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El debat sobre el microxip i el nou reglament
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat està a punt d’aprovar el reglament
corresponent a l’aplicació de la Llei de Protecció dels Animals del
1988 (revisada el 1994, el 1998 i, per últim cop, el 2003). Després
de tots aquests anys finalment l’administració es proposa desple·
gar en la seva totalitat una llei que, malgrat ser pionera a Espanya,
a dia d’avui només és paper mullat perquè, en realitat, mai no s’ha
aplicat amb diligència. Això permet que es continuïn abandonant
animals impunement i que milions de gats i de gossos visquin sen·
se cap mena de control a Catalunya.
Un dels punts més polèmics d’aquest reglament serà sens dubte
l’aplicació de l’obligatorietat d’identificar amb el microxip tots els
animals de companyia i crear un registre públic on quedin censats
juntament amb les dades dels propietaris. De fet, al web de la
Generalitat ja es fa referència a ANICOM, una aplicació informàtica
gratuïta que el departament posa a disposició dels ajuntaments per
dur a terme el cens municipal d’animals de companyia.
¿Quin és el problema? Sembla que hi ha una forta oposició per
part del Col·legi de Veterinaris per posar a disposició de la
Generalitat les dades de l’AIAC (Arxiu d’Identificació d’Animals
de Companyia), un cens que el Col·legi va posar en marxa el 1983
i que continuen gestionant de manera privada i exclusiva els ve·
terinaris. Degut a això, Catalunya és l’única comunitat on aquest
cens no és públic i on identificar un animal amb el microxip costa
al voltant de 50 euros, un preu clarament abusiu i molt superior al
que es paga en la resta de comunitats espanyoles (a Ceuta, per
exemple, és gratuït i a Madrid costa 14 euros).
Sabem que la implantació massiva del microxip podria
fer baixar molt les xifres d’abandonaments, ja que s’exer·
ciria una pressió real sobre els propietaris a l’hora d’adqui·
rir un animal i es podria actuar amb contundència en cas
d’abandonament.
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fiscal, civil, fincas y contable
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C. de l’Església, 7, 2a.
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Cuidem-los, NATURALment!
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sabavet@ sabavet.com
www. sabavet.com

URGÈN

L’administració hauria de donar totes les facilitats als ciutadans
perquè el cost del microxip sigui mínim, i després sancionar
durament tots aquells que incompleixin la normativa.
Actualment el 77% dels gossos i el 99% dels gats que arriben al nostre refugi no porten el microxip. Per aquest motiu
molts d’aquests animals no podran ser retornats als seus propieta·
ris, i tampoc es pot actuar contra qui els han abandonat. Espe·
rem que el Col·legi de Veterinaris deixi de banda els seus
interessos gremials i tant ells com els ajuntaments
apostin definitivament pel benestar dels animals.
Al cap i a la fi, la llei de protecció es va
aprovar amb aquest noble objectiu.
Carmen Abarca
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Socis

Fer difusió de
la tasca que
porta a terme
la Protectora.

Comprar loteria de
la Protectora.

Fer arribar al
“mercat de les
puces” que
organitza la
Protectora les coses
que ja no necessita
o bé no vol.

Denunciar aquelles
conductes
intolerables vers
als animals que
pugui observar.

Explicar als seus
familiars, amics i
coneguts que és
soci, i per què.

DecÀleg del bon soci
Coses que pot fer el soci per ajudar la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell:

Dirigir-se a la
Protectora per
saber què cal en
cada moment.

Participar en
les activitats
que organitza la
Protectora.

Adquirir i exhibir
merchandising
identificatiu de la
Protectora.

Regalar articles
de la nostra
botiga solidària a
familiars, amics
i coneguts.

Donar a llegir a
altres persones
no vinculades a
la lliga la revista
Petjades.

Nous socis
Donem la benvinguda als nous socis del 2011. A tots ells, moltes gràcies!
ÁVALOS AGUILAR, Cristina

GARCÍA RUÍZ, Mª Isabel

IGUAL LIETOS, Laura

REQUENA DEL RÍO, Sandra

BAEZA GIL, Saray

GARRIDO SAN NICOLÁS, Susana

JIMÉNEZ GRAS, Mónica

RODRÍGUEZ MORÁN, Julia

BAYONA ROIG, Sara

GAVIDIA CARREÑO, Inmaculada

LÓPEZ PÉREZ, Pedro

RODRÍGUEZ PÉREZ, Pepita

BOFILL SERRATE, Xavier

GIL GONZÁLEZ, Mª Ángeles

LUQUE DOMÍNGUEZ, Carme

RUÍZ LÓPEZ, Ana Mª

BORRÀS MASSAGUÉ, Míriam

GIRALT ANDRÉS, Rosa Mª

MAÑAS MOLINA, Juan

RUÍZ ROVIRA, Anna

BUSQUETS REGUANT, Antònia

GÓMEZ GUTIÉRREZ, Mª Teresa

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Laura

RUÍZ RUÍZ, Ana

CARRIÓN PLA, Laura

GÓMEZ LÁZARO, Carmen

MELGAR MANRESA, Juan Antonio

SÀBAT JIMÉNEZ, Susana

COMADRÁN BUXO, Carola

GÓMEZ MESA, Arantxa

MONTANER REIG, Eduard

SANTES LÓPEZ, Mª Isabel

CUENCA ALBERQUILLA, Eva

GONFAUS GODIA, Pilar

MORENO GIMÉNEZ, Marina

SERAROLS PONTES, Laura

CUEVAS MORENTE, Mario

GONZÁLEZ MATO, Víctor

MUNTADA SANROMÀ, Yolanda

SOLER GIRABAU, Miguel

DOMÈNECH NOGUERA, Eva

GUITART TOMÀS, Dolors

NAVARRO QUIXALOS, Laia

SOTOS ALBAJAR, Éric

ENDRINO ALABART, Elisabet

GUZMAN LÓPEZ, José

ORTIZ LÓPEZ, Isabel

TARRAGÓ JOVÉ, Dolores

GALLO CUARTERO, Montse

HERMOSO FERNÁNDEZ, Susana

PASTOR CLARET, Carmen

VARGAS LÓPEZ, Mercè

GARCÍA CARRO, Maria

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Nuria

PEÑA GONZÁLEZ, Aaron

VENTURA GONZÁLEZ, Mª Mercedes

GARCÍA PÉREZ, Puri

HIDALGO GUTIÉRREZ, Irene

POZÓN MACÍAS, Mª Carmen

VERA PASCUAL, Silvia

GARCÍA POLO, Maria del Mar

HUESCAR CODOLAR, Laura

PUEYO MARTORELL, Vicenç

VIVO RUFAS, Teresa

Voluntaris
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Carta d’una voluntària indignada

