualsevol gos a 

qualsevol edat. Reflexionarem sobre aquesta necessitat pel seu benestar i el paper que juga 

aquesta zona d’oci en la configuració interior de la nostra llar. Cal tenir en compte que, 

aproximadament un 80% del dia, el destinarà al descans. Així, s’evidencia que la zona de 

descans, treballada amb anterioritat, requereix d’una consideració més minuciosa. Dintre del 

20% restant, trobem l’activitat física. 

En benefici del benestar psicològic del nostre animal de companyia, no és necessari un exercici 

físic excessiu. Això és el desig de recórrer distàncies curtes i sobreviure en un entorn conegut i 

segur, l’habitatge. Tanmateix, amb uns trenta segons d’esprint d’activació extrema al passeig 

exterior, queden cobertes les necessitats físiques de reacció diàries. 73 És important posar el 

focus en exercicis de relaxació i desgast mental que són contraris a l’exercici físic reactiu, a la 

zona d’oci interior, la qual cosa es pot resoldre curosament en un habitatge urbà. La manca de 

coneixença sobre psicologia canina, ens condueix a la creença popular d’una necessitat 

d’exercici excessiva, amb el qual, en som crítics. Aquesta exigència condueix inexorablement, a 

un caràcter nerviós, reactiu i sobreexcitat; amb ansietat per separació i xocant amb el nostre 

anhel d’assossec a la llar. De manera inconscient, obtenim el contrari del que desitgem. El 

nostre objectiu és aportar alleugeriment i tranquil·litat amb altres mètodes menys intensius i més 

òptims, que formaran part essencial de la zona d’esbarjo canina interior.74 La tranquil·litat es 

tradueix en un augment de la serotonina i de la capacitat de gestió del dia a dia.75 

Posteriorment, trobem contraindicat l’excitació visual del nostre gos mitjançant el llançament de 

pilotes o similars a l’interior de l’habitatge, ja que es fomenta la impulsivitat del gos i possibles 

accidents domèstics. La idea central és potenciar l’estimulació psicològica del ca amb el sentit 

olfactiu i no amb la vista. D’entre les solucions, trobem els jocs interactius tipus Kong, un 

joguet expenedor de menjar (Figura 6c), excitant l’instint primari de mossegada i recerca 

d’aliment i millorant la seva estabilitat emocional. Altrament, redueix l’ansietat per separació i 

la soledat a l’habitatge, quan les persones cuidadores marxen, ja que concentra l’atenció en el 

repte ofert, tot evitant mossegades a peces de mobiliari. 76 

                                                            
73 El 20% restant cobreix l’alimentació, orinar i defecar, relacionar-se amb els seus iguals, altres animals, humans i l’entorn i, 

l’activitat física. Kanstak Educació Canina. Quant exercici necessita el meu gos? [en línia] Barcelona: abril 2021. A: 

https://www.youtube.com/watch?v=_zcStpmhIeY&list=PLYhpjiBQhR64n1ytNF1pt9YhGa1kPCJBO&index=2 [Consulta: 06 abril 

2021]. 

74 No requereixen d’un exercici físic excessiu. Les consultes veterinàries es troben amb molts trastorns derivats d’un excés 

d’activitat física, imposada gratuïtament per les persones cuidadores. No obtindrem un gos cansat després d’una cursa. El resultat és 

un gos més sobreexcitat, amb un augment d’endorfines que demanarà una major activitat a dins de l’habitatge. Obtenint una 

convivència deficient entre l’humà i el gos al pis. Kanstak Educació Canina. Quant exercici necessita el meu gos? [en línia]. 

Barcelona: abril 2021. Disponible a : 

https://www.youtube.com/watch?v=_zcStpmhIeY&list=PLYhpjiBQhR64n1ytNF1pt9YhGa1kPCJBO&index=2 [Consulta: 06 abril 

2021]. 

75 El cervell del nostre gos es divideix en sistema simpàtic i sistema parasimpàtic. En primer lloc, el sistema simpàtic es relaciona 

amb l’activitat, l’adrenalina i el cortisol a llarg termini (activitat, ensurts i reaccions), essent la part més nerviosa. D’altra banda, el 

sistema parasimpàtic es relaciona amb l’oxitocina i la tranquil·litat, la bona gestió de les emocions dia a dia. Conseqüentment, si 

alimento massa el sistema simpàtic, passarà gana el parasimpàtic i sorgirà la problemàtica conductual del nostre gos. O'Heare, J. 

Neuropsicología canina. A Coruña: Kns ediciones, 2018. ISBN 9788493460914 

76 El Kong és un dels millors invents interactius i un imprescindible en un habitatge amb gos. Es tracta d’una joguina de goma de 

resina natural resistent, no tòxica amb l’interior buit. Aquest buit s’aprofita per omplir-lo de menjar i el gos ha d’utilitzar el seu 

enginy per treure-ho del seu interior. A més, és de forma amorfa fent-lo impredictible al rebotar, augmentant l’interès del gos en el 

seu joc. Ferrer, S. El Kong: Per què, com i quan utilitzar-lo. [en línia] 2015. A: https://comoeducarauncachorro.com/blog/el-kong-

por-que-como-y-cuando-usarlo.html [Consulta: 05 març 2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=_zcStpmhIeY&list=PLYhpjiBQhR64n1ytNF1pt9YhGa1kPCJBO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_zcStpmhIeY&list=PLYhpjiBQhR64n1ytNF1pt9YhGa1kPCJBO&index=2
https://comoeducarauncachorro.com/blog/el-kong-por-que-como-y-cuando-usarlo.html
https://comoeducarauncachorro.com/blog/el-kong-por-que-como-y-cuando-usarlo.html
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A la zona d’esbarjo és beneficiós un espai plàcid de massatge77 (Figura 6c2) per disminuir 

l’estrès i l’ansietat, reduint la pressió sanguínia dels nostres companys. A més a més, el contacte 

físic reforça el vincle amb l’animal. Així, caldrà disposar d’un llit adequat: s’aconsella un llit 

ortopèdic amb un farciment d’escuma viscoelàstica amb memòria, que s’ajusta al contorn 

corporal, de vorada elevada, que serveix de coixí perquè pugui donar suport al cap. Sempre 

adient a la mida del gos.78 Si som capaços d’aclimatar l’espai amb un fil musical per incorporar 

una melodia chill out, assegurarem una relaxació gratificant per a tothom; “la música amansa 

les feres”, tal i com diu la dita popular. D’altra banda, s’ha de destacar la importància de 

practicar l’obediència per cansar-lo i enriquir-lo mentalment. Es requereix d’un indret on poder 

instruir-lo jugant en les ordres bàsiques necessàries pel benestar comú: quietud, 

acompanyament, seure i acudir a la crida.  

Altrament, és essencial la diversitat de textures a la zona d’esbarjo (Figura 6c2). És convenient 

afegir una àrea verda de gespa artificial (1 m² és suficient), ja que aquesta textura els relaxa a 

través de la seva conducta instintiva de rebolcar-se a sobre i, d’aquesta manera, serà més fàcil la 

pràctica de l’obediència. Afegirem que la presència de petits obstacles que puguin sortejar 

també és òptim. Podem utilitzar elements casolans per a tal efecte: túnels lleugers i plegables, 

són ideals per jugar amb el gos; capses sense tapa, petites rampes i, fins i tot, cons que indiquin 

el recorregut a seguir. Sempre ens assegurarem d’utilitzar materials tous i de fàcil 

emmagatzematge que no posin en perill la integritat del nostre company. En darrer lloc, la zona 

d’esbarjo disposarà d’un receptacle d’emmagatzematge pels joguets; deixant a la seva 

disposició un parell n’és suficient. Concloent, a l’actualitat, amb una mica d’interès se’ns obre 

un ventall de noves possibilitats de treballar el benestar comú a la llar. N’és un bon exemple, la 

pràctica del ioga amb el nostre gos, conegut amb el mot de ‘doga’, que comença a popularitzar-

se; creant una atmosfera interior de pau i serenitat.79 

 

6.3   Zona d’alimentació 

La necessitat vital del nostre gos és la seva adequada alimentació: menjar nutritiu i equilibrat i 

aigua potable80. És important destacar que els cans són, des del punt de vista psicològic, éssers 

vius sistemàtics i tendeixen a fer els àpats en un mateix indret; és la nostra tasca definir i 

aclimatar aquest espai. D’una banda, és necessari alimentar-lo en un lloc tranquil i allunyat de 

sorolls que el destorbin. Una localització allunyada de vies de circulació, protegida de la 

radiació solar directa, per assegurar el bon estat de l’aigua, de corrents d’aire i de punts d’accés. 

És útil la col·locació d'una estoreta de goma sota el plat, per tal d'evitar lliscaments amb 

l’empenta del llepat. Pel que fa a la materialitat i característiques de l’element cubeta menjador, 

s’exposarà en detall a posteriori, al capítol 7.1 Elements d’acollida.  

