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Races de moda: una irresponsabilitat
La nostra societat viu fortament influenciada per tendències que
marquen les nostres vides. Encara que no ho vulguem reconèixer,
ens deixem dominar de forma conscient o inconscient. Tenim la
necessitat de destacar davant els altres amb la manera de vestir, de
pentinar-nos o de “decorar-nos”. Hem de ser originals. Els més joves
busquen la identificació amb una determinada manera de ser i de fer.
Què té a veure tot això amb el món dels animals? Molt senzill. Qui
passeja avui pels carrers de la ciutat pot veure propietaris de gossos
que van acompanyats d’unes determinades races, diferents de les
que es veien fa deu anys i també de les que es veien ara en fa vint.
I això que passa, és bo o és dolent? Doncs segurament no és
gaire bo, segons si la raça de moda és més o menys adaptable a
la convivència amb una família normal. En tot cas, portar a casa un
gos d’una determinada raça només perquè el veí en té un i és molt
maco o impressiona molt no sembla un criteri gaire encertat.
Al refugi ho patim des de fa molts anys amb els gossos que ens
deixen. Primer, van ser els pastors alemanys; després, els dòbermans, husky siberians, rottweilers, shar-pei, chow-chow, buldogs
francesos i tots els creuaments accidentals d’aquestes races; ara,
tenim els pit bull terriers i els terriers de Staffordshire americans en
plena efervescència. Tot un despropòsit!
L’inconvenient de les anomenades races perilloses (GPP) és que
la tinença està regulada per llei i no és fàcil donar-los en adopció.
Al refugi, representen un problema, perquè la convivència en un
entorn saturat d’animals pot provocar reaccions més difícils de
controlar que amb altres races. I cada vegada es veuen més i més
gossos d’aquests pel carrer, sovint portats de qualsevol manera,
sense morrió i fins i tot sense lligar.
A la Protectora, sempre hem recomanat amb insistència a
tothom que vulgui tenir gos que s’ho rumiï bé i que en busqui
un que encaixi amb la seva forma de viure. La característica
més important d’un animal de companyia hauria de ser el

seu caràcter; ens ha de fer la vida fàcil. Però, malauradament,
molta gent no veu més enllà de l’aspecte i les conseqüències d’una
mala decisió les paga sempre l’animal.
No hi ha cap problema amb cap raça si el futur propietari és
plenament conscient de quin animal s’emporta a casa, de quines
característiques té i quines necessitats específiques pot requerir i
pensant sempre que cada individu és diferent. Com en tot, hi ha
animals que poden conviure amb facilitat amb qualsevol família, mentre que n’hi ha d’altres que requereixen un propietari amb experiència i amb el cap ben centrat.
Veurem els propers mesos com evoluciona el problema al refugi, tot
esperant que la moda dels GPP passi com han passat les altres i la
gent s’adoni de les conseqüències d’una mala decisió.
Narcís Sirvent
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Socis

Estadístiques 2014

30 animals menys al refugi respecte al gener del 2014 (11 gossos i 19 gats)
Tan sols un 13% dels animals que entren porten xip; encara cal fer molta feina de conscienciació. / Un 42% dels animals són
trobats al carrer. / Un 24% es recullen amb la furgoneta (= 1 viatge cada 1,8 dies). / Un 6% són lliurats pel propietari.
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Per al 2014, el balanç de gats és bo:
Han entrat 364 gats (72 gats menys que el 2013 = -17%).
Una mitjana de 30 al mes: 40% adults, 60% gatets.
246 gats adoptats (38 més que el 2013 = +18%).
Les puntes d’entrada han estat al juny i al setembre.

2014

Adopcions

Per al 2014, el balanç de gossos no és tan bo:
Han entrat 535 gossos (13 gossos més que el 2013 = +2%).
Una mitjana de 45 al mes: 70% adults, 30% cadells.
334 gossos adoptats (51 gossos menys que el 2013 = -13%).
Las puntes d’entrada aquest any han estat al juliol i al setembre.

Ser soci de la protectora desgrava
Molts dels socis de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell aquest any ja han pogut notar els beneficis de ser soci a l’hora
de desgravar en l’apartat de donacions de la declaració de renda.
Atès que la protectora ha estat declarada associació d’utilitat
pública —inclosa des de 2014 en l’apartat d’entitats sense fins
lucratius, d’acord amb el que estableix la llei 49/2002—, els
donatius que s’hi fan són considerats purs i simples amb caràcter irrevocable i poden ser inclosos a partir de 60 euros anuals
cobrats a través de domiciliació bancària.

Es dóna el cas de socis que han augmentat la seva quota anual
perquè, un cop desgravada, paguen el mateix que abans. És a
dir que si abans aportaven 48 €, ara han passat a donar 60 €
perquè, un cop aplicada la desgravació, acaben pagant pràcticament el mateix.

Dos nous membres a la junta
La junta directiva de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell té, des del passat
mes d’abril, dos nous membres: la Núria Cortina i la Núria Paris.

Núria Cortina

Núria Paris

Ingressen amb la intenció de, com comenta Paris, “continuar millorant la vida dels
animals del refugi” tot i que, de vegades,
el context socioeconòmic i legislatiu vigent
al nostre país fan que la tasca no sigui “tan
senzilla”. De tota manera, com reflexiona
Cortina, hi ha “molt bona relació amb la
resta de membres de la junta, que ja tenen
molta experiència” i, per tant, com a noves
integrants, poden “aprendre molt d’ells i
junts, fer molta i bona feina”.
Com recalca també Cortina, és molta la
feina que cal fer: “Buscar mitjans i recursos
i treballar en la difusió per conscienciar i

sensibilitzar la societat en general sobre
l’adopció responsable i la problemàtica
dels abandonaments i maltractaments, tot
buscant col·laboracions amb les entitats
públiques per tal que s’involucrin cada vegada més en la lluita a favor dels drets dels
animals. Tot un repte!”
Paral·lelament a entrar a formar part de la
junta, recalca Núria Paris: “Evidentment,
continuaré amb la meva tasca com a voluntària i també donant suport al programa
padrins que fa que el gossos apadrinats
puguin sortir i relacionar-se i que els gats
apadrinats interactuïn amb més gent.”

Voluntaris
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Reconeixement per
l’equip Padrins

Xapes
”Sóc Voluntari”

El Dia Internacional del Voluntariat, l’Ajuntament de Sabadell, en el marc d’un acte
de reconeixement d’aquelles persones que han destacat, durant el 2014, per la
seva acció voluntària en les diferents entitats de la ciutat, va distingir públicament
tot l’equip Padrins de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell per la seva tasca
desinteressada.

Els coordinadors de voluntaris de la Lliga
Protectora d’Animals de Sabadell, junt
amb la junta directiva, han volgut reconèixer la feina i dedicació de les persones
que treballen solidàriament pels animals
del refugi. A partir d’ara, segons el tipus
de voluntariat que s’exerceixi, presencial
o bé en xarxa, i dels anys que faci que
es desenvolupa aquesta tasca, cada
membre de la gran família de la protectora tindrà una xapa que, segons una
classificació a partir de diferents colors,
l’identificarà en aquest sentit.

Des de fa 7 anys, cada dos diumenges, els voluntaris que integren aquest equip
es dediquen a possibilitar que els padrins puguin dedicar unes hores a interactuar
amb una seixantena de gossos apadrinats. Ho preparen tot perquè puguin ser
recollits en condicions i, posteriorment, organitzen que puguin tornar al seu espai
dins de les instal·lacions. Es tracta d’una feina gens fàcil si es té en compte el
volum d’animals que es mouen. Evidentment, aquest programa és viable i té èxit
gràcies als voluntaris que el gestionen.
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Un dels pitjors dies de la Protectora:

crònica de les conseqüències
d’una ventada inusual
A hores d’ara, totes les destrosses provocades durant un dels pitjors dies viscuts a les instal·lacions de la Protectora, el de
la forta ventada del passat 9 de desembre, ja estan reparades. Ara bé, el camí per arribar fins poder fer aquesta afirmació no
ha estat gens fàcil. Gràcies, però, a moltes persones s’ha pogut aconseguir.
Dia 9 de desembre:
La natura es manifesta en forma de ventada
La caiguda, un darrere l’altre, de sis grans pins, com si fossin escuradents, així com de moltes branques grosses —amb el perill per
als animals i les persones que això suposa— engega un dispositiu
destinat a posar fora de perill als animals i obliga a tancar al públic
el refugi durant unes hores.
Després d’una primera valoració dels danys, es retira tot el
que es pot per tal de poder reparar-ho o bé substituir-ho, però
es detecten una sèrie de desperfectes —canonades d’aigua,
cables de llum, tanques, portes, gàbies i sostres trencats, a més
de la pèrdua dels pins, que ja no protegiran amb la seva ombra
els gossos a l’estiu— que no és a les mans del personal de la
Protectora ni dels voluntaris poder restablir. Tot i així, el balanç
de les primeres hores és positiu: tots els animals estan bé i no
han patit cap mal. Caldran, però, unes quantes hores per poder
disposar de llum i aigua a pressió i uns quants dies més per
restablir les comunicacions i, en concret, el telèfon i internet.