Elisabet Casas
Voluntària de la Protectora de Sabadell
Un dia entre setmana ve una parella; tots dos són joves, volen adoptar
un gosset de tamany més aviat menut i de poca edat. Després de mirar
una estona es decideixen per un gosset color xocolata, jovenet però
que ja sabem que no creixerà més, així no hi ha sorpreses…
Diumenge. Arriba la parella amb el gosset color xocolata. El vénen a
tornar. No és que el gos es porti malament, ni que faci les seves
necessitats al pis, no… El que passa és que el pis té parquet a tot
arreu, i l’únic lloc on no n’hi ha és a la cuina, on ells volen que s’estigui i
que no s’hi mogui.
Què?? Quan algú ve a fer una adopció, a la Protectora se li demana que
ompli un petit qüestionari on intentem que els futurs adoptants es plantegin
(si es que no ho han fet abans) alguns temes en què potser no havien caigut.
Dins del qüestionari no hi ha la pregunta de si “tens parquet a casa”, la veritat.
Sembla una broma, oi? Doncs desgraciadament no ho és.
La manca de responsabilitat de la gent és tan gran en molts casos, que es fa difícil
entendre el mecanisme mental que porta algú a “jugar” d’aquesta manera amb
els sentiments dels animals. Aquesta gent resulta extremadament “tòxica” per
als nostres animals abandonats: ells saben que, de nou, han sigut abandonats
i que altre cop no es pot confiar en els humans. Em deixava de dir que, això sí,
eh? La noia va plorar i plorar, perquè (segons deia) li sabia molt de greu… Que poc
que costa treure llàgrimes de cocodril a alguns humans!
Jo he vist les carones de molts gossets i gatets que parlen amb els ulls i sense
dir res expressen tota la seva tristesa… El gosset color de xocolata, n’és un
d’ells. Que tinguis molta sort petit, i que aconsegueixis trobar una família huma·
na, realment humana.

El gosset, que ara es diu Nano,
va ser adoptat unes setmanes
després per una altra família.
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Actualitat

8ena Festa de l’animal de companyia
S’estrena un espai dedicat exclusivament als gats
La vuitena edició de la Festa de l’Animal de Companyia, que organitza anualment la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, va
tenir lloc el passat dia 18 de setembre a la Plaça de l’Argub, dins del recinte del Parc Catalunya, i va aplegar un nombrós públic
entre les 10 del matí i les 8 del vespre, tot i l’amenaça latent d’una pluja que afortunadament no va acabar d’arribar.
Com ja és tradicional, l’equip organitzador de la trobada va man·
tenir aquelles activitats representatives i que ja s’ha demostrat
any rere any que tenen força acceptació i, també com sempre, va
introduir una sèrie de novetats encaminades a donar a conèixer el
millor possible la tasca de l’entitat. Enguany es va estrenar l’Espai
Gats, amb el qual per fi es va poder donar cabuda a uns animals
que habitualment tenen poques possibilitats de sortir de les instal·
lacions per participar de la vida quotidiana de la ciutat.
Ubicat dins d’una carpa, aquest recinte va projectar i exposar fotos
de gats en adopció, així com testimonis d’adoptants; va albergar
gats in situ (tres dels 4 que van anar-hi van ser adoptats), i va incloure
xerrades informatives: “Flors de Bach aplicades als gats”, de la tera·
peuta floral Tony Toran; “L’educació bàsica dels gats”, de l’educador
del programa “Veterinaris” de TV3, Jordi Ferrer; “Les malalties més
freqüents en gats”, del farmacèutic Christian Mercader, i “Com practi·
car primers auxilis en gats”, de la veterinària Esther Raso.

Una altra adopció gràcies al canicross
A finals d’octubre un altre gos del refugi va participar en una cursa de canicross
celebrada a Sant Llorenç Savall gràcies a la iniciativa de la Mireia, sòcia de la
protectora, i del Pere, la seva parella.
L’Andi, un gos de tipus caçador de tres
anys, va ser l’escollit i va córrer amb el
Pere amb l’objectiu de conscienciar la
resta de participants i assistents sobre el
problema de l’abandonament i donar a
conèixer la Protectora.
Al final d’un dia molt intens, tant per la
Mireia i el Pere com per l’Andi, l’objectiu
s’havia aconseguit, ja que la Marina, que

treballava d’infermera en la cursa, va decidir
adoptar-lo. L’endemà el gos ja tenia una
nova família. Segurament l’Andi participarà
en moltes curses, però per a ell, aquesta
sempre serà la més important.

Actualitat

Animaladda 2011
El cap de setmana del 15 al 16 d’octubre es va celebrar al Palau Sant Jordi de
Barcelona la setena edició d’Animaladda, el Saló pel Benestar i la Defensa de
l’Animal Abandonat.

Durant els tres dies van tenir lloc nombro·
ses activitats, exhibicions, conferències i
desfilades per tal de promoure l’adopció
i conèixer els problemes dels refugis. La
Protectora de Sabadell va participar en la
taula rodona Refugis: problemes i solucions a través de la Claudia Matheja.

Els voluntaris van atendre un stand
d’informació i també van portar gossos
per desfilar (i aquest any per primer cop
també gats). Uns quants afortunats van
trobar la seva nova família: tres gossos,
el Kissu, el Rabito i la Luna, que a més té
leismaniosi, i també un gatet blanc.
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La veterinària
del refugi,
mare per
segon cop

El 23 de setembre va néixer
l´Èrika, la segona filla de la
veterinària, Ana Martínez. De
ben segur que la nena serà
una gran amant dels animals,
com la resta de la família.
Felicitats!
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Entrevista amb...

nicoLás planterose:
un perro tranquilo es un perro feliz
Educador canino en positivo
Es uno de los profesionales más prestigiosos de España. Trata casos particulares, asesora a refugios y protectoras y, sobre todo,
se dedica a la formación: cursos y seminarios que imparte por todo el país. Los últimos meses ha estado haciendo prácticas con
sus alumnos en nuestro refugio.
¿Qué ventajas tiene la educación en
positivo si la comparamos con los otros
tipos de adiestramiento?
La educación en positivo ha solucionado un
problema grande, que es conseguir que el
perro “obedezca” sin causarle daño. Es la
única que educa realmente. El perro hace
cosas porque quiere hacerlas, no porque
se sienta amenazado.
La gente no está acostumbrada a
consultar con profesionales de la educación canina cuando su perro tiene
problemas de comportamiento. ¿Por
qué crees que es así?
Por ignorancia. No está instaurada en la
sociedad la idea de que para tener un perro
hay que tener ciertos conocimientos sobre
su especie. No los conocemos, y luego
aparecen los problemas. Y además sólo se
recurre al educador cuando el problema ya
es muy grave.