                                                            
77 Ocico Pet Care. Massatges per a gossos: com i per què fer-los. [en línia] 2017. Disponible a: 

https://www.ocico.co/blog/2017/06/07/masajes-para-perros/ [Consulta: 05 març 2021]. 
78 Llit ortopèdic d’escuma viscoelàstica amb coixí per a gossos. Disposa de protector impermeable i d’una funda per facilitar la seva 

neteja. Producte a Amazon. Disponible a: https://www.amazon.es/KOPEKS-Mascotas-Viscoel%C3%A1stica-Ortop%C3%A9dico-

almohada/dp/B015WVGKQE/ref=sr_1_1_sspa?tag=bayred-21 [Consulta: 25 juny 2021]. 
79 Descobreix el doga, el ioga caní. El doga consisteix en el relaxament conjunt entre persona cuidadora i ca, gaudint tots dos de 

carícies i de pau. S’ha d’observar el llenguatge corporal del gos, respectant els seus moviments naturals. S’aconsegueix un ambient 

de calma física i mental, allunyat de les tensions quotidianes. Informació detallada del ioga amb gossos (doga). Blog PAT 

Educadora Canina. Disponible a: https://pateducadoracanina.com/yoga-con-perros/ [Consulta: 25 juny 2021]. Classe de doga on-

line a la plataforma YouTube. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=qibocHtcR-Y&t=2s [Consulta: 25 juny 2021].  
80 La piràmide de Maslow canina va ser creada per l’ensinistradora i màster en Psicologia, Linda Michaels. Tanmateix, per a la seva 

creació, es va inspirar en la piràmide de Maslow creada el 1943 pel psicòleg Abraham Maslow. Amb tot, establim una jerarquia de 

les necessitats dels gossos. A la base trobem el son i descans, la nutrició i aigua potable, l’exercici, el refugi interior i protecció, la 

temperatura i les atencions veterinàries i higièniques. Izabela, V. Necessitats bàsiques del gos: piràmide de Maslow canina. Cures 

del gos. Redcanina.es. Madrid: 2019. A: https://www.redcanina.es/necesidades-basicas-del-perro/ [Consulta: 02 març 2021]. 

https://www.ocico.co/blog/2017/06/07/masajes-para-perros/
https://www.amazon.es/KOPEKS-Mascotas-Viscoel%C3%A1stica-Ortop%C3%A9dico-almohada/dp/B015WVGKQE/ref=sr_1_1_sspa?tag=bayred-21
https://www.amazon.es/KOPEKS-Mascotas-Viscoel%C3%A1stica-Ortop%C3%A9dico-almohada/dp/B015WVGKQE/ref=sr_1_1_sspa?tag=bayred-21
https://pateducadoracanina.com/yoga-con-perros/
https://www.youtube.com/watch?v=qibocHtcR-Y&t=2s
https://www.redcanina.es/necesidades-basicas-del-perro/
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Des del punt de vista sanitari, cal tenir present la situació de races grans de tòrax profund i 

estret, com és el cas del Llebrer espanyol. Aquí, és convenient situar el plat a una altura 

equivalent als nostres genolls. D’aquesta manera, evitarem la greu patologia de la torsió gàstrica 

(vòmits, dolor abdominal, etc.) i problemes a la laringe, obtenint una digestió saludable (Figura 

6d, esquerra). 

Per altra banda, en termes generals, els gossos domèstics són alimentats amb pinso sec sense 

refrigerar. Una ubicació encertada on emmagatzemar l’aliment és primordial. La fórmula 

correcta és escollir un espai allunyat de la llum solar directa, de la calor i la humitat i, evitar el 

contacte directe amb el paviment, impedint la pèrdua de les seves propietats nutritives de 

l’aliment. A més a més, s'ha de protegir del possible accés indegut del nostre ca, mai haurem 

d’infravalorar les seves capacitats. Amb tot, una bona alternativa és un armariet de fusta obscur, 

net i sec, separat de la resta d'aliments de la família; on disposar el pinso, llaminadures i galetes 

canines o similars a dins de recipients, hermèticament tancats. Concloent, un bon lloc 

d'emmagatzematge és la cuina, donat que és un espai on s'ha de limitar l'accés del gos, sempre 

en un indret diferenciat propi del ca. 

 

6.4   Zona d’higiene 

Pel que fa a la zona d’higiene a la llar, s’ha dut a terme la seva exposició en termes espacials al 

punt anterior, 5.4 Higiene canina (pàgina 20), amb l’objectiu d’una major claredat en el discurs, 

donada la relació directa amb les exigències higièniques i de salut del nostre gos. 
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7.   C o n f i g u r a c i ó   A r q u i t e c t ò n i c a   i   d’ I n t e r i o r i s m e 

L’arquitectura ha de correspondre amb l'experiència existencial de la llar, la imatge de la vida: 

"La necessitat d'una benvinguda. L'arquitectura de veritat sempre tracta sobre la vida. 

L'experiència existencial de l'home és l'assignatura principal de l'art constructiu (...) Però, 

l'arquitectura dels nostres dies sembla haver abandonat completament la vida i fugit cap a una 

mera invenció arquitectònica. Tanmateix, l'arquitectura autèntica representa i reflexa una 

manera de viure, la imatge de la vida (...) L'avantguarda arquitectònica contemporània ha 

rebutjat conscientment el concepte de llar."81 

Aquesta llar s'entén com un espai obert i descongestionat82, ben orientat i ventilat, amb l’anhel 

de concebre un habitatge que s'adapti progressivament al creixement del nostre ca. Un bon 

exemple d’això és la col·locació de barreres de seguretat (Figura 7a) que mantenen la 

continuïtat visual interior 83  per anar obrint l'espai conforme a l'adaptació i l’augment de 

confiança del ca amb el seu entorn84. En altres paraules, la flexibilitat de l’espai és un aspecte 

essencial; oferint-nos la possibilitat de poder adaptar la nostra llar als hàbits i manera de viure 

amb gossos. D’altra banda, s’entén el terme obert com una contribució dinàmica dels habitants 

en la formació de la seva llar. 85  El terme 'arquitecte activador' que fa servir l'arquitecte 

madrileny  Pablo Fernández Lorenzo ens presenta el nostre exercici d'acompanyament en el 

procés com a projectistes, no obstant, els residents decideixen l’evolució de la seva llar: "Un 

habitatge concebut com un instrument musical i no, com una partitura. Un instrument amb el 

que l'intèrpret pugui composar la seva pròpia música, la seva forma personal d'habitar."86 

Aquesta obertura i versatilitat es correspon amb la ruptura de la família tradicional o clàssica. 

Els nous models familiars han donat pas a una diversitat de circumstàncies: una sola persona 

progenitora amb fills/es, persones separades amb noves parelles amb o sense fills/es, solters/es, 

parelles sense fills/es, parelles homosexuals amb o sense fills/es, parelles o persones solteres 

amb gossos/es, etc.87 Això es tradueix, en termes generals, en una reducció del nucli familiar i, 

una inclinació a compartir habitatge amb animals de companyia en substitució de descendència 

humana.88 

Altrament, gràcies a la xarxa wifi disposem d’una completa llibertat de comunicació digital a 

qualsevol ubicació, impulsant la interrelació dels espais i augmentant les possibilitats de la 

                                                            
81 Pallasmaa, J. Habitar. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2016, p. 38-39. 
82 "El veritable luxe és disposar d'un espai buit". Andy Warhol. The Philosophy of Andy Warhol. Editorial Penguin Random House: 

2007. ISBN: 9780141912721 (eBook). 
83 Trobem barreres de seguretat per a gossos permeables, que mantenen una continuïtat visual. Optarem per solucions contràries a 

l'aïllament de la nostra mascota. Entre aquestes barreres interiors, trobem les plegables, enrotllables en malla i extensibles que poden 

adaptar-se amb facilitat a les modificacions espacials. Vallas y barreras de seguridad para perros. [en línia]. Blog RedCanina.es, 

abril 2021. Disponible a: https://www.redcanina.es/vallas-y-barreras-de-seguridad-para-perros/ [Consulta: 06 juny 2021]. 
84 La vuitena setmana de vida és el millor moment perquè el cadell vagi amb la seva família humana, començant la seva adaptació al 

seu nou habitatge urbà. El cadell aprèn que gaudeix d'un paper essencial al nucli familiar. Paramio, A. Psicología del aprendizaje y 

adiestramiento del perro. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2016. 
85 El terme "obert" com a definició d'una "obertura" al futur va ser emprat pels arquitectes Oskar Hansen i John Habraken. Així 

mateix, ambdós defensaven aquesta participació dinàmica de l'usuari. L’Arquitecte polonès Oskar Hansen (1922-2005) defensava 

que un habitatge no es completava fins que els usuaris no l'ocupaven. L’Arquitecte holandès John Habraken (1928) afirmava que les 

vivendes havien de fer possible una adaptació a les noves necessitats en tot moment. Fernández, P. Hacia una vivienda abierta 

concebida como si el habitante importara. Buenos Aires: Km 0 Desarrollo Gráfico y Comunicación, 2015. 
86 Fernández, P. Hacia una vivienda abierta concebida como si el habitante importara. Buenos Aires: Km 0 Desarrollo Gráfico y 

Comunicación, 2015, p. 60. 
87 Vilardell, Sira. Nous models familiars: adaptació o resistència al canvi? [en línia]. Entitats Catalanes d’Acció Social: 28 agost 

2018. Disponible a: https://acciosocial.org/nous-models-familiars-sira-vilardell-socialcat/ [Consulta: 1 juny 2021]. 
88 El nombre de membres per habitatge ha passat de 3,82 persones (1970) a 2,58 (2011). Així mateix, dels 18 milions d'habitatges a 

Espanya el 2011, el 56% es troben habitats per parelles i d'ells, un 37,8% per parelles sense fills. INE cens de població i vivenda 

2011. 

https://www.redcanina.es/vallas-y-barreras-de-seguridad-para-perros/
https://acciosocial.org/nous-models-familiars-sira-vilardell-socialcat/
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superfície habitable.89 Per consegüent, es planteja un espai interior amb un mínim d'envans i de 

subdivisions, amb predomini de mecanismes mòbils plegables, corredissos i regulables, segons 

les necessitats dels seus habitants (Figura 7b). En qualitat d’arquitectes-projectistes, es troba a 

les nostres mans el plantejament apropiat de la circulació interior, de forma còmoda i segura. 

