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No hi ha prou espai per a tant cadell de gat
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Junta

Narcís Sirvent, Lluís Pont, Bienve González,  

Núria Paris, Adela Gracia, Mònica Jordà.

Treballadors

Luciano Cáceres, Núria Cortina, Mati Gámez, 

Ana Martínez, Claudia Matheja, Francisco 

Moreno, Dieudonné Ouedraogo, Judith P. Clarés, 

José Puerto i Laura Sabater.

Coordinadors de voluntaris

Núria Cortina, Esmeralda Salazar, Silvia Torres i 

Berta Vallès.

Voluntaris del refugi

Yolanda Acuyo, Andrea Adán, Maria Angeles 

Alonso, Marta Armengol, Beatriz Barcala, Berta 

Bargués, Marc Bayo, Rosa Maria Bernat, Xavi 

Bertran,  Angela Candial, Cristina Carvajal, Elisabet 

Casas, Noelia Casas, Marta César, Alex Cobos, 

Anna Cumillas, Rose Erena, Albert Ferrer, Mayte 

Garcia, Carolina Gonfaus, Carles Llauradó, Ona 

Marcet, Elisenda Mollet, Cristina Moreno, Daniel 

Nicolás, Eva Maria Nieto, Núria Pastor, Yolanda 

Pérez, Mario Puerta, Elena Puiggròs, Cristina Raya, 

Silvia Roca, Merçe Romeu, Margarita Sala,  Sergi 

Sanz, Georgina Soley, Carles Soto, Aida Taché, 

Gloria Verdaguer, Magda Vilanova, Núria Vilardell. 

Voluntaris en xarxa

Ariadna Albareda, Mercè Albuixech, Astrid Alonso, 

Susana Ballesteros, Jose Manuel Bon, Teresa 

Bordas, Montse Bueno, Viviana Caamaño, Marta 

Camargo , Sergio Camino, Marcel·lina Casals, 

Eduard Castro, Anna Collado, Lidia Cruz, Victoria 

Escribano, Marta Estatuet, Jordi Expósito, Monica 

Fajardo, Merche Fernandez, Ester Ferrer, Neus 

Ferrer, Remei Ferrer, Maite Font, Mònica Font, 

Miriam Fortes, Javi Gallego,  Ana Mª Godoy, Pere 

Gómez, Sonia Gomez, Merche González, Eva 

Grande, Núria Herrero,Berta Huescar, Tamara 

Jimenez, Mireia Juliana, Judith Larios, Glòria 

Llorens, Marta López, Roser Lorente, Iris Lozano, 

Imma Manrique, Rosa Marcos, Núria Marín, 

Marta Martí, Pau Martí, Oscar Martinez, Vanesa 

Martinez, Carme Masllovet, Neus Mesa, Tere 

Miranda, Miquel Montanera, Arnau Muñoz, Lorena 

Muñoz, Silvia Muñoz, Mariona Navarro, Míriam 

Neira, Sílvia Nicolás, Cristina Parera, Carlos Peña, 

Santi Perez, Judith Ramoneda, Patricia Rodriguez, 

Marc Roig, Noemí Sanchez, Maria Rosa Sanromà, 

Nicole Schreiber, Gema Segarra, Sandra Soto, 

Aurora Sotoca, Dámaris Toledo, Rosa Mª Trepat, 

Mireia Valldeperas, Joan Valls, Alberto Vanacloig, 

Pere Vidal, Anna Vilaró, Lourdes Vilas.
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La TaSCa quOTidiaNa 
dE La PrOTECTOra

COmEd POSa’LS GuaPOS

Nutrició natural per 
animals i perruqueria canina

dr. Puig 44 Sabadell 

Tel: 937478929

instagram 

“Internet i les xarxes socials han revolucionat la manera de relacio-
nar-nos amb la resta del món.” Aquesta frase, que ja s’ha convertit 
en un tòpic, és especialment certa per a entitats com ara la Pro-
tectora, perquè ens han permès arribar molt més lluny i donar-nos 
a conèixer a molta gent que abans no havia sentit a parlar mai de 
nosaltres ni de la nostra feina.

D’aquesta manera, ara podem fer coses que abans no ens podíem 
ni imaginar, com ara llançar una campanya de micromecenatge 
que permeti recaptar diners en un temps rècord per fer una ope-
ració o un tractament que està fora del nostre abast econòmic o 
comprar un nou ecògraf o una rentadora per a les mantes, només 
per posar alguns exemples. Certament, això ha suposat millorar 
les oportunitats de sobreviure i de trobar una nova família que 
podem donar a un animal que arriba al refugi.