De promedio... ¿Cuántas sesiones son
necesarias para tratar un problema de
comportamiento?
Depende de cada educador. A mí no me
gusta hacer más de cuatro sesiones. Acos·
tumbro a dar mucha información y lo que
hago es intentar capacitar al propietario pa·
ra que mi intervención sea cada vez menor.
Es el propietario quien debe desarrollar su
propio criterio.
Al principio debe sorprenderles un poco
lo que les cuentas.
Me encuentro con propietarios que no
saben nada sobre perros. La solución tiene
que ver tanto con ellos como con el perro.
El proceso de recuperación o de solución
del problema puede durar meses, o un año.
Depende del tiempo que necesite la familia
para entender y poner en práctica una nue·
va forma de relacionarse con el perro.
La educación en positivo da mucha importancia a las señales de calma de los
perros. ¿Qué son?
Son un sistema de comunicación natural
utilizado por muchas especies, incluso
aves. Los perros las usan para prevenir
y evitar conflictos. Son animales sociales
y necesitan de un entorno tranquilo para
poder desarrollarse. Los perros siempre van
a intentar poder estar en paz en todas las
situaciones en las que se encuentren.
¿Podemos usar las personas esas señales para comunicarnos con los perros?
Podemos, pero no son tan importantes
las posturas corporales que usemos para
no añadir tensión, como el estado de
relajación interno. A los perros no se les
puede engañar.
La idea de que los perros no son tan
pacíficos está muy extendida... ¿hay que
dominar a los perros antes de que ellos
nos dominen a nosotros?
La teoría de la dominancia se basa en
un concepto que afirma que la forma
de relacionarnos con nuestros perros

es a través de la competitividad. Sin
embargo, como ya he dicho, los perros
necesitan estar en armonía con su
entorno y la realidad demuestra que los
animales gregarios funcionan mucho
más bajo conceptos de cooperación
que de competencia.
Entonces... ¿no hay perros dominantes?
Hay que tener cuidado con eso. Si tú ins·
tauras la competencia e intentas estar por
encima de tu perro, eso es lo que le estás
enseñando, y eso es lo que tendrás.
Yo no quiero tener un perro dominante.
Quiero tener un perro feliz. ¿Qué debería
hacer?
Un perro tranquilo es un perro feliz. A
menudo nos empeñamos en que el perro
juegue, corra, salte... y eso sólo es un
pequeño aspecto de lo que el perro puede
hacer. Los perros, como la mayoría de los
mamíferos, necesitan descansar un mínimo
de 16 horas al día. Mientras lo hacen te
puedo asegurar que son felices...
¿Cuál es el error más común que cometemos los amos de los perros?
Subestimarlos. Pensamos que no son
capaces de ver el peligro allá donde está
o que no podrán gestionar por sí mismos
situaciones de la vida cotidiana. En los
métodos que proponen muchas escuelas
de adiestramiento, incluso algunas dentro
del positivo, se comete el error de controlar
excesivamente a los perros, sin permitirles
desarrollar su propio criterio.
Dime una buena razón para tener un
perro.
En mi caso los perros me enseñan a vivir de
una forma más tranquila, a respetar, a ser
paciente y tolerante. Si dejamos de intentar
enseñarles todo el tiempo quizás encontre·
mos muchas cosas que aprender de ellos.
¿Y para no tenerlo?
Para tener un perro hay que tener solucio·
nados otros aspectos de tu vida. Si no te

Entrevista amb...
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Si dejáramos de enseñar tantas
cosas a los perros podríamos
aprender mucho de ellos.

Las señales de calma más
comunes de los perros:
encuentras en una situación de estabilidad
personal, por lo que sea, yo diría que es
razón suficiente para esperar.
Y para acabar... ¿qué ventajas tiene
adoptar un perro de perrera?
No voy a decir que los perros de perrera
son más agradecidos (se ríe, porque es
un poco tópico), pero sí es cierto que el
pasar por una perrera puede hacer que un
perro valore de forma más consciente la
estabilidad y el calor de un hogar. Todos los
perros tienen infinita capacidad de ofrecer
compañía y cariño pero son quizás los
perros de perrera los que viven una realidad
más dura; y al final la ventaja más grande
puede ser nuestra satisfacción al darles la
oportunidad de tener ese nuevo hogar.
Para saber más:
http://elperroindigo.blogspot.com/p/
servicios-profesionales.html
Rugaas, Turid. El lenguaje de los perros.
Las señales de calma. KNS Ediciones.

Girar la cabeza. Puede que la use cuando se le aproxima otro perro, si nos
inclinamos sobre él o intentamos hacerle una foto. Podemos utilizarla ladeando la
cabeza suavemente y evitando mirar al perro directamente a los ojos.
Dar la espalda. Los perros la usan para indicar a los otros que se calmen si el juego es demasiado brusco, o si damos un tirón fuerte de la correa. Darle la espalda
es muy efectivo si nuestro perro da muestras de nerviosismo o salta sobre nosotros, por ejemplo al saludarnos.
Lamerse el hocico con la lengua. Es un movimiento muy rápido, a veces resulta
difícil distinguirlo, indica incomodidad. Las personas es mejor que no lo utilicen.
Inmovilizarse, quedarse completamiento quieto, de pie o echado. Los perros
lo hacen por ejemplo si se les acerca un perro mucho más grande y empieza a
olisquearlos. Quedarnos quietos puede calmar a un perro.
Andar con movimientos lentos. Los perros ralentizan sus movimientos al ver a otro
perro, o si saltamos o gritamos demasiado. Si un perro está asustado, cuanto más
lentos sean nuestros movimientos más fácilmente conseguiremos acercarnos a él.
Bostezar. Los perros suelen bostezar en situaciones que resultan demasiado
estresantes para ellos, como por ejemplo en el veterinario. Podemos bostezar
siempre que estemos ante un perro temeroso o inseguro.
Olisquear. Los perros se pueden poner a olisquear el suelo para intentar calmar a
perros que se aproximan, o a su amo cuando le llama con demasiada tensión.
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Reportatge

