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Hola, soc la Dana. Soc una gossa i avui
us vull explicar què ens agrada als
gossos. Potser ja sabeu que als gossos
ens agrada molt, molt i molt ensumar.
Quan estem ensumant no tenim
pressa, necessitem el nostre temps
per agafar l’olor i saber de què es
tracta, si ens agrada o no.
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Si ens donen prou temps, nosaltres,
els gossos, podem saber què és el que
estem ensumant, de qui es tracta,
quanta estona fa que han passat per
allà, si es trobaven bé, si eren gossos
joves o grans, noi o noia, i moltes
coses més. És com si fos una carta
escrita i la poguéssim llegir.
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Hi ha una altra cosa que ens agrada molt
a part d’ensumar; ensumar i córrer. Ens
encanta sentir el vent a la cara, fer
cabrioles i girs ràpids, sentir el terra a
les potes i córrer al més ràpid possible.
Això sí, sempre ho hem de fer en un lloc
segur perquè no ens passi res i haver
après a tornar quan ens criden abans de
poder córrer lliurement. El primer és la
seguretat.
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A vegades no podem estar lliures pel
trànsit, perquè som massa joves i
encara no hem après a tornar, o bé
perquè en aquell moment no es pot. El
que també ens agrada són els
passejos
amb
corretja,
però
necessitem ensumar i portar un arnès
que no ens faci mal i ens deixi caminar
còmodament.
Així
estem
mes
contents i el passeig és més
agradable per a tothom.
.

5

Hi ha una cosa que puc fer jo sola i
també amb vosaltres: jugar! Als
gossos ens encanta jugar. Som molt i
molt juganers. Sabem jugar a trobar
coses amagades, a perseguir i portar
una pilota, a córrer amb altres
gossos, a rebolcar-nos fent el brètol,
a perseguir-nos, a futbol, a estirar
joguines... i jugar amb vosaltres és
encara més divertit. Juguem?!
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Després de tot aquest exercici m’ha
entrat gana. Bé, la veritat és que
gairebé sempre tinc gana.

És una cosa que ens passa als gossos,
que sempre tenim ganes de menjar,
però hem de vigilar, perquè ens
podem engreixar molt fàcilment, i
això no és bo per a la nostra salut.
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També hem d’anar molt amb compte
amb el que mengem, ja que per
exemple la xocolata no se’ns assenta
be, de fet molt malament, l’alvocat,
les cebes, els calçots, les panses i el
raïm són de les coses que no podem
menjar. En canvi, ens encanta la
proteïna, en general la fruita, les
verdures i moltes altres coses.
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Ara que ja tinc la panxa plena
crec que faré una becaineta, que
és una de les meves activitats
preferides del dia. Bé, de fet, en puc
fer unes quantes al dia.

Quan era petita dormia molt i la
mama em deia que ho necessitava per
poder créixer. Em va dir que de gran
també dormiré molt i que ara que soc
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jove necessito dormir almenys unes
dotze hores al dia. Així, li faré cas,
ens veurem molt aviat!
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