
«Un país, una civilització es pot jutjar 
per la forma com tracta als seus animals.»

Mahatma Gandhi

Presentació
El món dels animals m’ha apassionat des de ben petit. Moltes estones de la meva 
infantesa s’han omplert amb la lectura de nombrosos llibres de temes relacionats 
amb ells que els meus pares i altres familiars em proporcionaven o que, tot sovint, 
aconseguia a la Biblioteca de Balaguer. També m’agradava molt jugar a reproduir els 
seus hàbitats i amb les figures de plàstic dels animals de què disposava semblava 
que em traslladava a la sabana africana o a una selva tropical.
Aquesta curiositat, així com el fet que, si tot va bé, en un futur voldria dedicar-me 
professionalment a alguna tasca relacionada amb els animals, van ser les principals 
motivacions per a l’elecció del treball de recerca.
A l’hora de concretar el tema del treball, em vaig decantar per l’estudi de la interac-
ció de l’home i els animals, ja que, des de l’antiguitat, la vida de l’home ha estat lli-
gada a la dels animals i aquests han esdevingut un element essencial per a la seva 
subsistència i desenvolupament.
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Durant la cerca d’informació, em va sorprendre molt la intervenció dels animals en 
accions terapèutiques ja que, encara que tenia notícia de la participació de gossos 
en alguns hospitals infantils, desconeixia que en l’actualitat aquest camp estigués 
tan desenvolupat i que diferents institucions, des de fa anys, apliquessin tècniques 
de teràpia amb animals.
Aleshores, em va cridar notablement l’atenció la teràpia amb cavalls. El cavall és un 
animal que destaca per la seva força i noblesa en el tracte amb humans i, a més, la 
seva incorporació en les actuacions rehabilitadores millora no solament aspectes 
psíquics i emocionals, sinó també molts aspectes físics relacionats amb discapaci-
tats neurològiques i neuromusculars.
Aquest treball només pretén ser un recull que mostri les nostres relacions amb els 
animals, que sens dubte continuen evolucionant i canviant amb els temps i en les 
diferents cultures. Evidentment, es veuen influenciades per la nostra conveniència, 
però també per les relacions afectives que desenvolupem amb ells. Cal tenir clar 
que totes les espècies animals estan relacionades amb nosaltres i que amb moltes 
hi tenim força similituds. Per això, els animals són, en molts aspectes, els nostres 
companys de viatge al llarg de la nostra vida.

Metodologia
Per a la realització del treball s’han seguit els següents passos:
—Recerca d’informació en llibres, articles, enciclopèdies i diferents pàgines web.
—Anàlisi de la informació i selecció de la més adequada.
—Redacció del cos del treball.
—Visita a la Fundació La Manreana de Juneda (Lleida).
—Confecció de les conclusions.

Cos del treball
Les relacions establertes entre els animals i l’home han estat variades al llarg de la 
història i, també, han experimentat nombrosos i importants canvis. En un principi, 
la relació de l’home amb els animals va ser de coexistència i de competència entre 
presa i predador, ja que l’home s’alimentava de la caça i la recol·lecció. Després, amb 
la revolució neolítica, l’home va començar a produir el seu aliment i s’iniciaren els 
processos de domesticació en un context de caràcter utilitari ja que l’home buscava 
l’explotació de diverses espècies.
En analitzar els diferents àmbits en els quals s’estableix una relació entre els 
animals i l’home, cal diferenciar-ne tres de més remarcables: el biològic, el psico-
lògic i el social.



Dins d’aquests àmbits, les relacions entre els animals i l’home han estat variades 
i han augmentat al llarg del temps. Al principi, aquestes relacions se centraven en 
aspectes de tipus més utilitari, ja que els animals s’han emprat, sobretot, com a 
mitjà de treball i per a l’obtenció de productes alimentaris i altres de no alimentaris, 
però de gran aplicació en la vida quotidiana. També s’han usat per a l’elaboració de 
productes d’ús cosmètic i mèdic i com a entreteniment i símbol sagrat i de culte.
Amb el temps, les noves necessitats i les exigències que la pròpia societat demana, han 
propiciat l’aparició d’altres línies de relació dins dels diferents àmbits. Així, cal destacar:
—Dins l’àmbit biològic: la utilització dels animals en la investigació biomèdica i con-
ductual, com a suport per a la detecció mèdica i com a controladors de plagues.
—Dins l’àmbit psicològic: els animals s’han constituït en una font d’afecte per als seus 
propietaris propiciant millores a nivell de salut física i mental i, també, en una eina de 
treball en diferents processos terapèutics psicològics, mèdics i de rehabilitació.
—Dins l’àmbit social: alguns animals, gràcies a les seves característiques, estan 
duent a terme tasques curioses i d’utilitat que resulten profitoses per a l’home i, a 
vegades, participen en activitats de caràcter lúdic força sorprenents.
L’aprofitament dels efectes curatius dels animals per a les persones ja ve de lluny. 
Per exemple, la influència dels animals sobre el comportament humà fa molts anys 