Això és l’alliberament de l’espai central, en benefici d’un disseny adient dels elements 

d’emmagatzematge perimetrals i, prestant especial atenció als desplaçaments i angles de gir dels 

elements mòbils, com són les fulles de portes i finestres; delimitant zones segures pels nostres 

animals i/o infants, per evitar impactes i accidents domèstics. 

 

7.1   Elements d’Acollida 

Es tracta dels elements que acullen i abracen el ca i li transmeten confiança en la relació amb el 

seu entorn immediat (Figura 7c). Així, les peces de mobiliari són elements ‘afegits’ que fan 

possible una millor qualitat de vida del gos i faciliten la seva colonització de l’espai. No obstant, 

es defensa l'alleugeriment de l'espai, perllongant la superfície habitable i aconseguint fluïdesa i 

claredat en les comunicacions espacials. Això és, el mobiliari essencial amb una disposició 

perimetral. El nostre gos tindrà un millor abast de l’habitatge sense obstacles ni barreres visuals: 

"una casa funciona amb pocs mobles. No hi ha necessitat d'omplir-la. És molt més bonic tenir 

espai que tenir mobles."90 Amb tot, destacarem aquells elements d’acollida dissenyats amb la 

finalitat d’augmentar el benestar caní i possibilitant, en tot moment, un espai diàfan. 

El punt següent va adreçat als gossos de mida toy, petita i mitjana, com són els populars Bichon 

maltès i frisé, Pinscher miniatura, Pug o Carlí, Pomerània, Caniche o Púdel, Chihuahua i 

Yorkshire terrier, amb dificultats d’accessibilitat als seients o sofàs; fins i tot als casos, on se li 

ha permès l’accés al llit humà. Disposem d’una bona oferta al mercat de rampes i escales 

(Figura 7d) per oferir-los-hi una completa accessibilitat a dins de la llar; sempre amb un 

tractament antilliscant que li donarà la seguretat per al seu ús rutinari. Aquest element de 

mobiliari també és adient per a gossos ancians de mida gran, malalts d’artrosis o problemes 

d’esquena, que pateixen dolor i tenen greus dificultats per accedir-hi.  

D’altra banda, també s’utilitzen les rampes i les escales per facilitar-los-hi l’accés a la radiació 

solar en aquells casos on no s’hi arriba. Tal i com ja s’ha parlat, al capítol 5.1 Condicions 

climàtiques i higromètriques, l’exposició solar cautelosa és cabdal pel benestar de tot el nucli 

familiar. Farem esment d’una peça de fusta (Figura 7e) dissenyada per l’estudi d’arquitectura 

amb seu a Tòquio, Atelier Bow-Wow, per a l’exposició Architecture For Dogs91. Aquest disseny 

està adreçat a la raça Teckel o gos salsitxa (Dachshund smooth), de complexió corporal 

allargada i baixa, amb potes curtes. També és adequat per a qualsevol altre gos de mida petita o 

mitjana per facilitar-li el control de l’espai. Concloent, constitueix una peça apilable, amb 

l’avantatge d’adaptar-se a diverses altures i òptima per compartir estones de lleure, relaxació i 

exposició solar amb ells/es. 

 

                                                            
89 "El teu nou immoble és un buit que podràs completar com vulguis". Cita de Proposta per al Concurs "Idees sobre Vivenda Social", 

2003. Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. 
90 Cita del dissenyador industrial britànic Tom Dixon. 
91 Architecture For Dogs, inventat per arquitectes i dissenyadors, és una col·lecció d’arquitectura extremadament sincera amb la 

finalitat d’aconseguir la felicitat dels nostres gossos. En una primera fase, es troben 13 peces d’arquitectura per satisfer als amants 

canins. [Consulta: 22 gener 2021]. Disponible a: https://architecturefordogs.com/ 

https://architecturefordogs.com/
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En primer lloc, entre els materials a destacar, emprats al mobiliari, trobem la fusta. La fusta 

constitueix una de les alternatives més sostenibles: és un material que ens apropa a la naturalesa 

i proporciona benestar i confort, oferint uns acabats de gran calidesa interior a la nostra llar. A 

més, la veta de la fusta té un disseny únic que pot realçar-se amb un lleuger polit, oferint-nos 

una gran varietat d’ombres i de colors. Convé ressaltar que, fustes com la de faig o bedoll, 

potencien la lluminositat de l’espai. D’altra banda, les fustes clares, com les del roure, faig o 

auró, amplien visualment l’espai, propietat molt desitjable en apartaments urbans amb 

limitacions espacials. En els darrers anys, s’ha començat a emprar el suro en el disseny i 

fabricació del mobiliari, essent un material natural, acollidor i càlid; a més d’ecològic, 

sostenible, lleuger i econòmic. 

En general, la fusta ha de ser tractada, tot destacant el tractament ignífug, impermeabilitzant i 

preventiu davant d’agents biològics com els àcars. Així, el tractament amb sal de bòrax és 

apropiat per evitar l’atac d’insectes i la proliferació de fongs. Pel manteniment de la fusta, 

sempre utilitzarem olis i lasurs92 naturals amb certificació ecològica, com són: les ceres d’abella, 

els olis cítrics o de llinosa, les resines vegetals, l’essència de trementina, etc., possibilitant la 

respiració de la fusta i la conservació de la seva higrometria natural. Sempre evitarem 

tractaments que continguin productes derivats del petroli, ja que és font de compostos orgànics 

volàtils a l’atmosfera, perjudicant la salut dels nostres gossos. 

Tal i com s’ha dit amb anterioritat, al capítol 6.3 Zona d’alimentació, la nutrició del nostre gos 

és fonamental i, per torna, el contenidor del menjar i l’aigua és una peça que ha de facilitar, en 

tot moment, l’accessible i l’òptima ingesta dels nutrients, sense perjudicar la qualitat dels 

mateixos. En el cas de gossos de mida gran (Llebrer espanyol, Pastor alemany, Bòxer, Dàlmata, 

etc.,) i sèniors (majors de 7 anys), utilitzarem un menjador elevat adaptant-nos-en a l’altura del 

ca. D’aquesta manera, evitarem el sobreesforç articular dels gossos ancians que pateixen artritis 

i, facilitarem una postura més saludable, fomentant una millor digestió. També, evitarem la 

torsió gàstrica, molt susceptible de ser soferta per races com el Llebrer espanyol (Figura 6d, 

esquerra). Pel que fa als materials del menjador,  l’acer inoxidable és un bon material per la 

seva resistència a la corrosió, la no despresa d’elements tòxics i la seva fàcil neteja. 

Contràriament, altres materials com és el plàstic, pot transmetre tòxics al menjar i pot 

desenvolupar reaccions al·lèrgiques. Anàlogament, la ceràmica lacada també pot desprendre el 

seu acabat lacat sobre el menjar i és de difícil neteja a causa de la seva porositat. N’és un bon 

exemple el menjador que es presenta: constituït de coixinets antilliscants als peus per a la 

seguretat dels bols i l’amortiment del soroll, fet amb fusta de bambú i, de fàcil neteja; la fusta es 

netejarà amb un drap humit i els bols, al rentavaixelles (Figura 6d, dreta). 

Tot seguit, la manera com s’organitza el mobiliari en l’espai influeix directament en la seva 

percepció. Convé esmentar que trobem peces individuals (tamborets, tauletes, etc.) que 

permeten una variabilitat en la seva disposició. No obstant, una organització de mobles 

encastats o enrasats als paraments fan possible un ús més flexible de l’espai mantenint la 

continuïtat visual. A partir d’aquí, trobem unitats d’emmagatzematge murals i perimetrals amb 

prestatgeries, calaixeres i/o armaris modulars combinables i de front obert, que poden incloure 

un nínxol, on situar un lloc de descans del nostre animal (Figura 7f). Aquesta unitat 

d’emmagatzematge pot funcionar, de manera eficaç, com a divisòria entre ambients; dividint la 

sala d’estar del menjador i respectant, en tot moment, la ventilació i connexió. 