Tot i això, aquesta vegada m’agradaria destacar i posar en el seu 
just valor la feina més silenciosa, la del dia a dia i que no surt tant a 
les notícies que nosaltres mateixos ens encarreguem de difondre. 
És la feina de base, la que ens permet ser aquí i parlar de les xifres 
que manegem: 400 animals vivint al refugi, més de 900 entrades, 
quasi 700 adopcions i 200 recuperacions d’animals extraviats a 
la ciutat durant un any. Per no parlar del repte d’acollir gossos de 
races considerades potencialment perilloses, una moda que, sens 
dubte, ens ha afectat notablement.

Això és molta feina. I la fem amb els recursos de què disposem i 
de la millor manera que sabem. Més endavant en aquestes pàgi-
nes ho expliquem amb més detall. Però, com dèiem al principi, el 
món està canviant d’una manera molt ràpida i ens hem d’adaptar 
a noves circumstàncies: aplicar normatives de prevenció de riscos 
laborals, medi ambient o la llei de protecció de dades, i mantenir la 
pàgina web i les xarxes socials, que fan que necessitem recursos 
informàtics com per exemple un programari que suporti la nostra 
feina de manera eficient, ordinadors nous, una xarxa que funcioni i 
una connexió a internet amb una qualitat acceptable. Tot això que 
abans era recomanable, ara s’ha convertit en imprescindible.

En definitiva, necessitem més mans i més recursos. Hem 
d’acceptar que per poder fer front a tots aquests objectius l’entitat 
ha de passar per un procés de professionalització inevitable. És 
per tot això que necessitem créixer en recursos. Cada any que 
passa, fem més coses amb el mateix pressupost o un d’inferior. 
Des del començament de la crisi, han desaparegut les subven-
cions i rebem exactament els mateixos ingressos de l’Ajuntament 
de Sabadell des de fa set anys, quan es va signar el vigent con-
tracte de servei de recollida d’animals de la via pública.

Per tots aquests motius, animem a més gent a fer-se socis 
de la Protectora i agraïm la contribució a tots els qui ja ho 
són. Sense vosaltres no podríem ser aquí per explicar-ho.

Narcís Sirvent, President
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A veces, para uno mismo es más satis-
factorio volcarse en una donación puntual 
para un animal en concreto que ha sufrido 
mucho, porque se ve una cara detrás de la 
donación, con lo cual se personaliza y se 
conoce su destinatario. Sin embargo, no 
se debe olvidar al conjunto de los animales 
abandonados. Aunque parecen ser una 
“masa invisible”, cada día requieren comida, 
limpieza y curas, así como las mejores con-
diciones para un alojamiento seguro y con 
perspectivas de futuro. 

Por ello, nuestros socios, con su aportación 
regular, son la base absolutamente im-
prescindible para que todos los animales 
puedan vivir y el refugio pueda mantenerse, 

aunque muchas veces el destino de sus 
cuotas no sea visible a primera vista y no 
haya una cara o una historia al final de cada 
aportación. Para saber exactamente el 
destino de las aportaciones, en la asamblea 
anual de socios se rinden las cuentas para 
que se conozca la gestión de todos los 
ingresos y los gastos y los resultados que 
se han conseguido cada año con la ayuda 
de todos los socios.

Invitamos a nuestros socios a difundir su 
inestimable labor entre sus amigos, conoci-
dos y familiares. ¿Por qué? Porque NO es 
una ayuda invisible, sino una colaboración 
muy importante que hay que difundir con 
orgullo y convicción para que cada vez se 

anime más gente hacerse socio. Porque NO 
se trata de una cosa pequeña: con la cuota 
mínima de 5€ al mes, el socio participa en 
todo lo arriba mencionado, que es muchísi-
mo. Y no ayuda a solo un animal, sino a un 
promedio de 400 cada mes. 

Si uno de cada dos socios trajera a un 
socio más, tendríamos un 50% más de 
ingresos a disposición para invertir en mejo-
ras. Si cada socio trajera a un nuevo socio, 
duplicaríamos los ingresos y las posibilida-
des de mejorar el bienestar de los animales. 

¿Nos ayudáis a difundir  
la importancia de vuestra  
colaboración?

Alexis Albao Casas, Barbara Alonso Cano, 
Emma Anderson Cryns, Oliver Calvo Mu-
ñoz, M. Dolors Carrera Torremorell, Lorena 
Carrizo Padillo, Silvia Cebrià Ruiz, Pilar 
Cisneros de Rueda, M. Teresa Garrido Ro-
mero, Lucía Giménez Aguilera, Neus Giner 
González, Jesús González Aguilera, Rafael 

Jáimez García, Sara López Urbano, Andrea 
Macarie Szekely, Josep Miquel Maldona-
do Clusellas, Lidys Isabel Martínez Díaz, 
Meritxell Martínez Gutes, Juan Menéndez 
Buitrago, Daniel Miró Barroso, Mayte Muñoz 
Peralta, Míriam-Corina Neira Vela, Mercè 
Pérez Duch. Carmen Pérez Torres, Nuria 

Pey Rosell, Ferran Piquer Bacardit, Elisenda 
Ponsa Vidal, Amparo Prad Giner, Gemma 
Ramoneda Garcia, Elena Ratiu, Juana Ro-
dríguez García, Noemí Sánchez Jurado, An-
na Solé Prad, Rosalia Tomàs Fuentes, Silvia 
Utiel Sternecker i Núria Vilardell Morillas.

