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ÍNDEX MARC GRÀFIC

F i g u r a 3a
Gos de caça momificat que havia estat animal de companyia d’un faraó, trobat a una tomba a la Vall dels
Reis. Aquesta vall és molt coneguda a Egipte, on es van construir, durant uns cinc segles (s. XVI a XI aC),
multitud de tombes de l’Imperi Nou. Actualment, es troba exposat al Museu Egipci d’El Caire.
Autor: Richard Barnes. Mòmies d’animals a l’Antic Egipte. [en línia]. Història, National Geographic:
2016. [Consulta: 24 gener 2021]. Disponible a: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/animalescompania-antiguo-egipto_6319
F i g u r a 3b
Representació d’Anubis, déu dels morts amb cap de podenc. Va ser un dels màxims exponents de la religió
egípcia; el guardià de les tombes, mestre de la necròpolis i patró dels encarregats d’embalsamar.
Anubis, déu dels morts i del més enllà. [en línia]. Història, Déus Egipcis, creences i mitologia: 2019.
[Consulta: 24 gener 2021]. Disponible a: https://diosesegipcios.net/anubis/
F i g u r a 3c
Mosaic romà a base de petites peces ceràmiques de diferents colors que representa un gos amb la inscripció
Cave Canem que vol dir, ‘gos perillós’; advertint als intrusos sobre la seguretat a l’habitatge romà o domus.
Pascual Peña, A. Les mascotes a l'Antiga Roma. [en línia]. Acadèmia Play: 2018. [Consulta: 20 gener 2021].
Disponible a: https://academiaplay.es/mascotas-antigua-roma/
F i g u r a 3d
Escultura romana d’un gos molossus. Conegut com ‘el ca de Jennings’ (també com ‘el ca de Duncombe’
o ‘el ca d’Alcibíades’) pel seu primer propietari modern, Henry Constantine Jennings. Es tracta d’una còpia
romana del s. II dC d’un original de bronze hel·lenístic, exposat al Museu Britànic. Els molossus són una
antiga raça canina extingida i originària de l'Antiga Grècia. Eren cans d'una forta complexió, dotats de
punyents ullals, orelles curtes i cames de característiques felines; emprats per grecs i romans com a gos
guardià, de presa i de guerra. És considerat l'avantpassat de tots els gossos de tipus mastí de l’actualitat.
Ca de Jennings. A: Wiquipèdia [en línia]. Wikimedia Foundation: 2020. [Consulta: 20 gener 2021].
Disponible a: https://es.wikipedia.org/wiki/Can_de_Jennings
F i g u r a 3e
Pedra tombal a la gosseta Helena. És possible apreciar la inscripció: “A Helena, filla adoptiva, ànima
incomparable i noble.” Actualment, es troba al Museu d’Art J. Paul Getty de Califòrnia (EUA).
Pascual Peña, A. Les mascotes a l'Antiga Roma. [en línia]. Acadèmia Play: 2018. [Consulta: 20 gener 2021].
Disponible a: https://academiaplay.es/mascotas-antigua-roma/
F i g u r a 3f
Autor: Dan Thorne, Guinness World Records 2021.
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Freddy, un Gran danès d’Essex (Regne Unit) que va donar-se a conèixer el 2016, al inscriure’s al llibre dels
rècords Guinness per ser el gos més alt del món. Mesurant 1,3 metres en estàtic sobre les seves quatre potes.
Els mascles d’aquesta raça arriben fins als 80 Kg; les femelles, als 64 Kg.
L’Editor en cap de Guinness World Records exposava: “era un gegant gentil i sempre era un plaer
compartir espai amb ell. Vaig compartir en dues ocasions sofà amb ell: sorprenentment, hi havia espai
suficient pels dos!”