                                                            
92 Un lasur és un recobriment d’acció impregnant que deixa un acabat ‘a porus obert’ i que no crea capa. Tanmateix, permet a la 

fusta respirar i, per consegüent, regular la humitat i facilitar la seva sortida. Amb tot, la qualitat de l’acabat és totalment natural, tot 

respectant les vetes de la fusta. [Consulta: 23 gener 2021]. Disponible a: https://www.maderea.es/que-es-un-lasur/ 

https://www.maderea.es/que-es-un-lasur/
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Per altra banda, trobem mobles a l’espai de lleure que harmonitzen el benestar caní amb el 

compliment de la seva funció pròpiament dita; dissenyats per a la satisfacció conjunta. Un bon 

exemple d’això és el sofà: un element central en la composició de qualsevol sala d’estar, amb 

dissenys que abracen al nostre ca, atorgant-li el seu espai propi al costat i fent possible el 

descans plegats (Figura 7c, inferior dreta). Serà important tenir en consideració, els teixits pels 

entapissats d’aquests seients amb presència animal. Una qüestió que tractarem a continuació. 

 

7.2   Elements de Revestiment 

7.2.1   Pell protectora 

És necessari posar especial esment en la pell de protecció del mobiliari per assegurar la cura i el 

manteniment d’una adequada higiene. Els elements de revestiment per excel·lència als nostres 

habitatges són les teles o teixits, que haurem de seleccionar per recobrir la superfície de 

l’entapissat del mobiliari; com és el sofà, butaca o chaise longue, especialment, quan el nostre 

gos ja s’ha apropiat d’un espai a sobre. Si és ben cert que trobem entapissats amb suficient 

resistència, com és la pell o pell sintètica; en la majoria dels casos, utilitzarem una altra capa de 

protecció on trepitgi el gos i, sobretot, als casos d’incontinència urinària on es requereix d’una 

capa d’impermeabilització. 

Seguidament, en el cas de la tela s’ha de conèixer el seu índex d’abrasió o Martindale, que ens 

indica el grau de resistència del teixit. Així mateix, els teixits vàlids han de tenir un índex 

superior als 15.000 cicles Martindale93. En el nostre cas, podem establir una resistència mínima 

de 30.000. No obstant, en els casos de gossos molt reactius i inquiets que fan un ús intensiu de 

la superfície, hauríem de contemplar resistències de fins a 40.000 cicles94. 

A continuació, els materials que considerem òptims per a la darrera pell de protecció són el cotó 

i el lli, atès que són gruixuts i molt resistents; a més d’oferir una àmplia diversitat estètica. A 

més, les teles de cotó i lli, conformades per fibres naturals, són molt agradables al tacte. Convé 

ressaltar l’avantatge d’utilitzar teixits naturals, tot evitant els problemes dels sintètics, com és, 

l’electricitat estàtica o la transpiració deficient. En el cas que, el nostre gos pateixi 

d’incontinència urinària, haurem de recórrer a teles amb tractaments de tefló impermeabilitzants 

vers l’orina. Després de triar el tipus de teixit s’ha de definir el seu acabat. En poques paraules, 

escollirem colors neutres i sense estampats, aptes per a qualsevol estil d’interior i en 

consonància amb l’ambient relaxant que volem transmetre al gos. 

Per altra banda, en relació amb els teixits i revestiments, convé esmentar les moquetes i catifes 

que cobreixen els paviments. En poques paraules, en una llar amb presència canina per tal 

d’aconseguir una major higiene, no és recomanable el seu ús, tot i estar formades per fibres 

naturals (jute, cànem, sisal, etc.), atès que és un focus de pols, al·lèrgens, àcars, fongs i toxines. 

Així mateix, és molt difícil la neteja i el manteniment de les catifes. Al ser absorbit l’olor dels 

orins pel teixit, és gairebé impossible d’eliminar-lo. Trobem una problemàtica similar amb el 

pelatge desprès sobre la catifa. 

                                                            
93 Abrasion Resistance by the Martindale Method, ASTM D4966-98, Standard Test Method for Abrasion Resistance of Textile 

Fabrics. [en línea]. Disponible a: https://csbs.uni.edu/sites/default/files/Abrasion_Resistance-Martindale.pdf [Consulta: 21 març 

2021]. 
94 Gancedo Contract. Interiorisme Textil. 2021. Disponible a: 

https://contract.gancedo.com/?gclid=EAIaIQobChMIycSEuOWt8AIVrQUGAB2x-QOVEAAYASAAEgJgvfD_BwE [Consulta: 21 

març 2021]. 

https://csbs.uni.edu/sites/default/files/Abrasion_Resistance-Martindale.pdf
https://contract.gancedo.com/?gclid=EAIaIQobChMIycSEuOWt8AIVrQUGAB2x-QOVEAAYASAAEgJgvfD_BwE
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7.2.2   Pintures i colors 

La capa de pintura és la darrera pell dels paraments interiors. Així, optarem per pintures naturals 

i ecològiques, lliures de substàncies químiques: respectuoses amb la salut dels nostres gossos i 

permissibles amb una la transpiració adient de les parets.95 En general, les pintures més comuns 

són les de base aquosa o mineral (al silicat, caseïna, resines o olis vegetals). La pintura al silicat 

és idònia per evitar les bactèries i els fongs, en especial, a ambients humits; la pintura a base de 

calç, és antisèptica; la pintura a la terra, repel·leix la pols i és molt saludable. Tanmateix, 

haurem de tenir cura de les pintures convencionals, ja que constitueixen una font de substàncies 

químiques potencialment nocives.96 

Si parlem de pintura, parlem del color. El pigment és una eina que intervé activament, pot 

alterar i/o emfatitzar l’aspecte de l’ambient. Disposa d’un paper cabdal en l’estat anímic 

(psicologia humana i canina). El ca percep un espectre cromàtic (Figura 7g) que prescindeix 

dels vermells i verds.97 Això és, una escala cromàtica fonamentada en les tonalitats del blau, 

groc i gris, les quals s’hauran de tenir en consideració. 

Amb l’objectiu d’aconseguir serenitat i pau i, comunicar-la al nostre gosset/a, s’exposen 

solucions adients en el tractament del color a la llar. Així, el parament de color malva (tonalitat 

pàl·lida entre el lila i el lavanda) combinat amb un mobiliari blanc (Figura 7h, esquerra), 

ofereix una atmosfera tranquil·la. El blau pastel i pàl·lid és agradable i fresc (Figura 7h, dreta), 

equilibra les emocions i redueix el ritme cardíac, en especial, a races amb tendència a la 

hiperactivitat, com és el cas del Chihuahua. Els colors neutres, compostos per la gamma de 

marrons, grisos, crema, blancs i beix, són colors calmants que conviden al descans plàcid. A 

més a més, són interessants els marrons silvestres i tons terra suaus (lli, sorra i cafè) que 

suavitzen l’ambient (Figura 7h, centre). Tanmateix, el beix es tracta d’un color compost d’ocre, 

blanc i siena, entre el groc i el marró; un color natural apte per a qualsevol estil d’interiorisme. 

En segon lloc, els roses i lavandes molts suaus transmeten estima i calmen el trastorn d’ansietat 

per separació canina.98 A continuació, la presència de colors propers en el cercle cromàtic crea 

ambients harmònics.99 Amb la finalitat d’aconseguir lluminositat i calidesa utilitzarem colors 

càlids rebaixats a tons pastel. Recollint el més important, ens inclinarem pels tons que evoquen 

a la naturalesa (Figura 7i) obtenint un entorn neutre i relaxant. Contràriament, no utilitzarem 

colors amb tonalitats brillants i/o fortes; ja que porten a l’excitació emocional del ca: potenciant 

el seu dinamisme, l’agressivitat, l’augment de la pressió sanguínia, l’acceleració del ritme 

cardíac, amb el consegüent estat d’ansietat, tensió i estrès (Figura 7j). 

                                                            
95 Les pintures ecològiques són lliures de substàncies químiques tòxiques, ja que només contenen matèries primes i productes 

naturals com: oli de llinosa, de lavanda, de romaní, trementina, caseïna, calç de pedra calcària, aigua, ceres d’abella, extracte de 

plantes i olis derivats de plantes aromàtiques o de cítrics. Silvestre, E.; Bueno, M. Casa saludable. Cómo hacer de tu hogar un 

entorno más sano. Barcelona: Libros Cúpula, 2009. Pàg. 149. 
96 Les pintures convencionals a base de dissolvents, resines, pigments, additius, estabilitzants i conservants poden ser perjudicials i 

tòxics pels nostres animals de companyia. Tot sobre pintures sense tòxics per a habitatges saludables. [en línia]. Blog Casa Que 

Suma: Pontevedra, 2021. Disponible a: https://www.casaquesuma.com/pinturas-sin-toxicos-ecologicas/ [Consulta: 06 juny 2021]. 
97 Dr. Simó, Paco. ¿Los animales son capaces de distinguir los colores? [en línia]. Institut Veterinari Oftamològic IVO: 2019. 