De tota manera, el fet que els gossos que vivien al pati més destrossat
hagin hagut de ser allotjats en un altre, junt amb molts més gossos
(més de 20 animals en un sol pati), ha desembocat en la necessitat
d’haver de buscar cases d’acollida per entre 8 i 10 gossos de mida
gran i diferents edats, com a mínim durant un parell de setmanes.
La feina feta pels treballadors i voluntaris de l’entitat és encomiable
i, fora dels temes que només podran dur a terme professionals, tot
es va resolent a poc a poc.

Dia 2 de febrer
Un primer pati reparat
Ja es pot tornar a utilitzar el primer dels patis reparats, després
d’haver retirat arbres i branques, i haver procedit a arreglar la tanca.
Els gossos afectats tornen a l’espai. L’atenció passa a centrar-se
ara en els dos patis que resten per reacondicionar i a substituir els
sostres que durant la ventada van sortir volant.

A mitjans de desembre
La reacció de la gent
Després d’un primer toc d’alerta per part dels responsables de la Protectora, se succeeixen les mostres de suport, així com els oferiments de
persones vinculades a l’entitat, per ajudar a reconstruir els desperfectes.
A mesura que es van habilitant camins per tal de poder arribar a
totes les gàbies, es pot anar fent un balanç més exacte dels danys
i, finalment, es conclou que caldria contractar els serveis de professionals per tal de reparar les tanques, aconseguir portes noves,
portar a terme tasques de llauneria i electricitat per connectar conductes i cablejats, i retirar, mitjançant camions, troncs i branques
de grans dimensions. Així doncs, es posen en marxa els dispositius
necessaris per recaptar els fons per cobrir aquestes despeses
imprevistes en part a través de donacions. Gràcies als esforços de
tothom, sembla que es podrà tornar a la normalitat més aviat del
que s’havia previst.

Dia 9 de març
El gros de la feina ja està fet
Ja es poden fer públiques noves imatges de dos patis que també
s’han pogut reparar. En aquest cas, s’han instal·lat noves portes
i tanques. A partir d’aquest moment, cal centrar-se a restituir als
habitants dels patis i col·locar teulades i tendals.
Moltíssimes gràcies a tots el voluntaris, treballadors, donants i
ajudants per la seva solidaritat en aquest desastre.

Actualitats
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Mercat Solidari EOI Sabadell

anicom

El passat mes de desembre la protectora va participar, per primera vegada, amb
un estand al Mercat Solidari EOI, que organitza l’Escola Oficial d’Idiomes de
Sabadell. Els qui s’hi van poder apropar durant els quatre dies que va durar van
tenir l’oportunitat d’adquirir objectes i, al mateix temps, col·laborar amb els gats i
gossos del refugi.

Desde hace dos años, la Protectora
d’Animals de Sabadell usa para dar de
alta la identificación de los animales,
la base de datos del ANICOM, Registro
General de Animales de Compañía
de la Generalitat de Catalunya,
obligatorio por ley.

Es va poder optar entre adquirir marxandatge, joguines i llaminadures per a gats i
gossos, articles de regal fets artesanalment i material de segona mà provinent del
Mercat de les Puces de l’entitat. En aquesta ocasió, tota la recaptació va anar destinada íntegrament a operacions i medicació per als animals que viuen al refugi.

Un registro gestionado por la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos, que permite tener identificados
al animal y, en caso de pérdida, al
propietario.
Este sistema de identificación enlaza
directamente con el censo de cada municipio, requisito legal para la
tenencia responsable de animales de
compañía, junto con la identificación
del animal con el microchip y la colocación de la chapa identificativa, que
en algunos casos entrega el propio
ayuntamiento.
La base de datos del Anicom de la
Generalitat es paralela a la base de
datos del AIAC que utiliza el Colegio
de Veterinarios, por lo que, cuando
llega un animal perdido con microchip,
siempre se tiene que comprobar en
las dos bases de datos dónde están
registrados los datos del propietario
para poder avisarle y que recupere su
animal.

CLÍNICA VETERINÀRIA
Av. Josep Tarradellas, 20
08208 Sabadell
T. 93 723 65 91
CONSULTORIS VETERINARIS
C/Ovidi, 37 - 08206 Sabadell
T. 93 723 68 56
C/ Nemesi Valls, 22
08210 Barberà del Vallès
T. 93 729 82 73
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Les acollides pel fred tornen a ser un èxit
Aquest hivern, es va tornar a posar en
marxa la campanya d’acollida pel fred
dirigida als animals del refugi de més edat
o bé amb necessitats especials, que són,
d’altra banda, els que més pateixen els
estralls del fred i la humitat. Enguany, de la
mateixa manera que l’any passat, la iniciativa ha tingut una molt bona acollida i
gairebé quaranta animals han passat
l’època més difícil de l’hivern a casa de
famílies que, fins i tot en alguna ocasió,
s’han acabat plantejant adoptar l’animal.
Aquest fet demostra, una vegada més, que
els animals grans o malalts són molt bons
i tenen un comportament exemplar, tot i
haver passat una bona part de la seva vida
a les instal·lacions de la Protectora.
En el moment de tancar aquesta edició,
dels 39 gossos que van sortir del refugi en
règim d’acollida, se n’han adoptat 17, un
44%: 11 de mida gran, 1 de mitjà i, finalment, 5 de petits. Pel que fa als 8 gats que
han passat el fred fora de les instal·lacions,
se n’ha adoptat 1: un 12,5%.

Els animals grans o malalts
són molt bons i tenen un
comportament exemplar, tot i
haver passat una bona
part de la seva vida a les
instal·lacions de la Protectora.

Iniciativa

Programa Felins

La consolidació d’un equip
Una correcta administració de la medicació, una major socialització i la creació
d’un ambient adequat per a l’equilibri natural dels gats durant la seva estada a les
instal·lacions de la Protectora són alguns dels factors en què es vol incidir encara
més a l’hora d’emprendre el futur immediat d’un equip que va néixer amb molta
empenta i que ara vol consolidar un model de treball certament innovador, tant pel
que fa a les formes com als continguts.
El programa Felins, que neix de la demanda d’un grup de voluntaris conscients
de les carències de la Protectora a l’hora
d’atendre uns animals tan summament fràgils com els gats, s’organitzà en gran mesura per atendre la medicació dels animals
en jornades festives, ja que un dia sense
medicació, sobretot en casos d’infecció,
podria desencadenar un empitjorament de
la malaltia o, fins i tot, la mort.
Ara mateix, el grup està funcionant
satisfactòriament. Entre setmana, es
dedica a la socialització, en especial
d’aquells animals als quals resulta més
difícil l’adaptació, perquè potser vénen
d’un entorn on sempre han conviscut
amb humans i, de sobte, —per exemple, per la mort del cuidador o l’arribada
d’un nadó— se’ls ha desplaçat del seu
hàbitat. Arribat aquest moment, es troben
a la Protectora, en un lloc desconegut i
rodejats d’altres gats que, sovint, provenen del carrer. Naturalment, aquests gats
tenen molta por i, essent aquest el seu
estat, tendeixen a desenvolupar estats
d’ansietat que acaben somatitzant en
forma de malalties, depressions i, fins i
tot, també la mort.
Interaccionar
Un dels objectius d’aquest equip és
que l’animal pugui trobar el seu equilibri
natural, de manera que estigui estimulat i
còmode. D’aquesta forma és més possible poder trobar-li una nova família. Però
aquesta és una tasca que consideren que
s’ha de fer en dues direccions. D’una banda, intervenint en l’adaptació dels patis per
tal que l’animal en captivitat pugui disposar
d’espais adequats a les seves necessitats
naturals: capses de plàstic transformades
en gateres, estores destinades a esmolar-se
les ungles, estanteries dotades d’escales...
i tot plegat amb una ambientació que pugui
recordar la natura. En aquest sentit, està
previst que vagi la propera col·laboració
amb l’escola Illa que pintarà el mur d’un dels
patis amb plantes, flors, ocells, papallones...
per estimular mentalment els gats.