Mor Freddy, el gos més alt del món. [en línia]. Publicacions Setmana SA: 2021. [Consulta: 20 gener
2021]. Disponible a: https://www.semana.com/gente/articulo/murio-freddy-el-perro-mas-grande-delmundo/202122/
F i g u r a 3g
Autor: Getty Images (Seattle). La reina Elisabet II del Regne Unit amb un dels seus gossos Corgi, el 1970.
Cope, R. Dos nous Corgis arriben per animar a Elisabet II en aquests moments difícils. [en línia]. Vanity
Fair: 2021. [Consulta: 22 gener 2021]. Disponible a:
https://www.revistavanityfair.es/realeza/articulos/reina-isabel-dos-nuevos-corgis/49110
F i g u r a 4a
Esquerra: Cotes destacables de l’àmbit domèstic.
Ching, F; Binggeli, C. Diseño de interiores: un manual. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. Pàg. 47
Dreta: Figura comparativa sobre l’alçada mitjana del nivell visual entre un Chihuahua i un Dog alemany.
Dibuixat per l’autor.
F i g u r a 4b
Animació que posa en escena el sòcol de l’habitació amb l’accés al lloc on habita el ratolí Jerry. S’evidencia
el descens del focus visual en animals de companyia i la importància dels paviments i acabats inferiors.
Hanna, W; Barbera, J. Tom and Jerry Online Celebrating 23 Years (1998-2021). [en línia]. [Consulta: 22
gener 2021]. Disponible a: https://www.tomandjerryonline.com/index.cfm
F i g u r a 4c
Autor fotografia: Hiroshi Yoda. Un gos Caniche toy utilitzant la peça de mobiliari denominada D-Tunnel.
Projecte del director artístic, dissenyador japonès i cuidador de l’animal, Kenya Hara.
Architecture For Dogs. [en línia]. [Consulta: 22 gener 2021]. Disponible a:
https://architecturefordogs.com/architectures/kenya-hara/
D-Tunnel per Kenya Hara, vídeo explicatiu del desenvolupament del projecte:
https://www.youtube.com/watch?v=-Ha_W28FiMU
F i g u r a 5a
Composició i fotografies a models canins per l’autor.
Models canins d’esquerra a dreta: Leia (Chihuahua), Apolo (Chihuahua) i Sírius (mestís).
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Es representa els grans beneficis de l’exposició solar tot l’any: font natural de Vitamina D, afavoreix la
producció de serotonina i incrementa la qualitat del descans. Convé assegurar la seva accessibilitat.
F i g u r a 5b
Esquerra: Diagrames de ventilació natural creuada. Amb turquesa, es representa l’opció amb una eficiència
regular; amb violeta, l’opció més òptima.
Dreta: Representació d’entrades i sortides d’aire a través de finestres superiors, amb o sense presència de
mobiliari alt i/o amb lames a les obertures d’accés. L’aire flueix des de les zones d’alta pressió a les de
baixa pressió.
Ching, F; Binggeli, C. Diseño de interiores: un manual. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. Pàg. 183
F i g u r a 5c
Autor fotografia: Hiroshi Yoda. Exemplar de la raça Spitz europeu utilitzant la peça d’interiorisme
anomenada Dog Cooler, dissenyada per l’arquitecte japonès Hiroshi Naito.
Architecture For Dogs. [en línia]. [Consulta: 22 gener 2021]. Disponible a:
https://architecturefordogs.com/architectures/hiroshi-naito/
Dog Cooler per Hiroshi Naito, vídeo explicatiu del desenvolupament del projecte:
https://www.youtube.com/watch?v=mSckdn-U1M4&t=2s
F i g u r a 5d
Composició per l’autor.
Diagrama que representa els guanys i les pèrdues energètiques a l’època hivernal, amb presència d’un
sistema de calefacció, generador de calor. A l’esquerra, esquemes que expliquen els mecanismes de
transferència d’energia tèrmica: conducció, convecció, radiació i evaporació.
F i g u r a 5e
Superior esquerra: Conviure envoltats de flora a la llar és beneficiós per a tota la família.