[Consulta: 24 gener 2021]. Disponible a: https://ivoft.com/blog/los-animales-son-capaces-de-distinguir-los-colores/ 

98 L’Ansietat per Separació en Gossos (APS) és un trastorn de conducta greu i freqüent que pateixen els quissos, quan s’han de 

quedar sols i, separar-se de les seves persones cuidadores. Altrament, els símptomes més comuns d’aquest trastorn són: destrosses a 

la llar, a les zones de sortida dels habitants, lladrucs i plors reiteradament i, eliminacions d’orina i defecació a l’interior de 

l’habitatge, en absència del propietari. Què has de saber sobre l’ansietat per separació en gossos? [en línia] Blog Clínica 

Veterinària l’Arca: 09 setembre 2020. Disponible a: https://larcaveterinaria.com/ca/ansietat-per-separacio-gossos/ [Consulta: 24 

gener 2021] 
99 Schleifer, S; Santos, D. 500 ideas para espacios reducidos. Toledo: Editorial Evergreen, Taschen GmbH, 2007. 

https://www.casaquesuma.com/pinturas-sin-toxicos-ecologicas/
https://ivoft.com/blog/los-animales-son-capaces-de-distinguir-los-colores/
https://larcaveterinaria.com/ca/ansietat-per-separacio-gossos/
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7.3   (Re)Configuració Arquitectònica 

En el present punt, exposarem aquelles propostes arquitectòniques i d’interiorisme adients per 

adequar la propietat horitzontal urbana a la convivència harmoniosa amb cans, tan en espais 

interiors de l’habitatge com en espais d’ús compartit amb la comunitat veïnal.  

7.3.1   Paviments adequats 

Encetem el recorregut amb els paviments. S’haurà de prendre consciència ‘del món des del punt 

de vista del teu gos’100, amb la repercussió immediata que té el paviment en el seu benestar 

(Figura 7k). Així, de la seva superfície en desprenen a través del seu extraordinari olfacte, la 

informació detallada que els hi permet conèixer passat i present d’aquell indret. Tanmateix, la 

convivència amb gossos ocasiona determinats riscos als paviments que cal contemplar i 

preveure per a mantenir en bon estat aquesta superfície. Els principals problemes que hem de 

considerar són: les esgarrapades, la brutícia procedent del carrer, les restes de menjar, l’orina o 

els residus orgànics i d’altres bactèries o microorganismes amagats al pelatge. 

A partir d’aquí, s’han de considerar les exigències següents: la resistència al desgast, la 

resistència a les esgarrapades i a l’abrasió i, la resistència a la humitat (incontinència urinària). 

A més a més, la presència d’una superfície antibacteriana per tal d’evitar la proliferació de 

gèrmens i l’acabat amb textura o relleu, evitant les superfícies llises i brillants per tal d’afavorir 

una millor adherència dels coixinets canins al paviment. També, s’haurà de contemplar la no 

porositat, impedint la penetració i la permanència de taques, la facilitat en la neteja, assegurant 

la resistència a la neteja en sec (eliminació del pelatge amb aspirador) i a la neteja humida. Per 

acabar, és interessant la propietat antilliscant, per evitar accidents domèstics amb el mobiliari, 

en especial, en gossos proactius i, finalment, i imprescindible en la convivència veïnal, 

l’aïllament sonor, amb la capacitat d’esmorteir les petjades en hores de descans. 

En conseqüència, una primera opció vàlida és el paviment vinílic (Figura 7L). Es tracta d’un 

paviment sintètic amb capacitat per imitar diversos materials, com són la fusta, el marbre i la 

pissarra. Entre les seves propietats a destacar, tenim: la seva gran resistència al desgast, la 

durabilitat, la impermeabilitat, el seu bon comportament vers els canvis de temperatura i la fàcil 

neteja. Una propietat molt interessant al conviure amb gossos és l’esmorteïment del soroll de 

petjades, oferint un clima afable en la relació veïnal. Per altra banda, podem aconseguir altres 

propietats específiques amb els tractaments superficials. En són bons exemples: el paviment 

amb tractament antilliscant; en especial, si l’interior és humit i convivim amb cans molt actius i 

enèrgics. Després, el tractament antibacterià és l’encarregat d’incrementar la reticència vers la 

proliferació de patògens a la superfície. En darrer lloc, el tractament antiratllat, en especial, en el 

cas de gossos amb problemes de sobrecreixement d’ungles, denominat onicogrifosis101. Des 

d’un punt de vista higiènic-sanitari és important la bona cura de les ungles dels nostres 

companys, tan pel manteniment de la llar com per la seva pròpia salut. 

  

                                                            
100 Wild, Karen. Ser Perro: el mundo desde el punto de vista de tu perro. KNS Edicions: 2017. ISBN: 9788494410970.  
101 Malaltia que porta a un excessiu i descontrolat creixement de les ungles. S’Observen ungles gruixudes, en corba de ganxo i de 

creixement descendent. El gos manifesta dolor al trepitjar. És necessari tenir molta cura i tallar molt poc les ungles, ja que hi ha un 

risc elevat de tallar el pas d’un vas sanguini. Tallarem només les puntes i, per consegüent, serà major l’impacte sobre el paviment. 

Ciardiello, Francesca. Ungles a gossos: què és i com curar la onicogrifosis. Wordpress. Vida con Mascotas: 2021. [en línia] 

[Consulta: 25 gener 2021] Disponible a: https://vidaconmascotas.com/las-unas-de-los-perros-crecen-demasiado-que-es-y-como-

curarse-de-la-onicogrifosis/  

https://vidaconmascotas.com/las-unas-de-los-perros-crecen-demasiado-que-es-y-como-curarse-de-la-onicogrifosis/
https://vidaconmascotas.com/las-unas-de-los-perros-crecen-demasiado-que-es-y-como-curarse-de-la-onicogrifosis/
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A l’actualitat, trobem solucions respectuoses amb el medi ambient, amb matèries primeres com 

el sòl de cautxú impermeable; sense clorur de polivinil o PVC. D’altra banda, el segon grup de 

paviments adequat per conviure amb gossos i suportar un ús intensiu, és el paviment laminat 

(Figura 7m). Es tracta d’un tipus de paviment sintètic constituït de diverses capes amb 

l’avantatge d’imitar fidelment el parquet natural. Anàlogament, copia altres fustes com: la fusta 

de roure, de teca, de merbau, de noguera, de faig i de freixe. També, poden emular altres 

materialitats com: la ceràmica, el ciment, l’acer, el granit i la pissarra. Convé destacar les seves 

propietats següents: l’excel·lent acabat estètic del seu disseny amb un gran realisme, la 

impermeabilització, la propietat antibacteriana, la resistència a l’abrasió, el colpejat i el ratllat i 

el seu fàcil manteniment, així com la seva higiene. No obstant, s’ha de contemplar una 

resistència a l’abrasió AC5/ AC6 102 per garantir una esperança de vida d’uns vint anys d’ús i, 

una plena resistència a les esgarrapades canines. 

En darrer lloc, farem una breu exposició dels paviments de bambú i de suro. El paviment de 

bambú103 destaca per la seva gran duresa i resistència al desgast i les esgarrapades. A més a més, 

es tracta d’una alternativa antial·lèrgica i molt saludable pels nostres animals de companyia: des 

d’una consideració ecològica, el bambú constitueix un recurs renovable de la terra, ja que és una 

de les plantes amb major velocitat de creixement (1 m/dia) i, és un material fàcilment reciclable. 

El suro representa una altra bona elecció per a habitatges amb gossos i propietaris amb 

consciència ecològica i ambiental. Al igual que amb el bambú, es tracta d’un paviment molt 

resistent a les esgarrapades i al desgast, a més, té una gran capacitat d’absorció sonora. Entre els 

seus avantatges més destacables, està la seva propietat antibacteriana, reduint la presència de 

floridures o al·lèrgens. No obstant, entre els inconvenients trobem l’esperança de vida de 

l’acabat estètic, ja que la llum solar directa el decolora notablement. 

 

Paviments no aptes 

Els paviments no aptes per a la convivència amb animals de companyia que convé esmentar són 

els sòls de fusta noble: pi, roure, noguera, freixe, faig, cirerer, etc. Tal i com ja s’ha exposat, la 

humitat és molt perjudicial en aquest tipus de paviment, fent que s’infli i es contregui la fusta; 

aixecant les tauletes del parquet i provocant podridura. Resulta inevitable el succés d’un 

accident d’incontinència urinària104 i, per consegüent, la fusta és esquitxada. Tot i una neteja 

immediata, l’orina pot penetrar en el material, causant danys evidents. Així, els cristalls de sal 

de l’orina poden fer reaparèixer taques i olors no desitjables passat un temps. Per altra banda, la 

fusta és poc soferta a les possibles esgarrinxades i ratllades de les ungles. 

