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PARLEM DE GOSSOS! 
 

Segurament en aquest text trobareu algunes paraules que no enteneu. 
Continueu la lectura i contesteu les preguntes que hi ha a continuació.  

Després torneu a llegir el text. Ja veureu com l'enteneu millor.  

Fixa't en les parts que té aquesta notícia. Parleu-ne: 

 

LES GOSSERES SATURADES 

L'entrada de cadellades ha col·lapsat   
la Societat Protectora d'Animals de 
Mataró. Des del centre de Barcelona 
denuncien el baix nombre d'adopcions. 
  

Maria Ortega BARCELONA  
 

Durant l'abril i el començament de maig,     
es van registrar a la Societat Protectora 
d'Animals de Mataró (SPAM) 76 entrades 
de cadell -42 de gos i 34 de gat-, que 
sumades a les arribades massives d'adults, 
pròpies d'aquesta època, han col·lapsat el 
centre. En total, en poc més de cinc 
setmanes, la SPAM ha registrat 214 
entrades. 
 

Els responsables del centre expliquen que 
aquesta xifra és alta durant tot l'any, però 
que en aquesta època s'accentua perquè és 
el període en què es concentren els 
naixements tant de gossos com de gats.  
 

La presidenta de la SPAM assegura que 
entre els mesos d'abril i d'agost és quan 
creixen més les entrades, perquè també és 
quan hi ha més demanda per deixar-hi 
animals adults. Explica que, per aquestes 
dates, quan les vacances d'estiu ja queden 
a prop, hi ha molta gent que abandona el 
seu animal.  
 

Afegeix, a més, que aquests dies són 
habituals les entrades dels cadells que es 
van regalar per Nadal i Reis i que ara, que 
ja ronden els cinc mesos, molesten. 
 

Els responsables de la SPAM consideren 
que la situació és "alarmant", ja que tot i   
que el seu objectiu és buscar adoptants, no 
hi donen l'abast. A més, creuen que la 
solució no ha de passar per incrementar les 
adopcions, sinó per la reducció dels 
abandonaments.  

 
 

 

 
 

 

Les xifres 
 
En només cinc setmanes, a la      
Societat Protectora d'Animals de Mataró, 
s'hi han registrat 214 entrades de  
gossos i de gats abandonats, 76 dels 
quals eren cadells. 
 
Durant tot el mes d'abril, a les 
instal·lacions del Centre d'Acollida 
d'Animals de Barcelona s'hi han produït 
dues adopcions de gossos diàries de 
mitjana.  
 

Baixen les adopcions 
 
A les instal·lacions del Centre     
d'Acollida d'Animals de Companyia de 
Barcelona, coincidint amb l’increment 
d'entrades de gossos i de gats, s'hi ha 
registrat un descens del nombre 
d'adopcions. Durant el mes d'abril, 
només s'hi han fet 62 adopcions. Això 
suposa un problema, perquè les entrades 
doblen el nombre de les sortides.  

 
Avui, dissabte 26 de maig del 2007 (adaptació) 
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Fes aquestes activitats relacionades amb la lectura: 

 
1. Què vol dir el títol? 

  
 Que les gosseres estan molt buides. 

  

 Que a les gosseres ja no hi caben més animals.  

  

 Que a les gosseres encara hi caben animals.  

 
2. Llegeix el subtítol. Relaciona cada paraula amb la seva definició: 

 
1. cadellada 2. col·lapsar 3. adopcions 

 
 Acció per la qual s'acull un infant (un cadell) com si fos propi.  

  

 Estar a punt d'aturar l'activitat d'una organització. 

  

 Conjunt de cadells que té una gossa en un sol part. 

 
3. Per què creix el nombre d'entrades d'animals a les gosseres des del mes 

d'abril fins al mes d'agost? Assenyala les respostes que són correctes:  

 
 Perquè durant aquest mesos neixen molts cadells.  

  

 Perquè quan arriba l'estiu la gent abandona els gossos perquè no sap que  

 fer-ne. 

  

 Perquè comença a fer calor.  

  

 Perquè els cadells que s'havien regalat per Nadal i Reis s'han fet grans.  

  

 Perquè els gossos a la primavera i a l'estiu borden molt.  

 
4. Quina és la solució més bona? Per què?  

 
 Reduir el nombre d'abandonaments.  

  

 Augmentar el nombre d'adopcions.  
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5. Relaciona les paraules que volen dir el mateix:  

 
1. baixar 2. pujar 

 
 Incrementar o augmentar.  

  

 Reduir, disminuir o descendir. 

 
6. Torna a escriure aquestes expressions canviant les paraules destacades per 

una altra que vulgui dir el mateix:  

 
 Quan arriba l'estiu a les gosseres augmenta el nombre d'entrades de gossos 

abandonats.  
 Quan arriba l'estiu disminueix el nombre d'adopcions.  

 

 

 

 

 
 

Fem matemàtiques 
 
1. Relaciona el gràfic de barres amb la lectura i contesta:   
 

         
 
 

 A quina època de l'any s'abandonen més animals? Quin gràfic representa més 
bé la resposta ? 

 

 

 
2. Durant els mesos d'abril i el començament de maig, a la Societat Protectora 

d'Animals de Mataró (SPAM), què s'hi van registrar, més entrades de cadells 
de gossos o de gats?  
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3. A la SPAM s'hi han registrat 214 entrades. Si 76 entrades eren cadells, quants 
adults hi han arribat?  
 
Dades:     Operacions: 
 
 
 
 
Solució: _____________________________________________________ 

 
4. Cada dia s'adopten dos gossos. Quants gossos es van adoptar el mes de 

juny?  
 
Dades:     Operacions: 
 
 
 
 
Solució: _____________________________________________________ 

 
5. El nombre d'entrades és el doble que el nombre d'adopcions. Si durant el 

mes d'abril s'han fet 62 adopcions, quantes entrades hi ha hagut?  
 
Dades:     Operacions: 
 
 
 
 
Solució: _____________________________________________________ 

 
6. Coneixeu algun anunci a la TV o al diari per recordar a la gent que no es 

poden abandonar gossos? Parleu-ne.  
 

 

 
7. Per si no troben l’amo, han decidit informar-se sobre els centres d'acollida 

d'animals de companyia (CAAC).  
Busca a Internet quin és el centre d'acollida d'animals de companyia que 
teniu més a prop de l'escola. També podeu buscar gosseres municipals.-  

 

 

 

 

 

 

 

 