Intervenint en l’adaptació
dels patis per tal que l’animal
en captivitat pugui disposar
d’espais adequats a les seves
necessitats naturals: capses
de plàstic transformades en
gateres, estores destinades
a esmolar-se les ungles,
estanteries dotades d’escales...
D’altra banda, pel que fa a l’actitud dels
cuidadors, es pretén treballar la serenitat
perquè (sobretot es percep als patis) els
gats capten amb facilitat l’estat d’ànim i,
per tant, és primordial que el voluntari assumeixi la seva tasca amb actitud tranquil·la,
aprofitant fins i tot, sempre que sigui possible, les estones que s’està amb els animals
per, simplement, relaxar-se, llegir un llibre
amb un fil de veu, calmar l’ambient amb
música tranquil·la... Tot plegat per intentar
crear un entorn agradable i que siguin els
gats els que s’apropin per interaccionar.
Per aconseguir aquestes fites es compta
amb l’ajut de les veterinàries, que faciliten
la formació necessària als voluntaris per
tal que sàpiguen captar si un animal està
malalt. Es tracta d’una observació atenta
per detectar si hi ha cistitis o si, entre
d’altres infeccions, pateixen gingivitis, ja
que ells mateixos ho mostren a la seva
manera, només cal estar atents a què
comuniquen. De fet, fins i tot s’impartiran
coneixements suficients per aprendre a
injectar subcutàniament.
També és molt important donar una bona
informació als possibles adoptants perquè cal que siguin capaços de facilitar a
l’animal una entrada gradual, a fi que per si
sol pugui reconèixer els espais segurs per
a ell. Així doncs, és clar que la formació
específica del voluntari que estarà amb
gats és bàsica per a l’animal i també
per evitar devolucions desesperants,
amb l’estrès que això comporta.
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Nutrición y Salud
con los

alimentos húmedos
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NUTRICIÓN
UTRICIÓN
SALUD

GESTACIÓN Y LACTACIÓN

Hembras en gestación y
lactación y cachorros desde el
destete hasta los 2 meses.
Para madres y cachorros de cualquier tamaño.

CACHORROS

De 2 a 10 meses
meses.
Especialmente formulado para
favorecer la estimulación del apetito en los
cachorros de razas pequeñas.

ADULTOS - LIGHT

Adultos con tendencia
a ganar peso.
Aporte controlado de calorías
y alto contenido en fibra.

ADULTOS - BEAUTY

CCuidado
d d dde lla piell y ddell pelo
l
en perros adultos.
Contribuye a la salud de la piel
y a la belleza del pelo.

PERROS MADUROS

A partir de los 8 años.
Especialmente formulado para estimular
el apetito y favorecer la vitalidad de los
perros maduros de razas pequeñas.

© ROYAL CANIN SAS 2012. All Rights Reserved. Credits : F.Duhayer. ROYAL CANIN® es una marca registrada.

ESPECIALES PARA PERROS
DE TAMAÑO PEQUEÑO
HASTA 10 kg (peso adulto)

Entrevista
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Olga Porqueras, terapeuta animal:

Un acompañamiento consciente
A través de esta entrevista, Olga Porqueras, terapeuta animal especializada en Animal Communicator, contribuye con su
dilatada experiencia a que se pueda comprender en qué consiste el acompañamiento y el duelo. En concreto, en un contexto
que incluya tanto a personas como a animales.

¿En qué consiste el acompañamiento y el
duelo en una realidad en la que conviven
persones y animales?
Los humanos adultos tenemos un concepto de la muerte muy distinto al de los
animales o los niños. Vivimos la muerte
como un “castigo” cuando, en realidad, forma parte de la vida. No hay nacimiento sin
muerte. Un acompañamiento consciente
es, entre otras cosas, respetar las decisiones del animal y tener la suficiente empatía
para ver esa situación desde su punto de
vista y no desde el nuestro.
En esos momentos, se hacen muchas proyecciones de nuestra resistencia a morir:
salen apegos, miedos, etc. y saberlos gestionar adecuadamente es muy beneficioso,
tanto para el animal como para la familia.
He abierto una formación de doula del alma
animal para formar a personas interesadas
en hacer un acompañamiento consciente, no
solo para el animal sino también para acompañar el duelo de la familia que, en la mayoría
de los casos, queda desatendido por falta de
formación en el ámbito veterinario.
La función de la doula del alma animal es preparar a la familia para los últimos momentos,
acompañar al animal y apoyar el duelo familiar.
¿Qué sería lo adecuado en el caso de un
propietario que pierde a su compañero
animal?
Siempre sería más conveniente, como he
dicho anteriormente, que estuviéramos

preparados para ese momento. Hemos de
pensar que, por ley de vida, ellos se marcharán antes que nosotros y no queremos
ni pensar que ese momento pueda llegar
cualquier día. Lo ideal sería afrontar esa
situación antes de que ocurra para estar
preparados. Pero, si las circunstancias han
hecho que no tuviéramos esa información
y nos encontráramos frente a una perdida,
hemos de entender que el duelo lleva su
tiempo, que duele y que, por eso, se llama
duelo. Es conveniente rodearse de personas
que nos puedan entender, profesionales que
nos acompañen en el proceso y, sobre todo,
gente que nos deje llorar ese dolor.
Que estés preparado para afrontar una
muerte no quiere decir que no duela, pero
sí que lo puedes gestionar de una forma
más consciente y menos dolorosa.
¿Qué se tendría que hacer cuando en
un hogar conviven varios animales y uno
de ellos desaparece de la vida cotidiana
porque ha muerto, se ha extraviado o bien
ha sido acogido por los miembros de otra
familia?
Ante todo, aceptar la situación.
¿Qué es preciso hacer cuando un animal
pierde a su propietario?
Entender su dolor y ayudarlo con flores de
Bach para adaptarse a ese cambio. Los
animales gestionan las emociones infinitamente mejor que nosotros y por ese motivo
los procesos emocionales los resuelven
más rápidamente que nosotros.

En el marco de la vida diaria, ¿es suficientemente conocido el concepto del
acompañamiento y el duelo?
En España, es prácticamente desconocido
a nivel terapéutico animal, pero a nivel humano en todo el mundo, incluida España,
existe la figura del acompañador. Su labor
es exactamente lo que se ha empezado a
hacer con los animales. Creo que es muy
importante la figura de doula del alma,
tanto para animales como para seres
humanos. ¿Verdad que acompañamos a
una mamá que va a tener un bebé? Pues lo
mismo ocurre en esos últimos momentos.
Es importante el acompañamiento con conciencia, tanto para el ser que está haciendo
el traspaso como para su familia.
¿Cómo se vive habitualmente este proceso vital?
De muy diversas formas. Somos seres
únicos y lo gestionamos según nuestra
forma de ser.
¿Cómo debería vivirse para que afectara
de manera natural?
Con aceptación: todo el que nace ha de
morir. El problema es que no nos enseñan
a vivir la muerte como en otras culturas.
Desde niños, nos muestran la muerte como
una enemiga. En medicina, por ejemplo,
se vive como un fracaso y se “esconde”.
Hemos de intentar cambiar nuestra forma
de verla, lo que significa que hemos de
cambiar la forma de ver la vida. Morimos a
diario; muchas de nuestras células mueren a diario. No debemos pensar que la
muerte y el duelo solo están al final de
la vida: hay muchos momentos en los
que también se siente dolor por algo
que se ha perdido.
Otra cosa importante es no dejarse atrapar por el rol de víctima. Nuestra víctima
es devastadora: empezamos llorando por
el ser que se ha ido y acabamos llorado
por nosotros mismos; a veces, hasta limites insospechados. El ser humano es
egoísta en esencia y, en esos momentos, está más preocupado por lo que
supondrá la ausencia de ese ser que
por lo que realmente esta pasando
ante él: una lección magistral de vida.
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Llibres recomanats
EL ARTE DE CONDUCIR BAJO LA LLUVIA
Garth Stein - Editorial Suma de Letras, 2009
Una obra narrada per un gos, l’Enzo, que pot pensar, sentir i patir com un humà però incapaç
d’expressar-se pels condicionants de la seva raça. Ens introdueix de manera indescriptible
en els pensaments dels altres protagonistes com si d’un narrador humà es tractés, però amb
l’objectivitat d’un ésser sense els condicionants de la condició humana. L’Enzo és un gos ja
ancià i feble i el seu propietari opta per la millor via perquè no pateixi. En aquest viatge sense
tornada, conscient de la circumstància, ens narra la seva vida, des que el seu propietari el va
adoptar essent un cadell fins que comença a viure amb l’Eve, la que seria la seva dona, i altres
històries que marquen la seva vida. Una lectura amena i senzilla que et captivarà de seguida.

LA PASEADORA DE PERROS
Leslie Schnur - Ediciones B, 2005
Una passejadora de gossos de Manhattan, la Nina, una noia simpàtica i xafardera, va a la recerca de la seva realització, lluitant per establir relacions vertaderes, estimant però sense deixar de
ser ella mateixa. A més, per la seva feina, té la possibilitat d’accedir als habitatges dels propietaris dels gossos que passeja, amb la lògica aparició d’aventures entretingudes; fins i tot, coneixent els gossos que passeja i els seus propietaris.
Aquesta obra, una divertida comèdia romàntica, amena i entretinguda, dóna la possibilitat de
conèixer una mica més de prop una ocupació laboral que cada vegada més s’està obrint camí al
nostre país i que pot ser curiosa per a molts.

