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És Espanya un país que estima els animals de companyia?

Ens agrada tenir mascotes?

Les dades clau:

• El 43 % dels espanyols conviu amb un animal de companyia.

• La meitat de la població (50 %) afirma que els agradaria tenir una mascota o continuar tenint-ne una a casa.

• Davant la pregunta “M’agraden els animals de companyia”:

• El 76 % dels espanyols afirma que sí.

• Un 16 % dels espanyols declara que no.

• Un 8 % no té una opinió definida al respecte.

• Davant la pregunta “El meu animal de companyia em fa feliç o em faria feliç si en tingués”:

• El 74 % dels espanyols afirma que sí.

• Un 17 % dels espanyols declara que no.

• Un 9 % no té una opinió definida al respecte.

Primera part: Quina és l’actitud de la societat

envers els animals de companyia?

Conclusions

• Els resultats del nostre estudi ens permeten afirmar que el nostre país té una actitud molt positiva
envers els animals de companyia.

• Una part de la població no té animals de companyia, però podria tenir-ne en el futur.



Les dades clau

• L’afinitat dels espanyols amb els animals de companyia disminueix amb l’edat.

Estimem els espanyols cada cop més els nostres animals

de companyia?

Conclusions

• La nostra interpretació dels resultat (tot i no ser l’única possible) és que les noves generacions
tenen una actitud més positiva envers els animals que els seus pares i avis.

• Aquest resultat destaca els beneficis d’educar els nens en la convivència amb els animals
de companyia.
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Existeixen diferències entre els espanyols pel que

fa a la seva afinitat amb els animals de companyia?

Les dades clau

• No existeixen diferències significatives entre comunitats autònomes, excepte a les illes Canàries.

• Els canaris obtenen una puntuació lleugerament superior a la resta de la població espanyola.

Conclusions

• L’afinitat amb els animals de companyia és similar entre les diferents comunitats autònomes.
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Existeixen diferències entre homes i dones pel que fa

a la seva afinitat amb els animals de companyia?

Conclusions

• Les dones espanyoles manifesten una actitud lleugerament més positiva envers els animals
que els homes.

• Des del punt de vista educatiu, aquest resultat és interessant, atès que existeixen estudis previs
que suggereixen que, en països occidentals, l’opinió de les dones té una influència més gran que
la dels homes en les actituds dels nens envers els animals de companyia.

Les dades clau

• Les dones puntuen lleugerament més alt que els homes en l’escala d’afinitat amb les mascotes.
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Quins són els principals motius dels espanyols per no tenir

animals de companyia?

Les dades següents corresponen a la proporció de la població que mai no ha tingut ni gos ni gat.

Les dades clau

• El 16 % de les persones afirma que “No els agraden els animals de companyia”.

Conclusions

• Els principals motius per no tenir gos o gat són les limitacions de temps o espai.

• Les limitacions econòmiques, segons els espanyols, no són un motiu important per no tenir
un animal de companyia.

Motius per no tenir un gat:Motius per no tenir un gos:

Total=238 Total=160

21.42% Manca d’espai
19.32% Manca de temps
15.96% No dins de casa (olors i brutícia)
9.24% No m’agraden els animals
7.9% Per la responsabilitat que impliquen
6.72% Altres
6.3% Al·lèrgies
2.52% Patiment
2.52% Malalties
2.52% Por
2.1% No em deixen a casa meva
2.1% Tenim fills
0.84% Causes econòmiques
0.42% Restriccions legals

15.6% Manca d’espai
15% Manca de temps
13.75% No dins de casa (olors i brutícia)
12.5% No m’agraden els animals
12.5% Al·lèrgies
8.75% Per la responsabilitat que impliquen
8.12% Altres
4.37% Por
2.5% Malalties
2.5% Patiment
2.5% No em deixen a casa meva
1.25% Nens a casa
0.6% Motius econòmics



Les dades clau

• Un 70 % dels enquestats considera que val la pena tenir mascota.

• El 78 % dels enquestats admet que els agrada molt veure com les mascotes gaudeixen del seu menjar.

• Només el 16 % dels enquestats considera que tenir una mascota és malgastar els diners.

Quina importància tenen per a nosaltres els animals

de companyia?

Val la pena tenir cura d’un animal de companyia?

Les dades clau

• La majoria dels enquestats (76 %) considera que els animals de companyia s’han de tractar amb el mateix
respecte que qualsevol membre de la família.

• El 70 % dels enquestats afirma que es comunica amb el seu animal de companyia i que l’entén, o que ho faria
si en tingués un.

• El 62 % dels enquestats afirma que parla amb la seva mascota o que ho faria si en tingués una.

• El 66 % dels enquestats dedica cada dia part del seu temps a jugar amb el seu animal de companyia o ho faria
si en tingués un.