Autor fotografia: Hiroshi Yoda. Un exemplar de Boston terrier descansa estirat plàcidament en un entorn
ric en plantes d’interior. Es troben col·locades en una estructura dissenyada per l’arquitecte Sou Fujimoto.
No Dog, No Life! [en línia].[Consulta: 22 gener 2021]. Disponible a:
https://architecturefordogs.com/architectures/sou-fujimoto/
Superior dreta: Plantes d’interior tòxiques pels nostres gossos. En ordre horari: heura (hedera helix), flor
de Pasqua (pulsatilla vulgaris), potus (epipremnum aureum), aloe barbadensis, ciclamen (cyclamen),
costella d’Adán (monstera deliciosa).
Aguilar, M. 10 plantes tòxiques pel teu gos. [en línia]. Muy Interesante, 2019. [Consulta: 22 gener 2021].
Disponible a: https://www.muyinteresante.es/mascotas/fotos/plantas-toxicas-para-los-perros/10
Inferior: Fotografia per l’autor. Model caní: Sírius (mestís).
Configuració espacial interior d’un habitatge de protecció oficial en propietat horitzontal a Sabadell, amb
incorporació de plantes d’interior, impedint l’accessibilitat del ca a aquestes.
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F i g u r a 5f
Superior: Esquemes representatius de la pèrdua per transmissió (PT): la capacitat dels materials
constructius d’evitar la transmissió del so per l’aire a mesura que els travessa. Trobem tres opcions per
minimitzar la transmissió del soroll i evitar així, la contaminació acústica; protegint la salut auditiva dels
nostres gossos: la massa, la separació per capes i la capacitat d’absorció dels materials.
Inferior: Esquemes explicatius de diverses opcions constructives amb el resultant d’índex de pèrdua per
transmissió (IPT). A major IPT, major serà la capacitat aïllant acústica del material o de l’acoblament. Una
porta oberta té un IPT de 10; una construcció estàndard té 30-60. Les construccions especials han de tenir
un IPT superior als 60.
Ching, F; Binggeli, C. Diseño de interiores: un manual. Barcelona: Gustavo Gili, 2011. Pàg. 270
F i g u r a 6a
Esquerra: piràmide de Maslow humana. Dreta: la piràmide de Maslow canina creada per l’ensinistradora i
Màster en psicologia canina, Linda Michaels.
Composició per l’autor.
Jerarquia de les necessitats d’un gos. [en línia]. Psychology Today: 2015-17. [Consulta: 23 gener 2021].
Disponible a: https://www.psychologytoday.com/us/blog/animal-emotions/201705/hierarchy-dog-needsabraham-maslow-meets-the-mutts
F i g u r a 6b
Superior: Buldog francès descansant a un llit del tipus cova. Fet de fusta sostenible i aclimatat mitjançant
un recobriment interior de llana per afegir comoditat i recolzament càlid. Serveix d’aïllament vers la pols i
els pèls morts de l’animal.
Esquerra: Fotografia per l’autor. Model caní: Apolo (Chihuahua). Llit bressol amb borada elevada de mida
generosa. Fruit del coneixement profund de les preferències al dormir del nostre ca.
Dreta: Exemplar de carlí gaudint de la comoditat d’un llit transformable. Acompleix la funció de llit
matalàs en un ambient càlid i/o de llit cova iglú amb el descens climàtic i la necessitat d’aixopluc. Disseny
fruit d’un joc poligonal de plecs trigonomètrics a partir dels panells que el conformen. Fet de pell sintètica.
Dissenyat per l’emprea japonesa Nendo. Nom de la col·lecció: Heads or Tails.
Inferior: Il·lustració a llapis per l’autor. Matalàs on descansa un Cocker spaniel anglès.
F i g u r a 6c
Imatge d’un Kong. Joguina canina interactiva de goma de resina natural resistent, no tòxica, amb l’interior
buit per omplir-se de menjar. Expèn l’aliment a través del forat desafiant la intel·ligència i l’atenció del
gos.