¿Quieres seguir protegiendo
a tu cachorro como lo
hacía su lactancia materna?

desarrollo del
sistema inmunitario

desarrollo
de los huesos

desarrollo
del cerebro

Los nucleótidos son clave para el
crecimiento del cachorro y el desarrollo
fuerte de su sistema inmunitario.
ADVANCE Baby Protect es el único alimento
que contiene nucleótidos como en la leche
de su madre.
Más información en www.advance.es

Reportatge

13

Equip Mans i Potes:

diversos projectes en perspectiva
Seguint amb el ferm esperit per interrelacionar àmbits que caracteritza als equips de treball de la Lliga Protectora d’Animals
de Sabadell, en aquest cas el de les persones afectades per algun tipus de discapacitat i el dels animals, els membres de
Mans i Potes han observat que aquests dos col·lectius poden tenir molts punts de confluència.
El programa de l’equip de treball Mans i Potes, recorda Marga Sala,
voluntària activa d’aquest programa, es va començar a gestar entre
el 2011 i una bona part del 2012, i les visites al centre Aral (Atendis)
es van iniciar el setembre d’aquest darrer any. La idea principal
era portar a terme una activitat en la qual els valors fossin la
socialització, passar una bona estona, l’aprenentatge mutu
i que tot plegat suposés una tasca social. De seguida, es va
poder veure, però, que altres valors, com ara l’autoestima, sorgien
arran d’aquelles primeres estades.
Atès el temps acotat de què disposa el voluntariat, l’adopció dels
gossos del programa i que el centre intentés derivar la col·laboració
vers el vessant més lúdic, el model inicial de treball, molt pautat,
va anar donant pas a una activitat més adaptativa, que ha desembocat en una participació més activa dels nois i noies. Aquesta
flexibilitat en els plantejaments ha estat útil a l’hora de plantejar
visites a d’altres centres, com ara les que es fan a Bauma, on les
circumstàncies són diferents. En aquest sentit, l’equip té diversos
projectes en perspectiva.
Fomentant el contacte
Per tal d’encarar aquests nous reptes, l’equip desitjaria que
persones responsables, amb il·lusió i ganes de contacte,
volguessin incorporar-se com a voluntàries a un tipus de
treball que, als seus membres, els resulta molt satisfactori
i engrescador. Habitualment, es treballa amb gossos que es
distingeixen per no ser agressius i estan acostumats a conviure
amb altres gossos i que, per tant, tendeixen a ser molt sociables
amb les persones. S’intenta també que siguin els que tenen
algun handicap a l’hora de ser adoptats. Tot i això, alguns ja han
trobat una família: en Tro, que va ser un dels gossos que hi va
ser més temps; en Cucu, que van batejar els nois; en Fox, molt
llest; la Lobita, que posteriorment va participar en un programa de l’entitat col·laboradora AlPerroVerde; en Colin, un gos
excel·lent; la Sweet, que es va adaptar molt ràpidament; la Laila,
que semblava feta per fer teràpia; l’Akio, que es feia més amb
els nois que amb els voluntaris; la Pita; la Xispa; l’Aika; la Pepis;
el Tilin... i en Llop, que s’enfilava a les taules per arribar més
fàcilment a llepar la cara dels nois i noies.
Abans d’entrar al centre, es passegen els gossos, ja que quan
inicien una sessió poden arribar a fer molts tipus diferents
d’activitats i cal que estiguin relaxats. Es fa teatre, tot reproduint
diferents situacions amb gossos, circuits d’agility, que en el cas
d’Aral han fet els mateixos nois i noies, educació en relació al
comportament dels gossos, concursos de dibuix, jocs, etc. De
fet, depèn dels grups agrada més una cosa o bé una altra. Es
finalitza amb una estona més de passeig al pati. Pel que fa a
l’espai, es busca la comoditat. A Bauma, per exemple, es va al
gimnàs, on és possible ajeure’s o asseure’s a les màrfegues i el
contacte resulta més fàcil per a aquestes persones que sovint
tenen dificultats de mobilitat.

Anècdotes que explica la Marga:
•

Un dels nois de Bauma té un gosset de peluix que
ha batejat com a Jou. Quan hi anem, intenta fer amb
el gos el que fem amb els gossos de debò: li dóna
frankfurts, fa que li fem petons i, quan hi vam portar
el Clooney (un gos que va en cadira de rodes i porta
bolquers), volia passejar el seu amb la cadireta.

•

Cada any fem una festa de cloenda. El primer any,
els nois i noies no s’ho esperaven: els vam donar
un diploma pel curs, una bossa de llaminadures i
un llapis de la Protectora. I aquest Nadal han estat
ells qui ens han fet uns detalls a nosaltres.

•

Quan vam fer el teatre, els vam portar una bata
blanca. Els va agradar molt i va ser tota una sorpresa com feien de veterinaris, tot reproduint els
gestos dels professionals. També van fer com si
contestessin a un revisor impertinent que no els
deixava estar al tren amb el gos.
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Iniciativa

1ª Campanya 2015

“Busco la meva mitja taronja”

R

oc

Acabem de posar en marxa la nostra nova
campanya per a un col·lectiu desfavorit que busca
el seu adoptant ideal. Aquí us els presentem:
Hola, humans i humanes!

Me llamo Roc, tengo 7 años
y soy cruce de Pit Bull. Vivo en la
protectora desde hace 6 meses. Soy
más bien nervioso, pero muy bueno con
las personas. ¡Me lo paso muy bien con
los humanos! Si me supervisas, puedo relacionarme bien con otros perros. Mi media
naranja es una persona activa como yo,
y que tenga tiempo para dedicarme
y enseñarme. ¡Nos lo pasaremos
genial juntos!

Som un grup d’amics canins que ens volem presentar, perquè estem buscant la nostra mitja taronja,
aquella persona o família a la qual farem tan feliç com
ella a nosaltres. Ho sabem!
Com que a la majoria ens han catalogat com a GPP,
els nostres futurs humans han de saber que hem de
tenir llicència i assegurança de responsabilitat civil i
que quan sortim a passejar portarem corretja i morrió.
Això sí, tots som molt afectuosos amb les persones,
tot i que tenim el nostre caràcter, igual que vosaltres
els humans.
Ens diem Roc, Carbassa, Keops, Presi, Tibu, Siva,
Freya, Luna, Marca, Bullkiman, Boliche, Nuska, Rita,
Bianca, Morgan, Prada, Golfo i Homer. A la protectora
hem fet molts amics, però ara cadascú necessita una
llar on quedar-se per estimar i jugar molt amb la seva
nova família.
Ens vols conèixer millor?
Posa’t en contacte amb la Lliga Protectora d’Animals
de Sabadell: protectora@protectorasabadell.org,
93 726 72 27, o vine a la ctra. de Sabadell a Caldes, km
24,2, i ells contactaran amb nosaltres per concertar una
cita. Dóna’ns una oportunitat!

Mitges taronges, us esperem!

Me llamo
Golfo, tengo casi 3 años y
medio y soy Mestizo. Mi raza no se
considera PPP así que puedo ir sin bozal,
licencia ni seguro. Vivo en la protectora desde
hace 1 año y medio y mi mote es oso de peluche
gigante… Pues eso, soy un gigante bonachón,
muy noble, cariñoso y juguetón. A veces soy un poco
brutote… ¡pero es que soy tan grande! Me gusta más
estar con amigas perrunas que con otros machos….
Pero depende del macho (a algunos los tolero). Mi
media naranja es una persona o familia con espacio
y con niños o sin ellos, pero que nos vigilen un
poco porque sin querer a veces los tiro al
suelo al jugar… ¡soy grandote! ¡Pero os
querré mucho a todos, eso no
lo dudéis!

Roger de Flor 154 - Sabadell

REGALA’T UNA NIT ESPECIAL
Reuneix els teus millors 12 amics
(o més) i passa la nit més divertida
amb el showman magic
Carles Reiet
Espectacle de magia i humor

HORARI:
de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h
Dissabtes de 10 a 13h

Truca al 656 848 106 i demana
informació sense compromís!
També menús migdia
www.barrestaurantelciervo.com

Golfo

TIBU

Me
llamo Tibu, tengo
2 años y medio y soy un
American Stafford (de raza). Vivo en
la protectora desde hace 1 año y 3 meses.
Soy un “brutote” jugando, pero es que me
encanta… aunque eso sí, soy muy obediente y
cariñoso. ¡No defraudo! Desde que vivo en la Protectora me he vuelto un poco más selectivo, pero
antes de llegar jugaba mucho con un amigo mío
Yorkshire. En un entorno donde me siento seguro,
no tengo ningún problema en relacionarme con
otros perros. Mi media naranja es una persona o familia con niños o sin ellos, que
tengan rutinas diarias y tiempo
para dedicarme y educarme.