La venda d’animals entre particulars:
una pràctica il·legal
La majoria de la gent no ho sap però la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya (DOGC 5113 del 17.4.2008) prohibeix
expressament la cria i el comerç d’animals de companyia entre particulars.
Aquelles persones que decideixen lliurement fer criar el seu gos o
el seu gat amb l’objectiu de vendre els cadells cometen un acte
il·legal i d’una enorme irresponsabilitat, ja que sovint aquestes cries
acaben abandonades.
Com a norma general, la llei vigent a Catalunya prohibeix expres·
sament qualsevol transacció amb animals si la persona o centre de
venda no disposen del corresponent número de registre de nucli
zoològic i, de fet, es prohibeix comerciar amb animals fora dels
establiments de venda o de cria legalment autoritzats per fer-ho.
La llei té com a objectiu la tinença reponsable dels animals i limita
la cria i venda entre particulars per tal d’evitar la superpoblació, la
compra compulsiva, el robatori, el maltractament i el seu abando·
nament.
D’aquesta manera totes les compres d’animals que es realitzen
fora dels centres autoritzats, a criadors il·legals, per internet o a
través d’anuncis publicats a qualsevol mitjà de comunicació poden
ser motiu de sanció.

La llei diu...
1// Per a qualsevol transacció d’animals per
mitjà de revistes de reclam, publicacions
assimilables i altres sistemes de difusió, s’ha
d’incloure a l’anunci el número de registre del
nucli zoològic del centre venedor o donant.
2// Els animals de companyia que són objecte
de comercialització o transacció han de
ser esterilitzats, excepte en els casos que
s’estableixin per reglament.
3// Queda prohibit expressament comerciar
(amb animals) fora dels certàmens o d’altres
concentracions d’animals vius i d’establiments
de venda i de cria autoritzats.

Les multes per la difusió, la cria i la venda il·legal d’animals realitza·
des per particulars poden arribar als 20.000 euros.
L’única excepció és la donació d’un animal entre particulars, en cas
que no hi hagi reclam o publicitat prèvia, si es limita als animals de
companyia propis i sempre que es faci sense ànim de lucre i garan·
tint el benestar futur de l’animal.

Les multes per la difusió, la cria i la venda
il·legal d’animals realitzades per particulars
poden arribar als 20.000 euros

Reportatge
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La importància de
posar el microxip
Per una protectora d’animals passen sovint persones
desesperades que porten fotos dels seus gossos o dels seus gats
perduts. Malauradament, molts d’ells no els recuperaran mai. Si
tots els animals anessin identificats amb el microxip, la majoria
dels animals perduts podrien tornar a casa en qüestió de dies.
Identificar correctament el nostre animal de
companyia és molt fàcil i, a més, és la nostra
obligació. Així ho especifiquen expressament
la Llei de Protecció dels Animals vigent a
Catalunya i també les ordenances municipals
de Sabadell i de la majoria dels municipis. No
tenir l’animal identificat electrònicament pot
ser motiu de sanció.
D’altra banda, prendre mesures de control
per part de l’administració perquè tots
els propietaris identifiquin amb aquest
dispositiu electrònic els seus animals de
companyia faria disminuir dràsticament
el nombre d’abandonaments, ja que els
propietaris quedarien més fàcilment exposats
a sancions en cas d’abandonament.

Un gat trobat dos anys després
La història del Mixu, un gat malferit que va
ser recollit per la Societat Protectora de
Mataró en un solar de la ciutat, demostra
l’eficàcia del microxip. El Mixu havia desa·
paregut dos anys abans a Sant Pere de
Vilamajor, a més de 30 km de Mataró. La
seva propietària el va estar buscant durant
molt de temps, va penjar cartells als vol·
tants del seu domicili, etc... Però el gat no
va aparèixer. Per això els responsables de
la Spam van tenir una gran sorpresa quan
van identificar el gat i van comprovar que
les dades del registre AIAC (Arxiu d’Iden·
tificació d’Animals de Companyia) eren
vigents. La seva propietària el va recuperar dos anys després. Per desgràcia

aquestes històries no són gaire freqüents i
un gran nombre d’animals dels que viuen
als refugis no són abandonats sinó perduts.
Els gats també s’han d’identificar
Si els propietaris dels gossos estan míni·
mament conscienciats sobre la importància
d’identificar-los en cas de pérdua, amb els
gats la percepció és completament diferent.
Les xifres ho demostren: a Sabadell
només un 1% dels gats recollits al
carrer el duen. Una xifra ben diferent
de la dels gossos, superior al 20%, però
igualment molt inferior al que hauria de ser:
el 100%.

12 Reportatge
Colònies de gats:
animals lliures
Els darrers anys una part de la societat ha començat a comprendre que els gats de
carrer, també anomenats gats salvatges, no poden ser tractats com els gats que han
conviscut amb persones perquè, essencialment, la gran majoria d’ells no s’adapten a
la nova situació, patint tant ells com els seus propietaris problemes de convivència i,
fins i tot, morint en el procés d’intentar-ho.
És per això que ciutadans conscienciats
amb aquest fenomen van apostar per les
colònies de gats. De fet, alguns experts
afirmen que en un entorn en el qual s’ha
establert un grup incontrolat de gats, si les
condicions no canvien radicalment, per
molt que s’eliminin, més o menys respec·
tuosament, s’hi tornaran a establir nous
exemplars per tal de fer-ne el seu hàbitat.
Control sistemàtic dels grups
Actualment, nombrosos municipis compten
amb diferents colònies de gats distribuïdes
pel seu àmbit territorial. El principal repte
dels que les gestionen, grups de ciutadans
integrats per professionals qualificats que
treballen conjuntament amb voluntaris sen·
sibilitzats i formats en la realitat d’aquests
animals, és controlar i mantenir en un
bon estat higiènic i sanitari les colònies,
tal i com, per altra banda, recull la Llei de
Protecció dels Animals. Així, es parla popularment d’aplicar el CER: la Captura,
Esterilització i Retorn a l’hàbitat. Aquest
control sistemàtic dels grups permet, no
només el bon estat dels animals, sinó
també una millora substancial de les condi·
cions sanitàries, tant de l’entorn com dels
habitants de la zona. Així, és possible veure
colònies de gats a espais tan dispars com
hospitals, col·legis o monuments històrics.