Kong clàssic red. [en línia]. [Consulta: 26 juny 2021]. Disponible a:
https://www.kiwoko.com/perros/juguetes-para-perros/adiestramiento-de-perros/kong-classicred/KONKOT3E_M.html
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F i g u r a 6c2
Pomerània esplaiant-se a la zona d’oci i relaxació d’un habitatge domèstic en altura. A mà dreta, s’aprecia
una àrea verda de gespa artificial continguda en una estructura de fusta, amb l’objectiu de satisfer la
conducta instintiva canina de rebolcar-se a sobre. És captivadora la relació de transparència amb l’exterior
a través d’un finestral fixe de grans dimensions, afavorint l’exposició solar i les visuals.
F i g u r a 6d
Composició i fotografies a models canins per l’autor.
Models canins: Feyre (Llebrer espanyol) i Sírius (mestís).
Esquerra: Feyre té a la seva disposició el plat de menjar elevat, a una altura equivalent als nostres genolls.
Per tal d’evitar problemes a la laringe a l’hora d’engolir el menjar; així com, la torsió gàstrica, molt
susceptible de ser oferta per races com el Llebrer espanyol.
Dreta: Sírius s’alimenta a un menjador construït a base de fusta de bambú a l’estructura i d’acer inoxidable
als plats contenidors de l’aliment i l’aigua.
F i g u r a 7a
Barreres o tanques de seguretat a l’interior de l’habitatge. Permeables, que possibiliten la continuïtat visual
de l’espai i la ventilació.
Superior: Trobem gran varietat de solucions al mercat: plegables, enrotllables en malla i extensibles
adaptables a les dimensions de l’espai. Les més habituals són de fusta, d’acer o de malla.
Inferior: Cadell de Golden retriever privat d’accedir al dormitori principal de l’habitatge. Així, evitarem
accidents d’incontinència urinària o de malmetre mobiliari, fins que s’hagi educat adequadament. Utilitzem
una barrera de porta de seguretat de fusta plegable. Les dimensions són 203 x 76 x 1,8cm. Disponible a:
https://www.amazon.es/dp/B07L69WXFY?tag=bayred-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
F i g u r a 7b
7b1: Planta d’un habitatge tipus a l’Eixample de Barcelona. Superfície habitable: 78,6 m2. La llar s’ha
reformat amb l’objectiu de satisfer les exigències de la convivència amb animals de companyia. Així
mateix, s’ha posat èmfasi en els aspectes següents: l’alliberament de l’espai central, incorporació del
mobiliari essencial amb disposició perimetral, utilització de mecanismes plegables i corredissos amb
panells mòbils i, aconseguir una connexió interior orgànica.
Trobem diferenciades les zones de descans, d’higiene, d’aliment i de relació amb l’exterior.
7b2: Planta habitatge existent abans de la reforma descrita al 7b1.
7b3 7b4: Elements divisoris i unificadors. Per a mantenir ambients amplis però dividits són ideals els
panells de vidre, com els que s’aprecien a les fotografies.
Fotografies de Yael Pincus.
7b5: Fotografia de Bjorg Arnasdottir.
Schleifer, S; Santos, D. 500 ideas para espacios reducidos. Toledo: Editorial Evergreen, Taschen GmbH,
2007. ISBN: 978-3-8228-2792-5. Pàg. 82-83.
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F i g u r a 7c
Superior esquerra: Model caní: Kiara (Bichon maltès). Autoria de la fotografia: Marta Gàmiz, arquitecta.
El peluix és un element d’acollida que abraça l’animal i li facilita la seva colonització de l’espai. Millora la
seva comoditat i qualitat de vida.
Centre i Inferior: Composició i dibuix per l’autor.