Adopta’m
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Me llamo Homer,
tengo 1 año y 1 mes y soy
un American Stafford (de raza).
Vivo en la protectora desde hace casi 1
mes y medio. Soy un locuelo muy cariñoso
y juguetón. Es lo que tiene la adolescencia…
¡pero os querré mucho! ¡Me encanta jugar sin
parar con todos!
Mi media naranja es una persona o familia
con niños o sin ellos, que tenga algo de experiencia con perros y les guste llevarme de
forma habitual a correr y pasear por la
montaña, la playa, el bosque….
¡donde sea, me encanta!

Me
llamo Nuska,
tengo casi 6 años y medio
soy cruce de Pit Bull. Vivo en
la protectora desde hace 5 años
y medio. Con los desconocidos soy
insegura y un poco desconfiada, pero
cuando os conozca seré muy cariñosa
y muy especial. Con perros macho
no tengo problemas pero con las
hembras…. no nos llevamos
bien (cosas de chicas).

Me llamo
Keops, tengo casi 4
años y soy cruce de Rottweiler. Vivo en la protectora desde
hace 9 meses. Soy un poco selectivo y
desconfío de los desconocidos, pero con
los humanos que conozco me porto muy bien
y soy muy cariñoso y juguetón. Me encanta
jugar con otros perros, ¡hago amigos perrunos
fácilmente! Mi media naranja es una persona
o familia (sin niños pequeños), que tenga
experiencia tratando con perros. ¡Defenderé mi casa y a mis humanos
para que no les pase
nada!
Disseny campanya: Rosa Marcos · Text: Marta Martí

Por falta de espacio sólo se publica un número reducido de los animales de esta campaña.
La campaña al completo se puede ver en la Web y el Facebook de la Protectora.

KE

OPS

TREYA

Me llamo Freya, tengo
4 años y medio y soy cruce de
American Stafford. Soy Leishmania +
y vivo en la protectora desde hace 1 año y
medio.Soy muy buena, cariñosa y juguetona.
¡No os aburriréis conmigo! En un entorno normal,
con otros perros no tengo ningún problema. Pero,
los gatos… no me caen bien. No me gusta estar
con ellos. Mi media naranja es una persona o
familia con niños o sin ellos, pero sin gatos
por favor, que tenga ganas de tener una
buena amiga perruna y me quiera dar
una segunda oportunidad. ¡Os
sorprenderé!

ER

NUSKA

SIV

Me llamo Siva, tengo 3
años y medio y soy Mestiza. Vivo en la protectora desde
hace 1 año y medio. Llegué cuando me
decomisaron, ya que me entrenaban para
pelear… ¡pero a mí no me gustaba nada! Con
las personas que conozco soy muy mimosa y muy
obediente. ¡Ah, y me encanta jugar! Con perros que
conozco también soy muy sociable y me gusta
jugar con ellos. Mi media naranja es una persona
o familia (sin niños) que tenga experiencia y
ganas de trabajar con las pautas necesarias para ayudarme a reconducir el
comportamiento.

HOM

A
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Comunicació

Facebook: una eina molt eficaç
El canal de difusió Facebook de la Lliga Protectora d’Animals de
Sabadell es va posar en funcionament l’1 d’agost del 2012 i, a finals
de l’any 2013, ja tenia 2.500 seguidors. L’espai digital, gestionat
per quatre persones voluntàries, va experimentar un salt qualitatiu
important a partir del mes d’agost de l’any passat, quan la seva
activitat es va veure ampliada, passant de publicar 2 o 3 esdeveniments mensuals a 2 o 3 de setmanals.
Difusió i molt més
A través d’aquesta xarxa, es difonen activitats que organitza o
en què participa la protectora, notícies per promoure que la gent
s’adhereixi o participi en el projecte (fent-se socis o teamer, per
exemple) i imatges de casos urgents de gats o gossos abando-

nats per tal d’intentar promoure’n l’adopció o acollida temporal. Se
sol·liciten ajuts molt concrets o bé puntuals pel que fa a material o a
urgències econòmiques per costejar operacions extraordinàries.
La seva posada en marxa, a part de la difusió en si mateixa, ha
contribuït a incrementar els missatges demanant informació
i interessant-se per la tasca de la Lliga. Així mateix, destaquen
els seus ideòlegs, és també una eina útil per donar visibilitat a
casos particulars o bé per compartir iniciatives que han obtingut
resultats positius.
En aquests moments de tancar aquesta edició de la revista, els
seguidors són més de 6.000. I segueix creixent-ne el nombre!

Es difonen activitats
que organitza o
en què participa la
protectora, notícies
per promoure que
la gent s’adhereixi o
participi en el projecte
(fent-se socis o
teamer, per exemple)
i imatges de casos
urgents de gats o
gossos abandonats
per tal d’intentar
promoure’n l’adopció
o acollida temporal.
www.facebook.com/protectorasabadell
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2ª parte

REQUISITOS PARA
REALIZAR UNA DENUNCIA
EFICAZ

Como ya dijimos en la primera entrega, para interponer una
denuncia, debemos armarnos de templanza, veracidad y
eficacia recabando pruebas. Además, aconsejamos que todas las personas con un espíritu sensible se informen sobre
la normativa local, autonómica y estatal vigente para poder
argumentar con más fuerza el motivo de su acusación. Hoy
vamos a proponer los canales de denuncia más adecuados.
Además de los conocimientos que podamos adquirir por nuestra
cuenta para saber si lo que nosotros interpretamos como denunciable efectivamente lo es, no hay como los expertos. Estos se
podrían agrupar en tres tipos: las asociaciones de defensa de
los animales, los juristas y los agentes del orden.

es posible acudir a un juzgado de guardia o a una
*También
sede policial e interponer una denuncia sin el sostén de un

letrado, pero, según la gravedad, continuidad en el tiempo y
número de afectados, lo mejor es dejarse asesorar bien
a la hora de acudir a una sede judicial. Que quede claro
que una denuncia puede formularse ante cualquier autoridad
judicial, funcionario del ministerio fiscal o de la policía; otra
cosa es que se admita a trámite o se considere pertinente.

En Cataluña, los cuerpos policiales que deben atender
* situaciones
de maltrato son Mossos d’Esquadra (112), la

policía local (092) y, más específicamente, Agents Rurals
(112 y control central 93 561 70 00) y el SEPRONA (112
para Cataluña y 062 para el resto del Estado). Los
primeros son los cuerpos de elección para una intervención
inmediata porque son más numerosos y, en principio, exigirían un menor tiempo de respuesta. SEPRONA y Agents
Rurals cuentan con una formación específica que los hace
aptos en situaciones en las que los animales son víctimas,
estén o no bajo un riesgo inminente.

No todas cuentan entre sus miembros con técnicos formados
* adecuadamente,
pero cada vez hay más asociaciones de defensa

de los animales que van implicándose en la tarea de promover
normativas y jurisprudencia por el bien animal. Cuando una
asociación, de las llamadas animalistas o proteccionistas,
asume las riendas de la denuncia, esta puede amparar el
anonimato del denunciante, lo que facilita, por ejemplo, los pleitos entre vecinos o paisanos. Eso no impide que muchas veces el
denunciante original deba ser requerido en un posible juicio como
testigo. Si una asociación no se ocupa de procedimientos legales,
puede derivaros a otra entidad que sí se dedique a ello.

Existe una asociación llamada APDA, constituida por agen* tes
de distintos cuerpos policiales, que se definen como: “un
punto de unión entre los miembros de los diferentes cuerpos
policiales de España desde el cual promover la protección
policial de los animales y velar por el cumplimiento de las
leyes que les protegen, algo que forma parte de nuestro
trabajo”. La acogida que está teniendo la labor de esta ONG
está siendo muy positiva, aunque no intervienen de modo
directo en los casos particulares.

Existen algunas organizaciones que tienen como único o prin* cipal
objetivo emprender acciones judiciales. Tal vez la iniciativa

puntera sea la aplicación para teléfonos inteligentes llamada
Alerta Animal, promovida por el Observatorio Justicia y Defensa
Animal. Algunos ayuntamientos cuentan con un departamento oficial que debería dar curso a las reclamaciones,
pero no es una figura demasiado extendida. Algún partido
político acepta también ayudar o interponer denuncias.

Así que podemos distinguir tres tipos de situaciones: las
* que
requieren una intervención inmediata, las que exi-

gen diligencia pero no hay un peligro inminente para
el animal y las que persiguen una resolución judicial
que sirva de castigo o prevención una vez el animal ya
ha sido rescatado o ha fallecido. Una cosa es impedir un
acto de maltrato que se da de una manera evidente frente a
nuestros ojos y en el que sin nuestra intervención inmediata
el animal puede sufrir lesiones graves o incluso la muerte
y otra muy distinta es denunciar un caso de abandono,
omisión de cuidados o ausencia de bienestar. Dependerá
de nuestro temple y de las circunstancias para actuar en el
primer caso que, por fortuna, es el menos habitual. Frente
una agresión a un animal hay que recurrir a las instancias
policiales locales, autonómicas o al SEPRONA.