cia dels grups i, en aquesta mateixa línia,
la resolució de conflictes derivats d’una
manca de gestió o gestió incorrecta de les
colònies.
Pel que fa als partidaris de la presència
dels gats en una zona, és molt important la
difusió del projecte perquè, per una banda,
se’ls explica que el seu mètode, que sovint
consisteix a alimentar esporàdicament o de
forma habitual els animals, no sempre és
el millor sense una gestió adequada, i per
altra banda, se’ls implica en un projecte on
són ells els que millor coneixen els animals
i el seu comportament i, per tant, poden
aportar dades importantíssimes.
Molt important!
Per suposat, abandonar un gat domèstic
en el si d’una colònia de gats suposa
en un gairebé 100% de possibilitats la
seva mort perquè no ha estat educat per
conviure ni amb unes normes ni en un en·
torn. I, per altra banda, cal prendre mesures
per fer que tot aquest món que s’estableix
a partir de la gestió d’una colònia de gats
passi el més desapercebuda possible
perquè cal no oblidar que sempre hi ha
la possibilitat que es portin a terme actes
vandàlics.
Entitats vinculades a colònies de gats:

Professionals i voluntaris treballen junts
Existeixen una sèrie de paràmetres que es
repeteixen, amb diferències puntuals és
clar, a les diferents colònies gestionades
per organitzacions diferents. En concret
coincideixen en la necessitat d’esterilitzar
els animals, assegurant una població esta·
ble i evitant situacions derivades del zel, de
la gestació o bé de l’alletament, així com
proporcionar una alimentació basada en
el pinso, aconseguint un espai de men·
jar força net i lliure de brutícia i, per tant,
fomentant l’acceptació de la seva presència
entre els veïns. En aquest sentit, la majoria
d’organitzacions que es responsabilitzen de colònies consideren fonamental
la informació sobre el fenomen, tant als
partidaris com als detractors de la presèn·

Progat
www.progat.cat
Fundación Silvestre
http://fundaciosilvestre.org
El Jardinet dels Gats
www.eljardinetdelsgats.org
Plataforma Gatera Ja!
http://blogplataformagateraja.blogspot.com
Associació Animalista Rescat
http://asociacionrescat.blogspot.com
Universigats
http://universigats.blogspot.com
Rodagat
www.rodagat.org
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Iniciativa

Arriben els Minisocis!
La Lliga posa en marxa una iniciativa dirigida a les famílies amb nens. Es tracta de comptar amb minisocis, de manera que els
pares o familiars dels més petits puguin educar-los en la protecció i defensa dels animals des del mateix dia que neixen alhora
que col·laboren econòmicament amb la Protectora.
A partir del proper any els menors d’edat (de 0 a 18 anys) poden
formar part de la Lliga convertint-se en minisocis. Pagar la quota
de minisoci d’un nen, en comptes de gastar els diners en una altra
joguina que no necessiten, pot ser un bon regal, solidari, educatiu
i útil.
La quota dels minisocis és de 4 euros al mes. La Protectora té pre·
vist celebrar anualment el dia del minisoci, perquè els nens puguin
visitar el refugi i conèixer de prop els animals que ajuden.

Es tracta de comptar amb minisocis, de
manera que els pares o familiars dels més
petits puguin educar-los en la protecció i
defensa dels animals
També tindran el seu carnet, que els acreditarà com a minisocis,
i una secció molt especial dins d’aquesta revista. La idea és que
en el futur, aquests nens es converteixin en adults responsables
compromesos amb la protecció dels animals i, per suposat, arribin
a ser socis actius de la Lliga.
Els interessats a fer minisocis els seus fills, néts, nebots, etc...
poden escriure a protectora@protectorasabadell.org
Aviat ampliarem la informació a la secció de socis del nostre web i
tothom qui vulgui es podrà descarregar el formulari corresponent.

Clínica Veterinària
Esther
Plaça Major, 1 Local 5
Castellar del Vallès
Llda. Esther Raso Garcia
Col. nº 1912
T 93 714 43 70
Urgències 629 083 743
vetestherraso@gmail.com
Horari:
10 a 13h i 17 a 20.30h
Dissabte 10 a 14h

www.donpepitobaile.net
info@donpepitobaile.net

Comunicació
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La Protectora al Facebook
https://www.facebook.com/protectorasabadell
Conscients de la importància de la difusió a través de les xarxes
socials la Lliga Protectora d’Animals fa temps que va crear el seu
perfil de Facebook i ja ha superat els 2000 seguidors.
Recentment es va obrir una pàgina oficial de lliure consulta on es
pot accedir a informació puntual sobre activitats de la Protecto·
ra, tot i que la seva funció principal es fer difusió dels animals del
refugi, especialment dels casos més urgents. Amb aquest mateix
objectiu s’ha posat en marxa un blog que permet enllaçar amb el
web i la pàgina de Facebook i redifondre totes les informacions a
través d’altres xarxes socials o del correu electrònic.
http://www.facebook.com/protectorasabadell
http://www.facebook.com/lligaprotectorasabadell
http://ligaprotectoradeanimalesdesabadell.blogspot.com/

Nova exposició sobre gats
Aprofitant les fotografies que es van veure al nou espai dedicat als gats de
l’última Festa de l’Animal de Companyia, s’ha preparat una exposició itinerant
titulada Descobreix l’amor felí: adopta un gat (o dos)! que es podrà veure a
diferents espais de Sabadell.
L’autora de les fotografies és la Mati Gámez, i els protagonistes absoluts són
els gats abandonats del refugi. A l’exposició es podran veure també les
obres guanyadores en les tres categories del concurs de fotografia del
2011, igual que al nostre web: http://www.protectorasabadell.org/noticias.php
Properes dates de l’exposició:
Del 19.12. al 9.1.2012: Centre cívic de Can Llong
Del 9.1. al 30.1.2012 : Centre cívic de la Creu de Barberà
Del 30.1. al 20.2.2012: Centre cívic de Sant Oleguer