F i g u r a 7d
Superior esquerra: Prototipus de cadira de pell amb esgraons que possibiliten la seva accessibilitat per
Kenya Hara. Model de maqueta per a l’exposició Architecture for dogs en exhibició al Japan House São
Paulo. Fotografia de Rogério Cassimiro.
Superior centre: Model de maqueta per a l’exposició Architecture for dogs. Disseny de Kenya Hara.
Inferior: Esgraons que possibiliten l’accés del ca a la superfície del llit. Composició i dibuix per l’autor.
F i g u r a 7e
Autor fotografies: Hiroshi Yoda. Exemplar de la raça canina Teckel o gos salsitxa (Dachshund smooth)
utilitzant la peça de mobiliari dissenyada per l’estudi d’arquitectura Atelier Bow-Wow.
Architecture For Dogs. [en línia]. [Consulta: 22 gener 2021].
Disponible a: https://architecturefordogs.com/architectures/atelier-bowwow/
Long-Bodied-Short-Legged Dog per Atelier Bow-Wow, vídeo explicació del procés de projecte:
https://www.youtube.com/watch?v=Ix-JoXpQGLs
F i g u r a 7f
Ventilació i connexió. Obertura modular polifuncional
Superior: Fotomuntatge i fotografia per l’autor. Models canins: Leia (esquerra) i Ariel (centre). Il·lustració
que representa una unitat d’emmagatzematge on s’ha instal·lat un nínxol com a lloc de descans i refugi dels
animals de companyia de l’autor. En aquest cas, gossos de races mini, Chihuahua i Bichon maltès.
Centre esquerra: Fotografia de Joan Roig.
Schleifer, S; Santos, D. 500 ideas para espacios reducidos. Toledo: Editorial Evergreen, Taschen GmbH,
2007. ISBN: 978-3-8228-2792-5. Pàg. 66.
Inferior: Fotomuntatge per l’autor, a partir de la fotografia de Ángel Baltanás.
Schleifer, S; Santos, D. 500 ideas para espacios reducidos. Toledo: Editorial Evergreen, Taschen GmbH,
2007. ISBN: 978-3-8228-2792-5. Pàg. 154.
F i g u r a 7g
Composició per l’autor.
Els gossos són capaços de distingir colors gràcies a unes cèl·lules fotoreceptores denominades cons. S’ha
comprovat que els gossos no són capaços de diferenciar els colors vermell i verd. Així, la seva escala
cromàtica es fonamenta en les tonalitats del blau, groc i gris. A dalt, l’espectre visual dels gossos i a sota,
l’espectre visual dels humans.
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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-soncapaces-de-distinguir-los-colores/
F i g u r a 7h Composicions per l’autor.
Esquerra: Model: Kiara (Bichon maltès). Paraments i elements d’interior de color malva amb incorporació
de mobiliari clar. Peça de mobiliari de fusta i acer inoxidable amb calaix dispensador d’aliment i espai per
emmagatzemar les joguines de l’animal, així com nansa per penjar la corretja.
Centre: Model: Sírius (mestís). Paraments de tons terra suau combinats amb seients color sorra i cafè,
evoquen a un ambient suau. La naturalesa com a idea de disseny interior.
Dreta: Models: Ariel i Leia (Chihuahua). Paraments blau pastel combinats amb un paviment laminat que
imita la fusta per aconseguir un estat psicològic d’equilibri i de tranquil·litat.
F i g u r a 7i
Paleta de colors biblioteca Pantone que evoca a la naturalesa. Pantone X-Rite: 2021. [en línia]. [Consulta:
21 juliol 2021]. Disponible a: https://www.pantone.com/eu/es/color-finder
F i g u r a 7j
Composició gràfica i dibuix per l’autor.
Es representa una escena interior utòpica amb la intersecció de tres paraments de colors dissemblants. Tenen
tonalitats brillants i fortes, que desentonen i transgredeixen l’atmosfera. Amb la consegüent afectació en
l’estat psicològic i emocional del gos que hi apareix.
