FÒBIA ALS PETARDS (tot llest per la nit de Sant Joan)
La por o fòbia a sorolls forts com ara als trons i als petards, és un dels problemes de conducta més freqüents en
els animals de companyia.
La por és una resposta emocional normal però que en ocasions pot arribar a significar un perill per l’animal. Així,
aquesta resposta pot ser una certa intranquil·litat, o per contra, una intensa ansietat amb signes físics com
taquicàrdia, respiració agitada, salivació, defecació i micció, destrucció d’objectes, tremolors, vocalitzacions,
intents d’escapar, activitat augmentada, … En els gats, els símptomes passen més desapercebuts i la majoria de
vegades s’amaguen mentre dura l’episodi que els produeix la por.
En qualsevol cas, per evitar el malestar de l’animal, cal saber què cal fer en cada situació.
Què hem de fer davant una situació d’angoixa i por?
Si sabem que el nostre animal té fòbia o por als petards, hem de preparar-nos amb antelació, sobretot per Sant
Joan, quan sabem que hi haurà molts sorolls durant tota la nit.
És convenient no treure l’animal a partir del vespre quan ja comença el xivarri. El mateix dia, recomanem
haver cansat l’animal amb exercici físic, sempre ABANS que comencin a sonar els petards. En el cas de treure’l
quan ja han començat els petards, cal dur-lo lligat per evitar que s’escapi.
Evitar que l’animal passi sol la nit a casa.
Preparar la casa: habilitar una zona de seguretat on ell pugui amagar-se (en cap cas cal forçar l’animal a
entrar-hi, però cal acompanyar-lo fins a aquest lloc i estar-hi uns minuts amb ell), abaixar persianes i tancar
finestres.
Cal actuar amb normalitat, l’animal notaria el nostre nerviosisme i això li produirà encara més angoixa.
Quan l’animal mostri por, en cap cas el podrem castigar, acariciar, premiar, tranquil·litzar ni agafar en
braços, ja que estaríem reforçant una conducta no desitjada i potenciaríem que es repetís. Només li prestarem
atenció quan es tranquil·litzi.
En alguns casos, la medicació és necessària. En aquest cas, per la seguretat de l’animal, sempre cal
consultar el veterinari prèviament.
Com ha de ser aquesta zona de seguretat?
Moltes vegades, els gossos s’amaguen davant l’estímul que els provoca la por. La majoria de vegades, el millor
amagatall és sota el llit, però sovint cal ajudar al gos a trobar aquest refugi on se senti més segur.
Un transportí o una caixa són unes bones zones de seguretat, gràcies a la seva dimensió reduïda i a la foscor. En
cap cas s’ha de posar la reixa del transportí o tancar la caixa, però podem tapar-ho amb una manta i col·locar-hi
alguna joguina o premi en el seu interior.

Aquest amagatall ha d’estar en una habitació tranquil·la, lluny de la zona de pas. Podem tapar les finestres amb
mantes a fi d’aïllar encara més la cambra, i sempre, apagar el llum i deixar la porta oberta, ja que l’animal ha de
poder escollir on ha de ser la seva zona de seguretat.
Col·locar la zona de seguretat el mateix dia dels petards pot no ser ben acceptat per l’animal, us recomanem que
dies abans de Sant Joan, mostreu la zona (caixa o transportí) a l’animal, mentre hi interaccioneu amb premis o
carícies.
En animals on la fòbia s’accentua amb el pas del temps, fent-la insostenible, es recomana la visita a un etòleg
(veterinari especialista en comportament animal) a fi de realitzar un tractament específic per la por.
És important destacar que la millor prevenció és acostumar el cadell als sorolls forts de forma progressiva, però si
la fòbia ja existeix, aquest protocol d’habituació ha de ser sempre supervisat per un veterinari etòleg.