C/ COROMINAS 19-21 08201 SABADELL
tel. 93 725 63 35 info@morerazoo.com
Nova web: www.morerazoo.com
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La Lliga

Millores al nou pati
de padrins

Un dÍa “horribilis”
en el refugio

No fa gaire que es va arreglar un nou espai a l’aire lliure per poder
treure a passejar els animals de refugi. Es va netejar i tancar i s’hi
van plantar arbres. Amb el temps s’ha comprovat que l’espai podia
tenir moltes més utilitats. Així, s’ha fet servir perquè els voluntaris o
els adoptants facin tallers o cursets, perquè els escolars que visiten
el refugi puguin descansar o fer les activitats, etc... Per aquest mo·
tiu s’ha muntat un ombratge fix prou gran, de manera que a l’estiu,
quan ofega la calor, les activitats es puguin continuar fent.

A veces hay días que sería mejor tacharlos del calendario
para esperar que lleguen otros mejores. Uno de esos días
fue el pasado 28 de julio: en un solo día se sucedieron
todas las desgracias posibles que puedan ocurrir en un
refugio. Esta es la crónica de lo sucedido.

També s’ha aprofitat per posar-hi alguns elements d’agility per·
què els gossos puguin fer exercicis. Tots ells s’han fet a partir de
material reciclat i restes de fusta (tot i que algun ha necessitat la
col·laboració desinteressada de fusters).

8h. Nada más llegar a primera hora encontramos un
perro muerto en un patio (sin evidencias de que hubiera habido ninguna pelea). Además durante la noche
habían nacido los 6 cachorros de una perra que estaba
preñada y hay que atenderlos.
10:30 h. Una voluntaria recibe un mordisco en una
pierna mientras trabaja con uno de los perros que
están en tratamiento por problemas de comportamiento. No es grave, pero se marcha corriendo a
urgencias.
10:35 h. Al poco traen un perro y un gato encontrados en la calle. Serán los primeros de los muchos
que llegaron ese día...
11:00 h. Llaman de la Clínica Veterinaria Bremen para
que vayamos a recoger a un perro abandonado.
11:10 h. Poco después llaman de otra clínica del centro para que vayamos a recoger a un gato. Su propietario salió un momento a poner monedas en el parquímetro y nunca regresó.
11:40 h. Casi a la misma hora la policía nos da un aviso
urgente: hay que recoger a un gato malherido en la
Plaza del Taulí (más tarde descubrimos que el pobre
animal ha sido envenenado y muere).
12 h. Mientras, tiene lugar una pelea entre algunos
perros de un patio y hay que reubicarlos.
13 h. La policía vuelve a avisar: esta vez resulta que
hay una caja con tres gatitos abandonados en un
banco de la plaza Vallès (posteriormente se les realiza
el test de leucemia y dan positivo: los tres tienen que
ser sacrificados).
Entrada de animales hasta el momento: 14 animales
16 h. Por la tarde llegan al refugio dos gatos más y
otro perro.
17 h. Por si fuera poco, un perro que había sido adoptado días atrás es devuelto por los adoptantes.
Al final del día habían entrado 18 animales en el refugio: el triste récord del verano.

Habitants
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Rocky, el gos que ningú NO va voler
El Rocky va ser abandonat al pàrquing del refugi al
1996. Estava amagat a sota d’un cotxe i el van
haver de treure. Era una cadellet de pocs
mesos. Un gosset negre, de pèl llarg, ju·
ganer i inquiet. Ni més gros ni més petit
que els altres. Ni més maco ni més
lleig. Ni més llest ni menys simpàtic
que qualsevol altre.
L’única diferència és que el Rocky no va
tenir sort. Per això va passar els seus
15 anys de vida al refugi. Ningú no va
demanar per ell. Ningú va escollir-lo per
emportar-se’l a casa. Ningú no se’n va
enamorar. El Rocky mai no va tenir una famí·
lia més enllà dels cuidadors o dels voluntaris
que se’l van estimar a estones.

El Rocky va ser eutanasiat a finals d’octubre després de
patir diversos atacs epilèptics que el van deixar gaire·
bé en coma. També tenia artrosi, i estava mig cec
i pràcticament sord. Tot i així anava fent, vivia
solt pel refugi i s’acostava a qualsevol que li
volgués regalar una mica d’afecte.
El Rocky se n’ha anat, però es mereix
un lloc en la història del nostre refugi, en
la memòria de tots els que l’hem tractat.
Perquè igual que ell, n’hi ha molts d’altres
que un cop creuen les portes del refugi no
les tornaran a deixar enrere fins a l’últim dia.
I això fa que sentim que malgrat tot el que li
haguem pogut donar, no ha sigut suficient. És
frustrant. I és injust. Perquè tots els animals es
mereixen, com a mínim, una oportunitat. El Rocky no
la va tenir. I sap greu.

Arriba al refugi
un porc vietnamita
El 27 d’octubre es va rebre l’avís i es va haver d’anar a recollir un animal
abandonat: es tractava del Charlie, un porc vietnamita de pocs mesos.
Quan va arribar estava molt espantat, se li va haver d’improvisar una caseta a prop
dels gats i se li va comprar un pinso especial. Considerats animals de companyia,
els porcs vietnamites s’han posat de moda, i com els conills o les fures, també
comencen a ser víctimes dels abandonaments. El Charlie tenia por de les persones
però al cap d’unes setmanes va trobar família: es tracta d’uns adoptants de tota
confiança que tenen altres gossos i gats del refugi. A poc a poc ha anat perdent la
por i s’està adaptant perfectament a la seva nova llar.
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Animals adoptats