Los juristas más cercanos a los denunciantes suelen ser
* los
abogados. Por suerte, cada vez hay más abogados anima-

listas que, con conocimientos y vocación, se ocupan brillantemente de asesorar y actuar en los tribunales contra el maltrato
animal. Las posibilidades de éxito de reparar un daño sobre un
animal o animales aumentan exponencialmente cuando se ocupa de la denuncia un profesional cualificado. Por el contrario, un
error en la denuncia o un mal asesoramiento pueden facilitar que
un presunto culpable salga impune.

Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona hace ya más de una
* Eldécada
que tiene una comisión de defensa de derechos de los

animales. Una de sus últimas actuaciones ha sido en relación a Excalibur, el perro sacrificado en Madrid propiedad de la auxiliar de enfermería enferma de Ébola1. Así que, de manera individual o colectiva, los
letrados animalistas son un buen referente a tener siempre en cuenta.
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Emma Infante, Futuranimal
1

http://www.diariojuridico.com/el-colegio-de-abogados-debarcelona-denuncia-el-sacrificio-de-excalibur/

Si queréis conocer más detalles, podéis consultar las siguientes webs donde encontraréis información útil sobre cómo hacer denuncias:
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/cuestiones-legales/2012/04/12/208493.php
http://www.derechoanimal.info/
http://www.pacma.es/denuncias
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Els viatges de la furgoneta
Tot i que el refugi d’animals està situat a l’altra banda del riu de Sabadell, la Protectora no només opera en aquesta zona,
sinó que també es desplaça a la ciutat.

Són considerades
tasques habituals:
recollir gossos i gats
rodamons de les
dependències de
la policia municipal,
on han estat lliurats
per particulars, així
com animals ferits
de l’hospital de
Sant Oleguer, i anar
a buscar gossos i
gats rodamons o
ferits dins de tot el
terme municipal de
Sabadell, sempre
que els qui avisen
siguin particulars i
tinguin l’animal
ben agafat.

El vehicle que utilitza la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell i que condueix el treballador Francisco Moreno fa un munt de viatges
al cap de la setmana per satisfer les necessitats dels qui habiten les seves instal·lacions,
incloent-hi tasques que, moltes vegades, no
tenen estrictament a veure amb traslladar animals d’un lloc a un altre. Els encàrrecs habituals,
els puntuals i, també, els inesperats comporten
que la furgoneta passi una bona estona del dia
trepitjant asfalt per tal de complir amb la seva
feina. La mitjana de dues sortides al dia que
es porten a terme constitueixen un treball
que poques vegades es veu.
Són considerades tasques habituals: recollir
gossos i gats rodamons de les dependències
de la policia municipal, on han estat lliurats per
particulars, així com animals ferits de l’hospital
de Sant Oleguer, i anar a buscar gossos i gats
rodamons o ferits dins de tot el terme municipal
de Sabadell, sempre que els qui avisen siguin
particulars i tinguin l’animal ben agafat a places,
carrers, patis, parcs, magatzems, o bé que estiguin lligats o enfilats a arbres, cotxes i, de fet,
en aquest apartat es poden arribar a donar els
contexts més inversemblants. En aquest tipus
de situacions també s’inclou col·locar gàbies
trampa a col·legis o bé domicilis per recollir
gats desorientats, portar animals a una clínica
veterinària per tal de fer-los radiografies o altres
exploracions o bé operacions que no es poden
dur a terme al refugi. Així mateix, la furgoneta
serveix per traslladar mostres de sang a un

laboratori extern per obtenir analítiques quan
els animals mostren símptomes de malalties que
no es poden detectar visualment o bé si donen
positiu aplicant el test de leishmaniosi i portar
biòpsies o mostres després d’una operació de
tumors a analitzar, també a un laboratori extern.
Pel que fa als encàrrecs regulars, cada setmana aquesta furgoneta es desplaça fins a
una fusteria per reunir entre 10 i 14 sacs de
serradures que s’utilitzen als patis dels gats, per
tal que hi facin les necessitats. Mensualment, es
duu a l’ajuntament la documentació corresponent i, amb certa freqüència, es van a recollir les
comandes a la farmàcia.
I puntualment: comissar animals juntament amb
els serveis socials o la policia; anar a buscar
cadàvers d’algunes clíniques col·laboradores per
procedir a incinerar-los; anar a buscar donacions
de particulars, establiments o clíniques veterinàries en forma de sacs de menjar i llaunes,
medicaments, mobles, prestatgeries, rentadores
o neveres per al refugi, plantes i arbres per replantar a les instal·lacions de la Protectora, diaris
vells per a les àrees de cadells i quarantenes, i
fer encàrrecs com ara comprar pintures, recollir
còpies de la copisteria o anar a buscar la revista
a la impremta.
Qui no ha vist mai la furgoneta blanca serigrafiada amb el logotip de la Protectora circulant per
Sabadell? Deu estar fent algun encàrrec imprescindible per al dia a dia del refugi.

Rescat d'un gat enredat en una xarxa

Habitants
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ASTRA: ANTIGA FÀBRICA DE CADELLS
Aquest mes de maig, ha arribat a la nostra Protectora l’Astra, una dogo canària d’uns cinc anys amb microxip de Portugal
que ens ha permès investigar la seva història, que reflecteix les greus conseqüències que té al nostre país la cria irregular
i indiscriminada de gossos de raça.

Més d’un 70% dels cadells que es
compren a Espanya provenen de països
de l’est d’Europa, on les lleis de protecció
són gairebé inexistents.

Es tracta d’un negoci cada cop més lucratiu i incontrolat que
cada any genera més de 40 milions d’euros. Això sense comptar-hi l’economia submergida que generen les vendes de
cadells de particulars que, a part d’incrementar el nombre
d’abandonaments anual, són transaccions totalment il·legals.

És molt important que el criador ofereixi
una garantia per escrit de tot; entre les
garanties que hem de demanar hem
de veure la inscripció del nucli zoològic,
que han d’adquirir a l’Ajuntament i al
Departament de Salut, els qual demanen
certs requisits

L’Astra ens mostra un deteriorament físic totalment desproporcionat
per a la seva edat: hiperplàsia mamària a conseqüència d’haver criat
zel rere zel sense cap descans a més d’haver patit mamitis que no
han rebut cap tipus d’atenció veterinària; una hèrnia inguinal enorme
per on sortia part de la matriu així com la pròpia bufeta urinària amb
el conseqüent risc per aquests òrgans; dentadura malmesa per una
mala alimentació (fins i tot hi ha ocasions en què aquests animals
passen tant de temps tancats o lligats sobre les seves deposicions
que es mengen el pinso mullat per la seva pròpia orina, el que
deteriora greument l’esmalt dentari); artrosis molt avançada per
l’explotació a què ha estat sotmès el seu metabolisme, etc...
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Només els compradors podem deixar
de ser còmplices i frenar aquest tràfic
d’animals amb tota aquesta informació a
les nostres mans i denunciant qualsevol
situació irregular al SEPRONA (Servei de
Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil)
Tot i així, i encara que sembli irònic, l’Astra ha tingut sort:
Moltes vegades, quan un criador d’aquesta índole es
troba que una de les femelles reproductores ja no es
queda gestant o un dels seus exemplars reproductius
està massa malmès per vendre’l , decideix eliminar-lo i
prou, ja que portar-lo a una protectora comporta ser sotmès
a masses preguntes i aixecaria sospites. En aquest cas,
l’Astra ha pogut arribar a nosaltres i de ben segur que podrem trobar-li una llar on pugui dormir calentona en un coixí
net en comptes dels terres de reixa i deposicions massa
freds a l’hivern i massa calents a l’estiu on segurament li ha
tocat dormir durant llargues temporades.
Més d’un 70% dels cadells que es compren a Espanya provenen de països de l’est d’Europa, on les lleis de
protecció són gairebé inexistents i els cadells se separen de
la mare amb només vint dies per sotmetre’ls a un llarg viatge
cap al nostre país on més del 50% moren. A més, el projecte de llei que s’havia d’aprovar aquest any per part del
govern (que prohibia l’exhibició de cadells en botigues
a l’hora que era molt més restrictiu amb els registres
dels criadors de gossos, entre d’altres mesures), s’ha
anul·lat, deixant de nou molts gossos i gats exposats al maltractament en autèntics camps de concentració d’animals on
als infractors moltes vegades els surt a compte pagar la sanció econòmica que la llei finalment imposa i “reobrir” el negoci
en qualsevol altra localització amb total impunitat.