 

                                                            
102 La classificació segons la resistència i durabilitat dels paviments laminats acceptada a nivell internacional en base a l’escala AC, 

segons la seva resistència al desgast. La classificació AC mesurem l’abrasió necessària per desgastar la capa superior del paviment 

laminar. [en línia]. Disponible a: https://www.parquecite.com/dureza-de-los-suelos-laminados-clasificacion/ [Consulta: 31 juny 

2021]. 
103 El bambú, ‘l’altra fusta’. En primer lloc, ens ofereix els avantatges d’uns acabats de gran confort i calidesa. Tanmateix, es tracta 

d’un material renovable de ràpid creixement: el bambú és una herbàcia que treu brot cada any i, es talla als quatre o cinc anys; en 

contraposició, als vint o quaranta anys de la fusta. En conclusió, esdevé una solució molt ecològica i saludable; junt amb l’ús 

d’adhesius de baixa emissivitat de COV (compostos orgànics volàtils) i, acabats a base de ceres o lasurs naturals. Silvestre, E.; 

Bueno, M. Casa saludable. Cómo hacer de tu hogar un entorno más sano. Barcelona: Libros Cúpula, 2009. Pàg. 134. 
104 S’ha de tenir en compte que l’orina és alcalina i a l’assecar-se el seu PH augmenta i aquest corroeix la capa superficial com ho 

pot fer el lleixiu. Amb tot, en el cas de paviments de fusta natural es creen taques negres; a sòls laminats, el problema és que filtri 

per les juntes i s’infli els cants de les tauletes, amb la mala olor que s’hi deixarà. [en línia]. Disponible a: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Orina [Consulta: 31 juny 2021]. 

https://www.parquecite.com/dureza-de-los-suelos-laminados-clasificacion/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orina
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7.3.2   Elements divisors i unificadors 

Proposem incorporar l’enginy dels mecanismes flexibles, plegables, extensibles i corredissos a 

la nostra llar, amb el clar propòsit de guanyar superfície útil i assignar funcions diverses a un 

mateix ambient, posant èmfasi en l’equilibri entre la cohesió i la separació; aspecte a tenir 

present al conviure amb animals. Tanmateix, la integració d’ambients perllonga els espais i, 

aquests sistemes ho fan possible (Figura 7b3). N’és un bon exemple, la relació entre el 

dormitori principal i l’espai de descans i lleure del nostre quisso, amb una solució d’aquest tipus 

per jugar entre la privacitat i l’estada en comú. 

Per altra part, les parets de vidre són freqüents a l’actualitat. Amb l’aparició del vidre 

estratificat, temperat, metal·litzat o tractat amb revestiments, s’ha millorat la funcionalitat de les 

extensions vidriades. N’és un bon exemple, el vidre translúcid de les portes corredisses (Figura 

7b5): fent possible el pas de la llum, però mantenint la privacitat. Així, les portes de plaques de 

vidre a l’àcid deixen passar la llum ambiental mantenint la intimitat i, muntades amb un marc de 

fusta de faig s’aconsegueix un espai càlid i acollidor. Convé ressaltar, un altra virtut de les 

portes corredisses: el lliscament lineal sense invasió espacial, contrari a l’angle de gir de les 

portes abatibles. Per consegüent, reduïm el risc d’impacte a una sola variable: la directriu lineal. 

En resum, sempre que l’àrea de paret ho permeti, utilitzarem portes corredisses amb la intenció 

d’estalviar superfície útil i prevenir accidents domèstics d’impacte. 

 

7.3.3   Finestra i balcó 

La permeabilitat amb l’exterior és un aspecte substancial a l’habitar un pis urbà. El gos, 

l’observador insaciable d’un món exterior que aprèn a llegir i a interpretar i que anhela trepitjar, 

es recolza proper a la finestra, s’ha fet seu aquell lloc; forma part del nostre imaginari cinèfil i/o 

pictòric (Figura 7n). Sobre aquesta qüestió, l'arquitecte japonès Toyo Ito exposa: "l'arquitectura 

no hauria de ser un mur gruixut i rígid sinó una epidermis flexible i suau, com la nostra pell; i 

per consegüent, facilitar el bescanvi d'informació amb el món exterior".105 L’element finestra és 

el llindar limítrof entre les dues realitats; un límit tan físic com visual. En concret, constitueix la 

dosi indispensable d’intercanvi amb l’exterior de què disposa el nostre gos: ampliant la seva 

sensació espacial, fugint de l’aclaparament, articulant l'entrada de llum i escalfor solar, 

emmarcant les visuals, apreciant els canvis meteorològics i transmetent el seu desig de la 

propera sortida al parc. Les vistes des de la finestra constitueixen una part integral de l’espai 

interior. La finestra: la seva mida, la forma i la posició afecten directament a la sensació de 

tancament o de connexió. 

Convé distingir dues variants de finestres: les grans obertures o extensions contínues de vidre, 

denominades portes-finestres i, les finestres estàndard o tradicionals, més reduïdes. Les grans 

obertures de vidre són el pla físic del mur i, difuminen visualment, la distinció entre el dintre i el 

fora, com és el cas de la porta corredissa d’accés a la balconada. Si convivim amb gossos, 

sempre és més agraït disposar de balcó, per tal d’augmentar la sensació d’espai habitable i, 

gaudir d’una relació més directa amb l’exterior. Amb l’avantatge en termes sanitaris, d’una 

major exposició solar i renovació de l’aire, reduint l’ansietat i millorant el seu benestar. 

                                                            
105 Fernández, P. Hacia una vivienda abierta concebida como si el habitante importara. Buenos Aires: Km 0 Desarrollo Gráfico y 

Comunicación, 2015. Pàg. 104. 
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Més tard, en termes preventius, elements reguladors de la incidència solar tan comuns com és la 

cortina llarga, que cobreix les grans obertures vidriades fins al paviment, són desaconsellades si 

convivim amb gossos trapelles que requereixen d’una millor educació. 

No obstant, es disposa de l’alternativa d’instal·lar estors enrotllables, penjats horitzontalment 

(Figura 7o). Així, trobem l’avantatge de l’elevació i, per consegüent, l’impediment de jugar o 

de recolzar-se per part del nostre company. Per altra banda, si es disposa de finestres estàndard o 

tradicionals, de dimensions més reduïdes, no ens convé cobrir-les en excés, per no sufocar 

aquesta relació amb l’exterior. Ha de protegir la intimitat i controlar la llum amb el màxim de 

transparència. N’és un bon exemple, les lames de tela d’acabat semitransparent suspeses entre 

dos panells amb cordons invisibles, garantint l’estreta relació entre ambdós ambients (Figura 

7p). Tot seguit, les persianes de cotó o lli tenen la virtut de deixar passar la llum difusa tot i 

estar tancades, aconseguint privacitat.106 Convé ressaltar que les finestres amb fulles corredisses, 

són les que estalvien més espai, a mes a més, els perfils d’alumini alleugeren els marcs i 

ofereixen una major entrada de llum solar; amb el gran benefici sanitari que porta implícit. 

Si es gaudeix d’una ubicació privilegiada i es vol posar èmfasi en el medi exterior: pintar les 

finestres del mateix color de les parets i, utilitzar persianes clares, són la millor solució per 

evocar-nos al fora. 107 Convé ressaltar que el vidre no és un bon aïllant tèrmic i, per consegüent, 

la finestra estarà formada per un vidre doble o triple; on l’aire entre els panys actua com a 

aïllant. Amb tot, la utilització de vidres amb aïllament tèrmic permeten grans obertures amb una 

completa integració de l’ambient interior amb l’exterior. 

Arribats a aquest punt, ens proposem sensibilitzar sobre la importància de prendre unes mesures 

de seguretat adequades per evitar accidents a finestres i balcons; proporcionals al físic i tarannà 

dels nostres animals. És d’obligatori compliment, evitar l'accés a l'ampit de la finestra, 

mitjançant barres de protecció i/o xarxes o malles de seguretat. Actualment, trobem una gran 

oferta al mercat: la xarxa de corda de cànem pot incorporar colors decoratius, deixant passar 

llum i aire. El niló també es fa servir per les seves propietats ignífugues, de llarga durada i de 

color transparent, amb cables de fixació. Per altra banda, trobem malles transparents i flexibles 

de marc continu, ancorades a les fusteries; sense treure lluminositat, amb una completa 

permeabilitat amb l'exterior. 

En segon lloc, en el cas del balcó, haurem de prendre unes mesures de seguretat d'anàlogues 

característiques, en relació a l’ús de xarxes de seguretat. És prioritari ressaltar, que el balcó no 

és un lloc apte ni segur per a emplaçar l’espai de descans i/o lleure del nostre ca, per un període 

de temps. Podem exposar-lo a uns riscos elevats i posar en perill la seva vida.108 Són nombrosos 

els exemples d’espais no aclimatats fruit d’una irresponsabilitat denunciable (Figura 7q – 

7r).De cap manera, s’ha de deixar al ca sense supervisió al balcó. En termes sanitaris, s’exposa 

per complet a les inclemències meteorològiques, amb les seves conseqüències: des d’una 

insolació o cop de calor quan pugen molt les temperatures, fins a una hipotèrmia amb el seu 

descens. A més a més, si el plat de menjar i aigua tampoc es troba protegit, consumir un aliment 

exposat al sol durant hores pot ser molt perjudicial. 