Arya i Stark
Bon dia,
Som en Jaume i la Laura. Al febrer del 2010 vam adoptar l’Arya,
una barreja de galgo, a la vostra protectora. Tres mesos més tard
vam decidir que l’Arya tingués un amiguet i així seria encara més
feliç. Així vàrem tornar amb vosaltres i casualment encara hi era
un germanet de l’Arya, Stark (abans Lolo*). Des d’aleshores són
absolutament inseparables i s’estimen amb devoció. És al·lucinant
que dos germants puguin estar sempre junts!
(...) Són dos gossos realment increïbles, molt mimosos, quasi
semblen gats! Es porten genial, sempre són obedients... bé, de
vegades comencen a jugar i ja no se’n recorden que tenen papes!
Però això passa molt poquetes vegades. I a casa gairebé sempre
dormen o surten a la terrassa a prendre el sol. D’altra banda, no
podem evitar admetre que la seva genètica galgo s’imposa i de
tant en tant la seva màxima passió es córrer fins a l’infinit. Veure’ls
és realment increïble i no pots evitar sentir-te orgullós dels teus
nens! Així moltíssimes vegades passegem per Montjuïc perquè
puguin ser ells mateixos sense els límits del parc.
(...) Finalment agrair-vos tota la feina que feu a la Protectora, és
d’increïble admiració! I donar-vos les gràcies per cuidar de l’Arya i
l’Stark, quan encara els seus papes no sabien que ho eren! Són el
millor que ens ha passat!
Moltíssimes gràcies i molts petonets!
Jaume i Laura

* El Lolo havia estat adoptat prèviament quan tenia pocs mesos i va ser
retornat perquè, segons la seva adoptant, destrossava coses i era un gos
problemàtic. Però pel que sembla amb la seva nova família es troba bé.

Sherlock
Buenos días,
Adopté a Sherlock en octubre del año pasado, y desde entonces
se ha convertido en mi mejor compañía. Más que un gato parece
que tenga alma de perro, porque me sigue allá donde voy por el
piso, está siempre conmigo, y cuando quiere jugar, uno de sus
juegos preferidos es traerme una pelota de goma para que se la
lance, se va corriendo detrás a por ella, y me la vuelve a traer en la
boca para otro lanzamiento. Más de una mañana me ha despertado dejándome la pelota en la almohada, es su manera no muy sutil
de decirme que ya es hora de levantarse.
Además es increíble lo rápido que se ha ganado a mis padres, nunca
nos dejaron tener animales cuando vivía con ellos, y ahora no dejan de
preguntar por Sherlock, enseñan sus fotos a medio barrio, y hasta hemos pasado todas las fiestas con ellos en Barcelona, adoran hacerle
de canguro en su casa, hasta sus trastadas les parecen divertidas.
Os mando algunas fotos para que veáis lo guapo y grande que
está, muchas gracias por haberme permitido tener la gran oportunidad de convivir con un gato.
Laura

Animals adoptats

Popeye

Balu i Kiku

Calvin

Klein

Camaron

Cançó

Casper

Cutie Pie

Doerte

Emily

Floreta

Fosca

Gatito

Hachi i Trinca

Indy

Kira

Liona

Maig

Nala

Nely

Nera

Queen

Dandy

Wiki

Per falta d’espai és impossible publicar en la revista la gran quantitat de fotos i cartes que ens envien
però poden veure-les totes al nostre web www.protectorasabadell.org/animales_adoptados.php.
Moltes gràcies a tots!
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10 raons per adoptar un gos adult
Bona part de les persones que van a les protectores per adoptar un gos busquen un cadell, preferiblement de pocs mesos. A
banda de raons evidents, com ara que els cadellets són macos i simpàtics, n’hi ha d’altres que es poden rebatre fàcilment, com
ara que els cadells s’adaptaran més fàcilment a la seva família i es faran “més seus” perquè no han tingut una família abans.
Adoptar un gos adult té moltíssims avantatges, i a continuació enumerem alguns d’ells.

1// Al tractar-se d’un gos adult, els responsables del centre co·
neixen el seu caràcter i així és més fàcil trobar l’animal que millor
s’adapti a les característiques de la nova família.
2// El seu tamany és el definitiu, sense sorpreses.
3// Un gos madur està en millors condicions d’aprendre i ser edu·
cat que un cadell.

9// Al adoptar un gos adult, trobarem el company més fidel i noble que
haguem pogut imaginar i deixarem lloc per un altre al refugi.
10// En cas que tingui una edat avançada moltes protectores, com
la nostra, donen en adopció aquests animals amb condicions espe·
cials. A més, tindrem la satisfacció d’haver ajudat els animals que
més ho necessiten, ja que els gossos més grans tenen molt poques
possibilitats de ser adoptats.

4// L’adaptació d’un gos adult a la seva nova llar és més ràpida
i fàcil. Els gossos adults s’han hagut d’adaptar a situacions
diferents en diverses ocasions al llarg de la seva vida (abando·
nament, vida al refugi, etc...) i un cop aprenen les noves rutines
les accepten de més bon grat que els gossos més joves. A més
podrem evitar les destrosses i les malifetes típiques dels cadells.
5// El gos adult s’habitua de seguida a fer les seves necessitats fora
de casa, la majoria d’ells des del primer dia.
6// Un gos que ha patit un abandonament valora molt més el con·
tacte social i l’estimació que els proporciona la família que tant han
trobat a faltar.
7// Els gossos conserven la capacitat d’aprendre fins pràcticament
el final de la seva vida.
8// El més important a l’hora d’adoptar un gos no és la seva edat,
sinó el seu caràcter i la seva compatibilitat amb l’estil de vida dels
adoptants.

Cora

CURSOS PROFESSIONALS ÀREA VETERINÀRIA
CURSOS PRESENCIALS I A DISTÀNCIA

93 710 27 47

Servei de perruqueria canina
Ensinistrament caní
Psicologia canina i felina
Aux. veterinari i Tècnic veterinari - d’animals de companyia,
zoològic i eqüestre
SI T’AGRADEN ELS ANIMALS EN POTS FER LA TEVA PROFESSIÓ

Amb laboratori propi

Tel. 93 727 69 54
Vallès, 42 Sabadell
www.ideasabadell.es

Adopta’m
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Algunos de nuestros animales adultos que buscan familia:

Wolf
Cocker. Tiene 6 años. Adora los
paseos y es muy cariñoso, aunque
tiene sus manías, como todo cocker
que se precie.

Bruixa
Cruce de gos d’atura de 5 años. Lle·
va 4 años en el refugio. Es una perra
buenísima, cariñosa, juguetona y
muy sociable con los demás perros.

Bola
Pastor vasco de 4 años. Es un
perrito algo tímido al principio y no
está muy acostumbrado a pasear
porque vivía en un terreno pero es
muy sociable con los demás perros,
y muy cariñoso.

Rosset
Gato rubio de 6 años, redondito
y muy cariñoso, lleva 2 años en
el refugio.