Què hi podem fer?
Si un dia volem adquirir un gos o un gat de raça, recomanem unes pautes senzilles, tant per no reforçar econòmicament
un negoci que anteposa l’interès econòmic al benestar dels animals així com poder detectar instal·lacions de cria denunciables.
En primer lloc, és molt important visitar les instal·lacions del
criador, veure in situ com són tractats els animals i les condicions higièniques (moltes vegades, aquesta realitat es maquilla
al web del criador amb imatges falses). També és summament
important conèixer els pares o com a mínim la mare i veure
el seu estat. Quant al pedigrí, hem de ser conscients que el
fet que estiguin inscrits a la Reial Societat Canina Espanyola (RSCE) no vol dir en cap moment que la instal·lació
compleixi els requisits mínims de benestar animal, simplement a vegades és una excusa per poder demanar un preu més
elevat pel cadell. A més, mai no hem d’adquirir un cadell menor
de dos mesos, ja que és ideal que estiguin amb la mare com a
mínim fins als dos mesos i mig per evitar problemes de conducta
posteriors, i, en el moment de la venda, l’animal ha de portar les
dues primeres vacunes posades i la cartilla sanitària correctament segellada per un veterinari facultatiu. Per últim, i com en
tota transacció important a la nostra vida, és molt important
que el criador ofereixi una garantia per escrit de tot; entre
les garanties que hem de demanar hem de veure la inscripció del
nucli zoològic, que han d’adquirir a l’Ajuntament i al Departament
de Salut, els qual demanen certs requisits.
Així, ja per acabar, penseu que només els compradors podem
deixar de ser còmplices i frenar aquest tràfic d’animals
amb tota aquesta informació a les nostres mans i denunciant qualsevol situació irregular al SEPRONA (Servei de
Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil). Recordeu: al darrere
d’aquell cadell tan bufó que has comprat hi pot haver un cas
com el de la nostra estimada Astra. O encara pitjor...

Ana Martínez Cano
Veterinària de la Lliga.

CURSOS PROFESSIONALS ÀREA VETERINÀRIA
CURSOS PRESENCIALS I A DISTÀNCIA

Servei de perruqueria canina
Ensinistrament caní
Psicologia canina i felina
Aux. veterinari i Tècnic veterinari - d’animals de companyia,
zoològic i eqüestre

Pol.Ind. Can Carner
C.Les Garrigues
08211 Castellar del Vallès
T.93 714 89 58
F. 93 714 28 65

SI T’AGRADEN ELS ANIMALS EN POTS FER LA TEVA PROFESSIÓ
Tel. 93 727 69 54
C/ Estrella, 124 Sabadell
www.ideasabadell.es

transcastellar@transcastellar.com

C/ Demóstenes, 44
Esquina c/ Juvenal (Plaza Benjamín García)
T. 93 712 81 43 - 08206 Sabadell
marcsanchez75@gmail.com
www.asesoria-laser.com

Col·laboradors
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Avanç Cadells 7
Il·lustració de l’alumna Gisela Roca Pedrajas, de l’escola municipal
d’art i disseny ILLA, de Sabadell per a la portada de la revista “Cadells” número 7 dedicada als felins i destinada als minisocis.
Aquest és una nova col·laboració entre l’escola ILLA i la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell que ja fa uns anys que treballen en
diversos projectes a través dels convenis de pràctiques del mòdul
de la FCT (Formació en Centres de Treball ). Una col·laboració molt
satisfactòria per ambdues parts!

Beneficis loteria
Arran de la tradicional venda de loteria
de Nadal i del fet que enguany el número
triat va ser premiat, la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell ha pogut recollir aproximadament 7.500 euros. La
junta directiva de la Protectora vol agrair la
solidaritat tant dels qui van adquirir butlle-

tes com dels qui, havent resultat premiats,
han deixat de cobrar el premi —que, per
tant, queda per la protectora— o bé l’han
cobrat i s’han dirigit al refugi per tal d’ajudar
l’entitat adquirint material o cedint una part
dels guanys. És un baló d’oxigen que contribuirà a cobrir les despeses extraor-

dinàries per reparar el refugi després
de la ventada del 9 de desembre (posar
tanques i portes noves i retirar amb camions
grua els arbres caiguts). També es destinarà
una part del benefici a, al llarg dels propers
anys, anar replantant arbres per, a l’estiu,
donar ombra als animals.

Campanyes solidàries de botigues
La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
desitja agrair també la solidaritat del comerç.
Al llarg dels darrers mesos, s’han rebut donacions com ara la de la botiga Terranova 34 (Ctra. de Terrassa, 336, de Sabadell,
i que ha consistit en el valor de una panera
sortejada el passat Nadal.
El valor de la panera s’ha traduït en llaunes
de menjar humit per a gossos i gats, que
sempre fan falta per a, sobretot, animals
grans i per medicar.
L’establiment El Racó dels Animals, de la
plaça de l’Onze de Setembre, 1, de Terrassa,
va decidir col·laborar amb la Protectora
fent la campanya solidària nadalenca “Els

Els animals de la Protectora reben de bon grat
el material recollit per El Racó dels Animals.

Reis també passen per la Protectora”,
que també va suposar una bona recaptació.
Així mateix, la iniciativa Menudo Animal,
després d’una recollida de dos mesos,
lliurà a la Protectora tot allò recaptat
solidàriament: 25 llaunes AD i 26 kg de
pinso especial.
Són 3 exemples entre totes les donacions
que han arribat dels comerços.
La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
agraeix a tots els establiments solidaris les
activitats que engeguen per tal de recollir
material o fons pels animals del refugi perquè
considera que...JUNTS PODEM FER MOLT!.

Moment de la recollida a Terranova 34
per part del treballador de la Protectora.
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BABA

Sisku, Samm y Baba
¡Hola!
Casi dos meses con Baba en casa. ¡Qué
gozada!
En casa, se porta tan bien que nos
acordamos que hay perro cuando viene a
lamernos la cara. Es muy obediente para
todo. Es increíble la adaptación en casa y el
montón de amigos que ha hecho en el parque donde paseamos. Tendríais que verlo.
Se lleva bien con todos: hembras, machos,
grandes, pequeños...
Un fin de semana iremos para que lo veáis.
Está guapísimo. ¡Y es tan gracioso que es
que tienes que reírte! Nos tiene enamorados. No lo podemos negar.
Un besito a toda la Protectora.
NOTA: En Baba era un dels nostres
gossos amb què treballa l’equip de
comportament. Gràcies a ells està
totalment socialitzat.

MEL (abans Greta)
Vicky Bohigas Poblete
Bon dia,
Us envio la foto actual de la Mel. La vam
venir a buscar el 16 d’agost i es deia Greta.
Us en recordeu? Ara, té un any i quatre
mesos i no cal ni dir que està preciosa!
Perdoneu si no us he escrit abans, però la
meva salut és una mica delicada, i no trobava el moment de fer-ho.
Vull donar les gràcies a la Mel, que sempre
és al meu costat i em fa la vida més fàcil.
És lleial, juganera, afectuosa, agraïda,
molt intel·ligent, plena d’energia... Bé, no
acabaria mai. A tots els de la família ens
ha canviat la vida. Sobretot a mi. Al matí,
quan de vegades em fa mal tot el cos i
em costa de llevar-me, ve ella remenant
la cua i llepant-me allà on pot. És com si
em posés les piles i em digués: “Apa, que
comença un nou dia!”

Gràcies també a tots vosaltres pel vostre
tracte, pel suport que em vau donar i, sobretot, perquè estimeu i cuideu els animals
d’una forma especial. Es nota la tendresa
i l’afecte que hi poseu. Continueu així, que
de gent com vosaltres en cal en aquest
món en què cada cop queden menys
sentiments.
Una última cosa. Potser us pot semblar ridícul. Hem fet una cançó per a la
Mel. Jo he escrit la lletra i el meu fill i
uns amics músics han posat la música
i la veu. Ha quedat força bé. Semblem
professionals!
Una abraçada per a tots vosaltres,
Nota: Podeu llegir la cançó per a
la Mel a l’última pàgina d’aquesta
revista.

Animals adoptats

Betty

Cielín

Duna & Kitty

Edy

Hulk

Iggy

Isis & Lily

Jimmy

Lia

Lily

Lua

Lucy

Nic

Nora

Nucca

Petito

Sugar

Tanque

Tara

Turmi

Valki

Vega

Zero

Paulchen

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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Actualitats

Sorpreses agradables
i inesperades
Aquests darrers mesos han ocorregut dos fets que se situen fora
de la normalitat i que han sorprès agradablement els membres de
la Lliga.
D’una banda, una adoptant ha escrit una cançó inspirada en la gossa que
va adoptar, la Mel, i ha volgut compartir-la amb la Protectora. El resultat ha
estat arrodonit amb una melodia molt ben feta, en l’elaboració de la qual
han col·laborat el seu fill i un cantant, aconseguint uns resultats de molta
qualitat, tal com es pot comprovar a l’entrada del 8 de maig de 2015 del
Facebook. A més, el document ha servit de base per a un vídeo a través
del qual es farà un homenatge al conjunt d’animals adoptats. La lletra de la
cançó diu així:
MEL
Ja no cal que ploris, ja no has de patir.
Salta i corre pel carrer: ara estàs amb mi.