                                                            
106 Schleifer, S; Santos, D. 500 Ideas para espacios reducidos. Toledo: Editorial Evergreen, Taschen GmbH, 2007. Idea número 

226, pàgina 91.  
107 Schleifer, S; Santos, D. 500 Ideas para espacios reducidos. Toledo: Editorial Evergreen, Taschen GmbH, 2007. Idea número 

226, pàgina 91.  
108  Morales, Laura. Conoce los riesgos de tenir al perro en el balcón. [en línia]. Blog Wakyma: 2021. Disponible a: 

https://wakyma.com/blog/riesgos-tener-al-perro-en-balcon/ [Consulta: 10 juny 2021].  

https://wakyma.com/blog/riesgos-tener-al-perro-en-balcon/


ETSAB     Treball Fi de Grau                                                                                                              Tutor  Félix Arranz 

 

36 
 

Per altra banda, en termes psicològics, si associem un àmbit tan reduït com és el balcó al seu 

espai, es potenciaran trastorns mentals com l’estrès i l’ansietat. En poques paraules, tenir 

l’animal de companyia al balcó és, sense cap mena de dubte, maltractament animal i s’hauria de 

denunciar a les autoritats competents, en presència d’una situació d’aquesta índole. El balcó ha 

de ser un espai d’ús eventual, protegit amb una malla en la seva totalitat i, amb la possibilitat 

d’abandonar amb llibertat a criteri del ca, sempre que, psicològica i físicament estiguem davant 

d’un gos equilibrat. Haurem de tenir una cura especial amb les races toy (Chihuahua, Aligot de 

Praga, Bichón maltès, Yorkshire terrier, etc.), ja que la distància reglamentària de seguretat 

entre barrots, una longitud igual o inferior als 10 cm, és perillosa pels seus cossos minúsculs.109 

Sempre haurem de sobredimensionar des de l’àmbit de la seguretat (Figura 7t). 

 

7.3.4   Porta i accés 

El llindar d'accés a la llar és un punt candent en la configuració interior, essent la porta d'entrada 

un element que requereix d’un curós estudi. En el nostre cas, ens trobem amb un habitatge urbà 

d’un sol punt d’accés d’obertura amb els espais comuns. És aquí, on els cans prestaran una 

atenció majúscula. La porta d’entrada constitueix un punt difícil, que pot arribar a convertir-se 

en l’epicentre dels trastorns d’ansietat i pors, dibuixant el límit físic entre l’espai controlat i 

l’exterior impredictible d’usos compartits amb persones alienes al nucli familiar. Quin significat 

té aquest límit? Els denota soroll, intrusió, alerta, incertesa del que vindrà, ansietat per 

separació; és acomiadament i benvinguda. Els gossos són animals de manada i, l’entrada d’un 

nou membre esdevé problemàtic, ja que entenen la família com una tribu tancada. En termes 

psicològics, el so del timbre els genera una descàrrega d’adrenalina que comporta una resposta 

exagerada.110  Així mateix, haurem d’instal·lar un timbre que no sigui estrident. En termes 

psicològics, s’haurà d’exposar a l’animal a aquest so, paulatinament, a moments desvinculats 

d’entrades i sortides, amb el propòsit d’aconseguir un àmbit d’entrada harmònic que discorri a 

l’interior. Amb tot, és requeriment essencial definir unes rutines o pautes d’entrada i de sortida 

amb el gos que determinarà el seu benestar, les quals són competència de l’ensinistrament caní. 

Per altra banda, cal preveure la instal·lació d’una barrera de protecció al llindar d’accés, extern a 

l’angle de gir de la porta d’entrada.111 Trobem tanques plegables i articulades, formades per 

diversos cossos; enrotllables, fabricades en malla i transparents; extensibles, lineals i adaptables 

a diverses longituds i, clàssiques, panells de longitud estàndard.112 Així, es marca una frontera 

en bé de la integritat física, evitant colpejar-lo i, anticipant-nos al probable assalt del ca envers 

visites desconegudes (carters, repartidors, comercials, forasters, etc.), especialment, a 

temperaments dominants. La frontera adopta el caràcter de trinxera, on l’esperit guardià del ca 

assumeix el control de les visites. En el cas dels gossos pastors de naturalesa territorial i 

controladora (Pastor alemany, Pastor belga, Border collie, etc.), es considera prioritari recórrer a 

un sistema limítrof de protecció pel bé comú. 

                                                            
109 Mesures de seguretat a balcons. En primer lloc, els barrots de les finestres i balcons han d'impedir que els infants introdueixin el 

cos entre ells, així mateix, la distància de separació serà inferior als 10 cm. D'altra banda, les baranes dels balcons tindran una altura 

mínima de seguretat segons el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) de 90 cm amb altures de 6 m i de 110 cm en altures superiors. 

Convé ressaltar que les baranes no han de tenir cap element de vidre o cristall. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), barreres de 

protecció i passamans. 
110  Cómo calmar a los perros cuando suena el timbre. [en línia]. Blog Grup Bravel, club caní: Madrid. Disponible a: 

https://grupobravel.es/como-calmar-perros/ [Consulta: 10 març 2021]. 
111 Al llindar d’accés s’haurà de disposar d’un espai horitzontal (que no interseccioni amb l’espai d’obertura de la porta) on es pugui 

inscriure un cercle de Ø1,20 m. Així mateix, la barrera de protecció s’hauria de col·locar a aquesta distància. Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE), accessibilitat. 
112 Izabela, Viorica. Barreres i tanques de protecció per a gossos. [en línia]. Blog Grup Redcanina.es: 22 abril 2021. Disponible a: 

https://www.redcanina.es/vallas-y-barreras-de-seguridad-para-perros/ [Consulta: 10 maig 2021]. 

https://grupobravel.es/como-calmar-perros/
https://www.redcanina.es/vallas-y-barreras-de-seguridad-para-perros/
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7.3.5   Comunitat veïnal amb gossos 

“Una Cooperació immediata i natural; hauria de ser amb les persones que viuen al nostre 

costat, amb els nostres veïns, amb els que compartim espais (...) El disseny i la qualitat de les 

àrees comunitàries, dels espais de transició entre l’àmbit privat i públic, i l’entorn urbà són 

essencials per a la bona convivència amb el nostre entorn social.”113 Per afegiment de l’autor: 

amb els nostres veïns, amb els que compartim espais, amb els nostres i amb els vostres animals 

de companyia. 

En primer lloc, és cabdal que el vestíbul d’accés a l’edifici disposi d’un paviment antilliscant i 

no reflectant pel benestar psicològic del nostre company; a més a més, de complir amb uns 

paràmetres estètics i de confort. En termes generals, la reflexió lumínica deriva en 

comportaments canins obsessius; el reflex lumínic augmenta la frustració i l’ansietat. Aquesta 

simptomatologia s’ha de preveure amb un paviment adequat.114 Una alternativa apropiada seria 

un paviment porcellànic antilliscant de gran resistència, com és el gres porcellànic. Es tracta 

d’un material ceràmic d’alta resistència a temperatures extremes, a l’impacte, de gran 

durabilitat, amb bones propietats antilliscants, i amb l’afegitó del seu fàcil manteniment i neteja. 

En l’aspecte estètic, les col·leccions d’aquest producte s’inspiren en materials nobles com la 

fusta, el marbre i el granit.115 

La col·locació d’una barrera antibrutícia a l’entrada de la comunitat és molt recomanable. Així 

mateix, és bona opció disposar d’una estora de ris de vinil, antilliscant i amb capacitat de 

filtració d’aigua; per a retenir les esquitxades del pelatge caní, en cas de ruixats. Per altra banda, 

s’aconsegueix la retenció de les restes de residus dels coixinets de les potes, per tal de mantenir 

les zones de pas en unes bones condicions higièniques. 

Tot seguit, dins del règim de la propietat horitzontal, s’implanta una copropietat que recau en 

elements comuns i compartits, on s’ha d’afavorir la normalitat, salubritat, comoditat i no 

perillositat, d’obligatori compliment amb els nostres animals116. Les condicions bàsiques que 

s’han de complir són: respectar els recorreguts dels veïns, mantenir en bones condicions els 

espais d’ús comunitari, tot evitant danys materials, i prendre precaucions amb els lladrucs en 

horaris de descans. Tanmateix, un propietari responsable sempre portarà els seus gossos lligats 

al pas pels espais d’ús comú evitant molèsties als veïns. 

 

 

 

 

 

                                                            
113 Fernández, P. Hacia una vivienda abierta concebida como si el habitante importara. Buenos Aires: Km 0 Desarrollo Gráfico y 

Comunicación, 2015, p. 73. 
114 S’haurà d’evitar les superfícies que reflecteixen llum, ja que contribueixen a l’estat ansiós del ca. Els gossos pastor com els 

Border Collie, són els més predisposats a aquest trastorn. Maqueda Díaz, Ana. Les Conductes Compulsives als Gossos. [en línia]. 

Blog Expertoanimal.com, Madrid: 2018. Disponible a: https://www.expertoanimal.com/5-conductas-compulsivas-en-perros-

23574.html [Consulta: 11 març 2021]. 
115Pavimentos de gres porcelánico. El gres porcelánico que marca tendencia [en línia]. Catàleg Tècnic Grup Porcelanosa: 2021. 