Tintín
Cruce de fox terrier de 9 años.
Es un perro inteligente, juguetón
y muy afectuoso. En los paseos
se porta de maravilla. Ideal para
personas mayores.

Mistu
Cruce de teckel de 4 años. Llegó
con algunos problemas, y no se
dejaba poner la correa pero está
totalmente recuperado y es un perro
obediente y muy cariñoso.

Karla
Tiene 3 años, es muy buena y muy
cariñosa, siempre intenta subirse
a los brazos. Llegó con un año y
hasta ahora nadie se ha interesado
por ella.

Tuga
Tiene 4 años, es cariñosa y muy
aficionada a “hablar”. Llegó hace 1
año al refugio.

Rudolph
Cruce de gos d’atura de 5 años. Es
un perro muy inteligente y cariñoso
con las personas. Con otros perros no
se lleva demasiado bien, por eso su
adopción es urgente.

Neu
Tiene 3 años. Es una perra muy
activa e inteligente. Sociable con
los demás perros y cariñosa con
las personas. En el refugio sufre de
estrés y necesita adopción urgente.

Liam
Tiene 12 años, lleva 7 años en el
refugio, es muy bueno y le encanta
que le acaricien. Ya es hora de en·
contrar una familia que lo quiera.

Moreneta
Tiene 4 años, entró con un año.
Es una gata muy sociable y vital.
Viene a pedir caricias y otras veces
sale corriendo.

Duende
Cruce de pastor de brie de 3 años.
Es un perro un pelín miedoso al
principio pero si se va con calma es
muy cariñoso y obediente. Sociable
con los demás perros.

Cuca
Tiene 7 años, y lleva 5 en el refugio.
Es cariñosa, muy buena y sociable
con los demás perros. Ideal para
una familia que busque un animal
tranquilo y sin problemas.

Minnie
Tiene 5 años, ahora está un poco
más regordeta que en la foto. Le
gusta saltar y jugar, llegó con 1
año y ya lleva 4 sin que nadie la
haya adoptado.

Camel
Tiene 11 años, fue entregado por su
propietario por cambio de domicilio
en el 2008. Es muy bueno y no tiene
problemas con los otros gatos.

Col·laboradors

El perquè de les cases d’acolliment
Els cadells, fruit bàsicament de la manca de cultura d’esterilització, saturen les
instal·lacions de la Protectora i, a més de que uns quants moren pel camí degut
a la seva feblesa, condicionen en gran mesura l’adopció d’adults que, moltes
vegades, es queden al refugi any darrera any en favor dels més joves. En concret
enguany – fins a finals d’octubre – han arribat a la protectora 162 cadells de gos,
i 177 cadells de gat.
Molts d’aquests animals han acabat al
refugi els mesos d’estiu quan, precisa·
ment, força voluntaris, treballadors i col·
laboradors estan de vacances. Tot i que,
en el cas dels gats, gràcies a la figura de
les “gates lactants” alguns cadells de gat
van ser adoptats i alletats per exemplars
de la seva pròpia espècie i, per tant, es
van poder salvar, es va fer del tot evident la
necessitat que té l’entitat de comptar amb
una sèrie de cases d’acolliment que ajudin
en moments i circumstàncies puntuals.
Pot erigir-se com a casa d’acolliment la llar
de qualsevol ciutadà que disposi d’espai,
temps i ganes per oferir el seu suport en
cas de cadells sense destetar que no·
més tenen possibilitats de sobreviure si
són alimentats amb biberó cada 3 hores.
Però les cases d’acolliment també són

Un biberó cada 3 hores

importantíssimes en el cas d’animals
malalts o post-operats que precisen de
medicació i d’una especial atenció, o per
aquells animals que, a causa de la seva
inadaptació, precisen d’un espai diferent al
refugi mentre esperen que algú es decideixi
a adoptar-los.

Pot erigir-se com a casa
d’acolliment la llar de
qualsevol ciutadà que disposi
d’espai, temps i ganes per
oferir el seu suport
Així mateix, poden ser de gran ajuda
en el cas d’animals d’avançada edat,
perquè puguin sentir-se estimats i estar ben
atesos durant l’última etapa de la seva vida.

Rosa

Bea

Gata adoptant
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Col·laboradors

En aquesta ocasió volem agrair especialment les col·laboracions
dels següents professionals, empreses, persones o institucions:

A Comercial
Rojas, que ens ha
regalat una pila de
pneumàtics per
poder fer enriquiment
ambiental als patis
dels gossos.

A la Fusteria Joan
Falguera, per la
construcció d’un
dels obstacles
d’agility del pati on
surten a passejar
els gossos.

Al Diari de Sabadell,
que ens ha donat
exemplars antics.

A l’Escola Illa. Els
seus alumnes en
pràctiques ens han
dissenyat alguns
cartells de difusió.

A l’Stephane,
perquè a més de
ser un adoptant
exemplar, ha donat
tres portàtils nous
i una impressora.

A la Copisteria
Garriga, que
ens imprimeix
tríptics informatius
gratuïtament.

A la dissenyadora
gràfica Astrid Alonso,
que s’ha encarregat
de maquetar aquest
número de la revista
Petjades.

A tota la gent que
aporta material
(pinso, mantes,
etc...) o simplement
part del seu temps.

Nom i cognoms
Data de naixement			

DNI

Adreça
CP				Població
Telèfon				Mòbil				E-mail

Si vols REBRE més INFORMACIÓ sobre:
Adopcions
Apadrinaments

Voluntariat
Altres:

Si vols COL·LABORAR ECONÒMICAMENT:
Fent-te SOCI (mínim 4 euros al mes). Banc o Caixa:
Compte bancari: ___________ - ___________ - ______ Quota ______€ Periodicitat:

Anual

Fent un DONATIU PUNTUAL:
Banc Sabadell 0081 - 0900 - 87 - 0002206230 / Unnim 2059 - 0000 - 97 - 8001020815
Envia-ho a: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell - Apartat de correus 324 - 08202 Sabadell

Trimestral

Mensual

Dono la meva conformitat perquè les meves dades puguin ser introduïdes
en un fitxer de tipus personal per a ús exclusiu de La Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell (segons Llei Orgànica 5/1992 LORTAD de
protecció de dades personals).

COL·LABORA AMB NOSALTRES!! ELLS ET NECESSITEN!!