Els carrers i l’asfalt van ser els teus companys.
Sense saber què buscar, sense saber on anar,
Fent voltes i sentint-te sola i trista estàs.
El cansament ja pot amb tu i et deixes anar.
Gent i gent van passejant, tots pel teu costat.
Vas buscant amb els teus ulls algú que et toqui el cap.
Però ningú no et mira, però ningú no et veu.
I el teu cos tremola de tanta por i fred.
I NO SAPS ON ANAR.
I NO SAPS D’ON VÉNS.
CAMINANTS PAS A PAS.
BUSCANT L’AMOR QUE NO TENS.
Un bon dia cap al tard, algú et va agafar
i tota espantada no et vas ni queixar.
Comença un nou dia. Com un ocell tancat,
tens menjar i companyia, però no tens llibertat.
Unes paraules dolces quan et vam trobar.
Potser són aquets ulls que ens van enamorar.

I NO SAPS ON ANAR.
I NO SAPS D’ON VÉNS.
CAMINANTS PAS A PAS.
BUSCANT L’AMOR QUE NO TENS.
Ara saps què és estimar, jugar i gaudir.
Vine a la meva falda quan vulguis dormir.
I sents paraules dolces que t’acaronen tant.
I quan et veig miro al cel i el teu nom és Mel.
Tens sentiments i emocions i quatre pèls al nas,
orelles llargues i peludes, bordes quan vols parlar.
I jo et donc mil gràcies per estimar-nos tant,
per ser fidel i alegre i estar al meu costat.
ARA QUE____ SAPS ON VAS,
ARA QUE SAPS D’ON VÉNS
HAS ARRIBAT, PAS A PAS
I JA NO BUSQUES L’AMOR PERQUÈ JA EL TENS.

D’altra banda, l’Anna ha fet partícips els membres de la Protectora d’una
història ben especial: un emotiu retrobament amb la seva gata perduda. Un fet
que fa evident la importància de seguir buscant els animals perduts, malgrat
que sembli impossible retrobar-los. A continuació, transcrivim el text de l’Anna:
“Fa gairebé un any, vam perdre la nostra gateta Trufi. MAI no vam deixar de
buscar-la, de pensar-hi i de tenir-la present. Fa dos dies, fent una revisió rutinària de webs de protectores, em vaig quedar paralitzada: era ella, després
d’un any, al vostre web! Ja la tenim a casa! Només arribar va sortir del transportí i va començar a passejar-se per tota la casa, esmolant-se les ungles als
mateixos racons que sempre, ficant-se als mateixos forats... És com si tot
aquest temps no hagués passat! Moltíssimes gràcies per la gran feina que
feu i mil gràcies per haver cuidat tan bé de la nostra Trufi, la vostra Geisha!”

Cadells
La revista dels minisocis!
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El leon y el raton
Después de un
largo día de
caza, un león
se echó a
descansar
debajo de un
árbol. Cuando
se estaba quedando dormido,
unos ratones se
atrevieron a salir
de su madriguera y
se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, el
más travieso tuvo
la ocurrencia de
esconderse entre
la melena del
león, con tan
mala suerte
que lo despertó. Muy
malhumorado
por ver su
siesta interrumpida, el
león atrapó
al ratón entre sus garras
y dijo dando un
rugido:
-¿Cómo te atreves a
perturbar mi sueño, insignificante ratón? ¡Voy a
comerte para que aprendáis
la lección!-

El ratón, que estaba tan
asustado que no podía moverse, le dijo temblando:
- Por favor no me mates,
león. Yo no quería molestarte. Si me dejas te estaré eternamente agradecido.
Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites
- ¡Ja, ja, ja! se rió el
león mirándole - Un ser tan
diminuto como tú, ¿de qué
forma va a ayudarme? ¡No me
hagas reír!.
Pero el ratón insistió una
y otra vez, hasta que el
león, conmovido por su tamaño y su valentía, le dejó
marchar.
Unos días después, mientras
el ratón paseaba por el
bosque, oyó unos terribles
rugidos que hacían temblar
las hojas de los árboles.

- No te preocupes, yo te
salvaré.
Y el león, sin pensarlo le
contestó:
- Pero cómo, si eres tan
pequeño para tanto esfuerzo.
El ratón empezó entonces a
roer la cuerda de la red
donde estaba atrapado el
león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo:
- Días atrás, te burlaste
de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento.Ahora es bueno
que sepas que los pequeños
ratones somos agradecidos y
cumplidos.
El león no tuvo palabras
para agradecer al pequeño ratón. Desde este día,
los dos fueron amigos para
siempre.

Rápidamente corrió hacia
lugar de donde provenía el
sonido, y se encontró allí
al león, que había quedado
atrapado en una robusta red.
El ratón, decidido a pagar
su deuda, le dijo:
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Quins animals son aquests?
Anota el nom de l’animal a sota.
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Quin és el felí que pesa
més i que viu en grups de
fins a 25 individus?

Quin es el felí més gran
del món?

OLEL

ETRIG

Quin és l’animal
terrestre més ràpid?

Quin felí té uns plomalls a les
orelles i a la cua?
(conté 2 paraules)

REPAGDU

XILN CIIBRE

Como perros y gatos
Aquesta és una pel·lícula per
veure en família i amics, un
divendres a la nit o dissabte a
la tarda. Seria GENIAL!
Saps de què parla?
El Senyor Tinkles, un gat persa
amb moltes ganes de tenir poder
i donar ordres arreu del món,
decideix reunir tots els gats
del planeta per lluitar contra
els gossos, els millors amics
de l’home, que es dediquen a
protegir la humanitat.

Els gossos tenen un cos de
policia dedicat a vigilar a totes
les persones que estan en perill.
Però un dels principals gossos
de camp ha estat retirat del
servei de policia i això ha fet
que posessin al capdavant del cos
un gos principiant, en Lou, un
Beagle jovenet, amb moltíssimes
ganes d’aprendre i que ha de
demostrar la seva força i
agilitat contra el Senyor Tinkles
i l’exèrcit de gats.

No te la perdis. Gaudiràs,
riuràs i coneixeràs de més a
prop els pensaments dels nostres
animals de companyia.
I no ho oblidis: hi ha PRIMERA i
SEGONA part!

¿Quién recoge las cacas
del perro?
Ricardo Alcántara
Editorial Edelvives
2003
Recomanat per a infants a partir
de 5 anys
Després de trobar-se un gos, en
Pablo i el seu pare decideixen
quedar-se’l. La mare no hi està
gaire d’acord per les responsabilitats que suposa cuidar-lo.
Van passant els dies. Ni en Pablo
ni el pare es volen fer càrrec de
les necessitats que té en Tento,
el gos, i volen donar-lo. La mare
s’hi nega i és ella qui acaba
tenint-ne cura.
Per això en Tento estima tant la
mare i es fan inseparables. Ella
és qui està per ell: l’alimenta,
el treu a passejar, el raspalla,
el porta al veterinari... Fins i
tot és qui recull la seva caca.
Com que en Pablo i el pare també volen que en Tento estigui per
ells i la relació familiar millori, acaben implicant-se en la
seva cura i atenció.
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Troba les 11
diferèencies
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Esbrina i acoloreix!
Posa el nom dels tipus de felins que
corresponen i acoloreix el seu dibuix.

2. Leopard
4. Puma

7

1.Pantera
3. Gat

Manualidad
COMO HACER UN RASCADOR PARA GATOS
Necesitarás

Instrucciones

1. Cajas de zapatos de cualquier
tipo y tamaño (al menos cinco de
tamaño mediano).

1. Escoge la altura que querrás
que tenga el rascador. El de la
imagen es de 2,5 centímetros.

2. Cinta de enmascarar.

2. Mide y corta tus cajas de
cartón en tiras del mismo ancho.
Haz esto de manera tal que el
corrugado recorra las tiras
horizontalmente.

3. Un cúter.
4. Una regla.
5. Trozos de papel, fieltro o tela.
6. Un papel o tela decorativo

3. Comienza a enrollar el cartón
en tus manos. Dobla en cada
ondulación para que naturalmente
vaya adoptando la forma deseada.
4. Forma un círculo bien
apretado con una de las tiras y
fíjalo con cinta de enmascarar.
Este será el centro.
5. Añade otra tira y fíjala
con dos trozos de cinta de
enmascarar. Escoge cuál será
la parte de arriba y asegúrate
de que ese lado siempre quede
parejo.
6. Sigue añadiendo tiras de
cartón hasta que tenga el tamaño
deseado.
7. Para terminar, decora el
borde con algún papel o trozo de
tela que te guste.
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