• Un 31 % dels enquestats considera la seva mascota molt més important que qualsevol dels seus amics.

Conclusions

• Els animals de companyia són considerats membres de la família.

• A les persones els agrada comunicar-se amb el seu animal de companyia i els consideren una font
de suport emocional.

Conclusions

• Tenir cura d’una mascota no és complicat.

• És més, per a moltes persones, tenir cura del seu animal de companyia és, en si mateix, una font
de plaer i benestar. La majoria de les persones gaudeix alimentant el seu animal de companyia.



Segona part: Com es relacionen les persones

amb els seus gossos?

• En el primer estudi sobre el vincle, ens vam centrar a descobrir què pensen i senten els propietaris de gossos.
A partir d’aquest estudi inicial, ens interessava conèixer quin és l’impacte global que té la tinença d’un gos
en la qualitat i estil de vida de la família. Per aconseguir-ho, hem treballat amb un base de més de 4.000
propietaris de gossos.

• És important destacar que aquest estudi s’ha portat a terme en col·laboració amb AVEPA (Associació de
Veterinaris Espanyols Especialistes en Petits Animals) i Affinity Petcare.

• Per estudiar la relació entre les persones i els seus gossos, hem utilitzat l’escala científica MDORS (Monash
Dog Owner Relationship Scale), que ens ha permès analitzar els 3 eixos fonamentals que constitueixen la
relació entre una persona i el seu gos:

• Quines activitats realitzen?

• Quin és el vincle emocional?

• Quin impacte té conviure amb un gos en la qualitat de vida de la persona?

Les dades clau

• Hem identificat 2 grups diferenciats de propietaris pel que fa a les característiques del patró de vinculació.

• El primer grup, que denominem “emocional”, representa el 75 % de la nostra població. Es caracteritza per
una relació on el vincle emocional amb el gos és molt intens. Per a aquestes persones, el seu gos és una font
molt important de suport emocional, sobretot en situacions difícils.

• El segon grup, que hem denominat “pragmàtic”, representa el 25 % restant de la població estudiada.
Per a ells, conviure amb un gos aporta beneficis, però la dimensió emocional no és tan intensa.

• Una dada curiosa és que l’evolució dels factors negatius sembla ser un procés molt racional i relativament
objectiu, atès que és similar en persones amb una relació “emocional” i amb una relació “pragmàtica”.

Interacció

Vincle

Cost

Conclusions

• Per a la majoria de propietaris de gossos, el seu gos és una font molt important de suport emocional,
sobretot en situacions de dificultat.

• Si els beneficis de la relació hi són presents, els factors negatius no importen.



Tercera part: Què n’opinen, els nens?

• L’any passat, vam obtenir dades d’una població de nens d’entre 8 i 10 anys per mitjà d’un qüestionari tancat.

• Aquest any, hem volgut conèixer les opinions i els sentiments dels nens permetent que responguin
de manera lliure.

• L’estudi està basat en una anàlisi estructurada de les paraules comunicades pels nens.

Les dades clau

• Podem establir un rànquing de paraules que apareixen amb més freqüència:

1. cuidar
2. jugar
3. alimentar
4. estimar
5. companyia
6. amistat

• Els aspectes més destacats de la relació que el nen té amb els animals de companyia:

• Company d’activitats (60 %).

• Suport emocional (46 %).

• Tenir-ne cura o responsabilitzar-se’n (32 %). En aquest apartat, les nenes mostren un sentit més gran
de responsabilitat en la cura de la mascota que els nens.

• Atributs que confereixen els nens de manera espontània als animals de companyia:

• Trets de personalitat (26 %).

•   Alegre, amigable, simpàtic, afectuós, etc.

• Expressió d’emocions (10 %).

• Tristesa, felicitat, enuig, etc.

• Característiques físiques positives (28 %).

• Suau, càlid, etc.

Conclusions

• Els nens atribueixen de forma espontània als animals els següents atributs: suport emocional,
company d’activitats i joc, i un ésser viu del qual s’ha de tenir cura.



Conclusió global de l’anàlisi

• A la majoria de les persones els agraden els animals de companyia. Així ens ho fa
saber l’enquesta de població general i ens ho confirma l’anàlisi del vincle d’aquells
que ja conviuen amb un gos.

• En el cas dels nens, l’afinitat amb els animals és un fenomen majoritari. Aquest resultat
estaria d’acord amb la hipòtesi que afirma que la curiositat i l’afinitat amb la naturalesa
i amb els éssers vius és un tret humà universal.

Fonts de dades

Dades basades en el projecte de recerca realitzat durant 2013-2014 mitjançant escales validades PAS
(Pet Attitude Scale) i MDORS (Monash Dog Owner Relationship Scale).
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