F i g u r a 7k
Il·lustració per l’autor. Gos reposant sobre el paviment. El món des del punt de vista del gos. S’ha
d’entendre la repercussió immediata de les condicions físiques del paviment en el seu benestar.
F i g u r a 7L Fotomuntatge per l’autor. Model: Apolo. Paviment interior vinílic tou de panells combinats
de la col·lecció Marmoleum Clic de Forbo Nain, encaixats entre sí sense utilitzar coles.
Niesewand, N. Detalles de interiores contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. Pàg. 65.
F i g u r a 7m Fotomuntatge per l’autor.
Superior: Model: Ariel. Paviment interior laminat d’estil escandinau de la col·lecció Country de Pergo. Fa
ressaltar els taulers platejats amb vores bisellades per dos costats. Reflexa la moda de la fusta de til·ler
rentat.
Inferior: Model: Apolo. Paviment interior laminat Teak Shipdeck que recorda la coberta de fusta de teca
d’una embarcació naval. De l’empresa Alloc. Amb lligam mecànic sense cola. Disposa d’un característic
acabat mat de baixa brillantor a imitació de la fusta autèntica.
Niesewand, N. Detalles de interiores contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. Pàg. 59.
F i g u r a 7n
Esquerra: Pintura de l’exposició de l’artista alacantí Daniel Sueiras de la seva col·lecció: ‘Àfrica a través
d’una finestra’. Mostra artística a Galícia, sobre la relació entre l’home i el medi natural.
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Dreta: Ca contemplant el món exterior des de la finestra. Il·lustració a grafit sobre paper per l’autor.
F i g u r a 7o
Fotomuntatge per l’autor. Model caní: Pruna. Estors enrotllables de Hunter Douglas penjats en horitzontal,
molt adequats a finestres més altes que amples.
Niesewand, N. Detalles de interiores contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. Pàg. 90.
F i g u r a 7p
Fotomuntatge per l’autor. Model: Ariel. Les lames de tela d’acabat semitransparent de la marca Silhouette
de Hunter Douglas pengen entre dos panells molt fins, deixant passar quantitats de llum idèntiques,
garantint l’estreta relació entre el dintre i el fora. Quan es troben completament obertes, les lames suren
sense cordons visibles.
Niesewand, N. Detalles de interiores contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. Pàg. 93.
F i g u r a 7q
Dos exemples de balcons sense les mesures de seguretat adequades per preservar la integritat física dels
animals. Dos gossos exposats a un risc elevat, posant en perill la seva vida.
F i g u r a 7r
Il·lustració a grafit sobre paper per l’autor. Yorkshire terrier observant des d’un balcó sense mesures de
seguretat adients. Es representa la perillositat d’una balconada sense una malla protectora annexa a
l’estructura dels barrots. Per consegüent, el gos pot encabir-se entre ells i caure, amb catastròfiques
conseqüències.
F i g u r a 7s
Il·lustracions a grafit sobre paper per l’autor. Representacions de situacions urbanes de risc a balconades.
A l’esquerra, es retrata un Jack Russell recolzat a una barana deficient en altura. A mà dreta, un gos de mida
gran, amb l’amenaça d’encallar-se el cap a l’estructura de la barana.
F i g u r a 7t
Fotografies per l’autor. Model: Apolo. Balcó d’un habitatge en propietat horitzontal a la dècima planta d’un
edifici del carrer Mossèn Andreu de Cornellà de Llobregat (Barcelona). S’observa la protecció en malla
ancorada a la barana. També, la permanent llibertat de l’animal d’accedir a l’interior o de sortir a l’espai de
balcó.
F i g u r a 7u
Fotografies per l’autor. Models: Lara (Bòxer) i Pruna (mestís). Les baranes d’aquests balcons no
requereixen d’una protecció en malla addicional, ja que són gossos de mida gran i ja es considera adequada
la seguretat de la situació present.
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