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Un grup de joves problemàtics tutelats
de Barcelona aprèn a ensinistrar gossos
 El programa permet canviar la seva visió dels animals i oferir-los una sortida professional
BARCELONA | DdG

Un total de 9 joves i menors infractors del centre educatiu de
justícia juvenil Oriol Badia han
après a ensinistrar gossos d’acord
amb un primer programa pilot,
pioner a Catalunya, promogut per
la Fundació Aﬃnity, Positivas Can
i el Departament de Justícia. Dins
el projecte, que s’ha dut a terme
amb 6 gossos de l’associació Centre de Protecció d’Animals de l’Anoia (APAN), els joves han aprés a
Barcelona les tècniques pròpies
d’un ensinistrador de gossos.
El programa d’aprenentatge,
impartit per dos tècnics de la Fundació Aﬃnity i Positivas Can, ha
consistit en 15 sessions pràctiques dins de la protectora APAN,
a Igualada, i una màsterclass a la
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’ensinistrament caní, basat en
mètodes de reforç positiu, permet reeducar la visió que els joves
tenen dels animals, alhora que
aprendre una professió amb futur
i bones perspectives. Així, mitjançant la cura i l’ensinistrament
dels animals, es promou el sentit
de la responsabilitat, l’empatia i
l’autocontrol d’aquest joves i menors, que alhora milloren els seus

El programa també és positiu
per als gossos, ja que aprenen
obediència bàsica i creixen les
seves possibilitats d’adopció

El programa permet als joves aprendre una professió.

nivells d’autoestima.
El reforç positiu ensenya aquests
joves a educar els gossos amb un
mètode que es basa en el benestar
de l’animal i el seu educador, sense connotacions negatives. D’aquesta manera, el gos és premiat
quan es comporta de la forma

desitjada i les conductes negatives
són ignorades per l’ensinistrador.
A diferència dels mètodes que
impliquen l’ús de la força o el càstig, l’ensinistrament en positiu
permet crear i reforçar els vincles
entre els gos i el seu ensinistrador,
alhora que se l’educa.

El reforç positiu pot incloure
trossos de menjar, elogis, carícies
o jocs, i aquesta és la tasca de
l’ensinistrador, esbrinar quina d’aquestes motivacions té el gos per
incidir-hi. Dins d’aquest curs s’ha
utilitzat com a base de l’ensinistrament l’anomenat clicker: una
eina molt útil per ensinistrar en positiu que consisteix una caixa petita de plàstic amb una làmina
metàl·lica al seu interior que, en
prémer-la, emet un so intens i
breu com si fos un espetec.
Els mètodes de reforç positiu suposen alhora una oportunitat per
a la majoria de gossos que hi ha a
les gosseres, atès que, en ensenyar-los una obediència bàsica, augmenten les seves possibilitats d’adopció. Els resultats d’aquest projecte, pioner a Catalunya, es faran
públics en el VIII Congres Internacional de Teràpies Assistides
per Animals que es farà el 29 i 30
de setembre a Barcelona.

Troben un llangardaix gegant a Indonèsia
 L’animal és parent del

temut drac de Komodo, fa
més d’un metre de llarg i
és un hàbil caçador
DJAKARTA | JUAN PALOP/EFE

Un equip cientíﬁc ha descobert
un nou llangardaix gegant a les illes
Moluques, a Indonèsia, un «cosí»
inofensiu del letal drac de Komodo, de més d'un metre de llarg,
amb cara taronja i escames negres
brillants pel cos. El varano torxa
(Varanus obor), anomenat així
pels vius colors del seu morro, és
d'aspecte robust, pesa uns dos
quilos, compta amb fortes urpes i
viu únicament a la llunyana illa de
Sanana, amb una població d’uns

pocs milers d'exemplars.
«Els més grosso arriben als 1,3
metres i pesen dos quilos. Són de
color marró fosc o negre, amb la
cara vermella ataronjada i petites
taques blanques al coll. Les escames del cos estan extremadament
polides i ofereixen un aspecte brillant», explica el professor Samuel Sweet, un dels descobridors.
Parent del temut drac de Komodo i d'un altre llangardaix gegant herbívor identiﬁcat recentment a les Filipines, aquest animal
«observador» i «força intel·ligent»
s'alimenta tant d'insectes, petits
rèptils i ous com de carronya.
«No són verinosos ni agressius,
però es defensaran si se senten
amenaçats. El varano torxa és tímid i previngut i s'amagarà o grim-
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parà a un arbre si alguna cosa o
algú s'aproxima», afegeix aquest
docent del departament d'Ecologia, Evolució i Biologia Marina de
la University of Califòrnia, Santa
Barbara (UCSB).
Com la majoria dels llangardaixos gegants d'àrees tropicals
–n’existeixen uns 60 gèneres classiﬁcats–, aquests animals de llengua bíﬁda són uns hàbils caçadors,
amb «una visió aguda», un sentit
de l'olfacte molt desenvolupat i
bon sentit. «Corren molt ràpid,
neden bé i grimpen amb velocitat», aﬁrma el professor, que destaca que és l'únic llangardaix gegant que ha desenvolupat una
pigmentació vermella.
Segons el parer dels experts,
les seves grans dimensions estan

lligades al fet de viure en una illa,
un fenomen anomenat gegantisme insular, i a l'absència de grans
mamífers carnívors en el seu hàbitat, fet que els situa en el lloc més
alt de la cadena alimentària d'aquest territori.
El varano torxa va ser vist per
primera vegada pel biòleg Valter
Weijola a la primavera de 2009 i
aquest va tornar, juntament amb
Samuel Sweet, a ﬁnals d'aquell
any per aprofundir en la troballa.
Els cientíﬁcs no van fer públic el
seu descobriment ﬁns a l'últim
número de la revista especialitzada Zootaxa. «Descobrir un animal
tan gros i cridaner l'any passat indica que sabem poc d'algunes regions tropicals», destaca Sam
Sweet.
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