que es pot constatar. Tanmateix, no és fins la segona meitat del segle XX, amb els 
treballs de B. Levinson, que prenen rellevància les investigacions efectuades sobre 
les teràpies assistides amb animals.
Existeixen diferents tipologies de teràpies assistides amb animals que pretenen 
contribuir de manera significativa en la millora de la salut de les persones. 
La tasca que es duu a terme a la Fundació La Manreana és un exemple de com el 
cavall, per les seves característiques, és un veritable terapeuta de quatre potes. 
Aquest animal actua com a element igualador i afavoreix la superació de les limita-
cions dels participants en la teràpia.
Encara que és un camp que s’ha iniciat recentment, s’observa que les persones que 
interactuen amb animals obtenen beneficis a nivell fisiològic, psicològic i social. De 
totes maneres, cal adoptar una postura prudent i no considerar els animals com la 
panacea, ja que aleshores es pot arribar a desvirtuar el seu veritable valor.
El vincle que existeix entre els animals i l’home, fruit de la seva interacció, s’ha 
mantingut al llarg dels anys i enfront dels canvis tecnològics i culturals experimen-
tats. Això suggereix que respon a importantíssimes necessitats humanes i que és 
convenient que es duguin a terme estudis exhaustius que permetin valorar amb 
profunditat les característiques i implicacions d’aquesta interacció.



Conclusions
Les relacions entre els animals i l’home impliquen reflexionar sobre les caracte-
rístiques d’aquestes relacions, i aleshores es plantegen qüestions de tipus ètic. 
Abans, en les accions de l’home que afectaven els animals només es tenien en 
compte els interessos de l’home. Actualment, les reflexions ja tenen una base 
ambiental i de consideració dels drets dels animals.
La intervenció dels animals en diferents situacions comporta sovint l’aparició 
de circumstàncies que requereixen un control i una regulació, ja que sinó es 
produeixen episodis que poden afectar el benestar dels animals. Per això, en 
l’actualitat, és necessari que es duguin a terme actuacions fermes en aquest 
sentit i que la societat sigui conscient d’aquesta necessitat, ja que en cas con-
trari, són possibles problemàtiques que afectin la conservació de les espècies i 
dels ecosistemes.
L’absència d’una regulació adequada juntament amb la permissivitat d’alguns 
estaments governamentals està provocant que certes espècies pateixin greus 
problemes de supervivència.
Aquest treball m’ha permès observar que la relació entre els animals i l’home és 
molt més complexa del que podia semblar en un primer moment.
Segurament, si preguntéssim a moltes persones sobre aquest tema, et nombra-
rien el tema alimentari, l’obtenció de productes no alimentaris com la seda, la 
pell...; però no hi ha dubte que l’abast és molt ampli, i de ben segur que encara 
existeixen altres aspectes que han quedat sense mencionar. Tanmateix, crec que 
a part de la gran diversitat de possibilitats que es deriven de la relació establer-
ta entre els animals i l’home, és molt important tenir clar que cada cultura con-
cep la interacció des de punts de vista diferents. Així, per molt que un veterinari 
o un naturalista concebin idèntic, posem per cas, un exemplar d’elefant aquí o a 
l’Índia, aquest animal no representarà les mateixes coses per a les persones edu-
cades en una cultura o en una altra.
A més, resulta curiós que, en les últimes dècades, molts membres de diferents 
espècies s’han incorporat a les cases amb un estatus proper cada cop més al dels 
ciutadans. Això, que temps enrere semblaria una intrusió, és una demostració que 
s’experimenten canvis en la nostra manera de relacionar-nos amb els animals.
Per acabar, voldria ressaltar que aquest treball m’ha ampliat notablement els 
meus coneixements sobre els animals, un tema que sempre m’ha interessat 
força. M’he adonat que necessitem relacionar-nos-hi ja que amb ells compartim 
el nostre entorn més proper. Aleshores, s’estableixen uns lligams profunds que 
sense cap mena de dubte evolucionen dia a dia. En les nostres mans es troba la 
clau que determina que aquesta interacció no suposi una problemàtica per als 
animals i, de retruc, per al nostre planeta, la Terra.
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