Disponible a: https://www.porcelanosa.com/pavimentos/gres-porcelanico/ [Consulta: 11 març 2021]. 
116  Règim i regulació de la propietat horitzontal a Espanya. [en línia]. Wikimedia Foundation, 2021. Disponible a: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_horizontal_(Espa%C3%B1a) [Consulta: 11 març 2021]. 

https://www.expertoanimal.com/5-conductas-compulsivas-en-perros-23574.html
https://www.expertoanimal.com/5-conductas-compulsivas-en-perros-23574.html
https://www.porcelanosa.com/pavimentos/gres-porcelanico/
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_horizontal_(Espa%C3%B1a)
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Precaucions en l’ús d’ascensors 

Per norma general, els gossos no donen problemes als elevadors o ascensors i, no existeix cap 

normativa legal que s’oposi a la seva utilització. No obstant, s’hauran de tenir en compte una 

sèrie de consideracions pel benestar de tota la comunitat veïnal. Entre les més importants, 

trobem el sanejament; l’ascensor conforma un habitacle reduït i tancat, sense ventilació, on les 

olors i les taques adquiriran un caràcter permanent. Així, s’haurà de prendre molta cura d’educar 

al ca, a no fer les seves necessitats allà, una responsabilitat exclusiva de la persona cuidadora pel 

bé de la comunitat. 

Arribats a aquest punt, convé mencionar l’element corretja de passeig. En general, es recomana 

entrar i sortir de l’elevador sense corretja per evitar accidents. Es desaconsella la utilització de 

corretges tipus ‘flexi’ o retràctil, en benefici de les corretges convencionals i fixes.117 Les ‘flexi’ 

són corretges extensibles amb cordó de niló d’entre 3 i 8 metres de longitud, que s’estira o es 

retrau segons el gos s’allunya o s’apropa, disposant d’un mecanisme de retracció amb fre. 

Aquestes corretges transmeten una falsa sensació de llibertat, ja que la variació constant de la 

seva longitud ens impedeix tenir un control espacial complet de l’animal. En canvi, les corretges 

convencionals amb una longitud fixa i adequada, ens permeten una verificació adient. Malgrat 

tot, sempre haurem de portar el nostre animal de companyia ben a prop, amb la corretja curta i 

fixa. En el cas d’una retràctil, assegurar-nos el fre. Tanmateix, al pujar a la cabina, s’ha de 

prendre consciència del moment, sense distraccions, ja que el ca podria quedar-se fora, amb 

greus conseqüències físiques. 

Amb tot, si l’altura de l’habitatge ens ho permet i, segons les capacitats físiques de l’animal, 

sempre serà més agraït per ambdues parts fer ús de les escales, per evitar els perills esmentats, 

així com l’angoixa que podria despertar l’hermetisme de l’ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
117 Perro urbano. Ojo con las correas de los perros al salir y entrar de un ascensor. [en línia]. Blog SrPerro.com, la guia per 

animals urbans: 2021. Disponible a: https://www.srperro.com/content/quienes-somos/ [Consulta: 02 juny 2021]. 

Els perills de les corretges ‘flexi’ i les corretges extensibles per gossos. [en línia]. Blog Simiperrohablara.com: 2016. Disponible a: 

https://simiperrohablara.com/peligros-correa-flexi-correas-extensibles-perros/ [Consulta: 02 juny 2021]. 

https://www.srperro.com/content/quienes-somos/
https://simiperrohablara.com/peligros-correa-flexi-correas-extensibles-perros/
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Final de trajecte ... inici d’un nou futur
 
A partir del procés d’investigació dut a terme amb aquest Treball Final de Grau, s’evidencia la necessitat d’un 
estudi més profund i rigorós que obri noves línies d’anàlisi en un futur, abraçant diverses disciplines, tals com:

l’estudil’estudi de la zonificació canina - humana a l’habitatge i la seva interacció amb la intimitat personal (espai 
domèstic); el disseny de les peces de mobiliari pròpiament per a quissos (interiorisme, materialitat i mobiliari); els 
requeriments acústics i tèrmics per a la satisfactòria convivència humana - canina en el pla horitzontal i en la 
verticalitat de l’edificació (condicionament i serveis); la prevenció d’accidents domèstics al conviure amb animals 
(seguretat i prevenció de riscs); les tipologies edificatòries més òptimes en termes de (Re)Configuració amb 
animals de companyia (edificació, rehabilitació i construcció); l’accessibilitat espacial (detalls d’interior); la pell 
deldel dins des dels sentits i l’assossec del ca (psicologia del color); el millor amic de l’home a través de la història i 
la seva adaptació al costum humà (teoria i història), etc.; són algunes de les nombroses possibilitats que poden 
resultar d’interès d’aquest nounat que s’ha exposat.

Si estem disposats a assumir la responsabilitat de compartir la nostra vida amb gossos hem d’aprendre a entendre 
el funcionament de la seva ment i el seu vocabulari. Haurem d’acceptar una nova realitat compartida. En el camp 
de la Psicologia i Etologia, no tothom té la capacitat d’empatitzar amb ells; requereix temps, interès i dedicació. 
Els gossos sí tenen sentiments, sí tenen hemisferi esquerre; és un membre del nucli familiar i, com a tal, gaudeix 
d’uns drets que s’han de respectar. En cas contrari, s’ha de denunciar aquesta carència de sensibilitat envers els 
seus drets. Ha de gaudir d’un període d’educació i d’adaptació convenient i d’un espai propi per viure aclimatat a 
les seves necessitats, diferents de les humanes.les seves necessitats, diferents de les humanes.

La percepció canina espacial difereix de la nostra i, el plantejament de la llar s’ha d’ajustar a la seva altura focal i 
a la seva priorització sensorial; el seu excel·lent olfacte i sentit auditiu s’ha de respectar. La presència d’un gos en 
un entorn arquitectònic és motiu suficient per iniciar la ‘tabula rasa’ del projecte. Mai ha de quedar exclòs a gestos 
testimonials. De la mateixa manera que es projecta ‘la casa per a un artista’, projectarem ‘la casa per a un 
cuidador caní’. Un cop interioritzada la percepció canina de l’interior arquitectònic, es pot procedir al bon acte 
projectual. 
 
En el camp Higiènic - Sanitari, haurem de tenir cura dels elements tòxics, tals com determinats organismes 
vegetals i, la impossibilitat d’accedir a la zona de residus o a certs aliments nocius amb un bon sistema 
d’emmagatzematge i de distribució. 
TTanmateix, al conèixer els beneficis de l’exposició solar, haurem d’assegurar aquesta dosi indispensable 
d’assoleig, amb un estudi de l’orientació i de les possibilitats de la relació amb l’exterior. Sempre disposarem 
d’una bona ventilació natural i d’una qualitat d’aire òptima. La permeabilitat amb el medi exterior és un requisit 
imprescindible, així, la presència d’una balconada amb les mesures de seguretat oportunes és molt valorada. Pel 
que fa a la temperatura, haurem de conèixer la tolerància tèrmica del nostre gos. Hi ha races que toleren molt 
malament el fred, contràriament a d’altres. Aquesta història comença amb el coneixement conscient i real del propi 
animalanimal que ens omplirà amb la seva presència. La piràmide de Maslow canina és un bon indicador de tots els 
requeriments indispensables per a la satisfacció del nostre company.

En el camp pròpiament Arquitectònic i d’Interiorisme, és de gran importància un bon sistema de barreres de 
protecció a balcons i finestres ajustats al físic i temperament del gos. Amb tot, l’accés a la nostra llar és un punt 
candent; el llindar d’accés s’ha de treballar per protegir les visites no desitjables, facil·litar la neteja del ca i 
preveure l’entrada de patògens a l’habitatge. Per altra banda, és molt important un bon aïllament acústic, en 
especial, on passa més temps el ca per preveure trastorns causats per sorolls considerats crítics. En poques 
paraules, no tots els habitatges estan preparats per a la convivència amb gossos, s’ha d’assegurar un mínim de 
relació amb l’exteriorelació amb l’exterior, un interior diàfan i una qualitat ambiental.

Amb el pas dels anys, la consciència social sobre el benestar dels nostres animals de companyia està creixent de 
forma exponencial. En aquest sentit, aprofitarem aquest interès generalitzat a l’estat del benestar, per indagar i 
transmetre públicament els avenços i les solucions satisfactòries. Amb el clar objectiu d’assegurar-nos de donar la 
millor vida possible a éssers meravellosos, que difereixen en el seu mètode comunicatiu, però que pateixen el dolor 
i necessiten cobrir unes necessitats com nosaltres. 
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En darrer terme, i més a caire personal, anhelo en un futur proper, tenir l’ocasió d’exercir la professió d’arquitecte 
amb plena consciència i coneixement dels requeriments essencials de tot ésser viu que conviu en un habitatge i 
forma part d’un col·lectiu familiar. 
EnEn especial, d’aquells que se’ns fa més difícil d’entendre. D’aquells gossos que reclamen més temps i dedicació; 
han patit maltractament i injustícies i, han de tancar les ferides del passat i retrobar el seu lloc present en aquesta 
societat urbana i oblidadissa, de tot allò indispensable i vital, que ens proporciona la naturalesa. 

Així mateix, seria molt enriquidor poder posar en pràctica tots els nous coneixements adquirits en la 
materialització d’aquest treball i al llarg de la carrera d’Arquitectura, continuar nodrir-nos en aquesta via 
d’investigació per aprofundir en determinats temes que requereixen d’un major deteniment. 
TTreballar d’arquitecte al servei d’un públic caní seria un veritable plaer, Architecture For Dogs.

 
Gràcies 
per la seva atenció.
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