BENViNGuda aLS NOuS SOCiS dEL 2016

Queremos agradecer a todos nuestros nuevos socios que se hayan vinculado a nuestra asociación para formar parte de esta gran 
familia que ayuda a los animales abandonados, y explicarles por qué es importante.

Los socios son la fuente principal de ingresos de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. Sus aportaciones regulares nos permiten 
pagar los gastos mensuales del refugio, como: 

la alimentación de  
los animales

el consumo de agua, de 
electricidad y la conexión 

a internet

los medicamentos, las 
analíticas y las operacio-

nes que necesitan

el material de limpieza  
y desinfección

las nóminas de los traba-
jadores que los cuidan

el material de oficina, las 
fotocopias, los formu-
larios e impresos, los 
envíos por Correos...

las máquinas que tienen 
que estar en marcha 

(furgoneta, depuradora, 
alarma...)

los seguros, las respon-
sabilidades obligatorias y 

los impuestos

reparaciones de todo lo 
que se estropea, se des-
gasta o se rompe (luces, 

vallas, muros...)

y todos los gastos 
restantes que conlleva 
mantener en funciona-

miento un refugio

La importancia de ser socio de la Lliga Protectora d’animals de Sabadell

4 Socis

Recordamos que el año pasado todos nuestros socios recibieron, junto con la revista de diciembre de 2015, la tarjeta permanente de so-
cio, que ya no tiene fecha de caducidad, por lo cual ya no se renovará. Si en algún momento un socio necesitara una nueva tarjeta, 
porque se haya desgastado o perdido, puede solicitarla enviando un correo a socis@protectorasabadell.org, indicando sus 
datos de contacto, DNI y número de socio.



L’edició d’enguany de la celebració dedicada als més petits de la 
Lliga es va dur a terme, com ja és habitual, a la plaça del Doctor Ro-
bert i va incloure estands informatius i de marxandatge de l’entitat, 
així com tot una sèrie d’atractives activitats ideades especialment 
per trobar la confluència en positiu entre criatures i animals. 

En l’acte hi va haver desfilada de gossos de la protectora i con-
curs de coques i pastissos, que van poder ser degustats per tots 
els assistents. Després de la menció especial als minisocis de 

l’entitat i del lliurament dels premis als participants dels sortejos 
solidaris, la festa va culminar amb una masterclass de zumba. 
Aprofitem aquest mitjà per, una vegada més, agrair a tots els nos-
tres patrocinadors la col·laboració per fer possible la festa. 

La modalitat minisoci està destinada a nens i nenes de fins a 
18 anys. Amb el pagament mensual de 4 euros, tenen dret als 
avantatges propis dels socis i, a més, reben la revista Cadells. 
Actualment, la protectora té 47 minisocis. 

5ª aNiVErSari dE La FESTa dELS miNiSOCiS
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LES CaSES d’aCOLLida 
SaLVEN VidES

Gràcies a la tasca duta a terme per les persones que exerceixen 
de mainaderes i que posen a disposició de l’entitat casa seva i 
el seu temps i dedicació, aquest darrer estiu, la Lliga Protectora 
d’Animals va poder salvar la vida de desenes de cadells de gat 
que van anar arribant diàriament a les instal·lacions. 

Les cases d’acollida són les llars que habiten persones que es 
comprometen a acollir un animal i fer-se’n càrrec mentre es recu-
pera d’una malaltia o d’una operació, o bé perquè no es pot estar 
al refugi per diversos motius. De la mateixa manera, aquestes 
persones són les que contribueixen a fer que, quan hi ha cadells, 
aquests tirin endavant o bé que creixin prou per poder sobreviu-
re per si sols al refugi. En aquest darrer cas, aquestes famílies 
actuen com el que es coneix com a mainaderes.

Un col·lectiu clau

Es tracta d’una xarxa de voluntaris absolutament necessària en 
casos com el que s’ha donat aquest any de superpoblació de 
cadells. De fet, l’entitat protectora considera que són imprescindi-
bles i és conscient del seu paper determinant en la supervivència 
dels animals que se’ls confien. 

Cal adonar-se que, en un període de temps de molt pocs mesos, 
van arribar a les instal·lacions de la protectora prop de 200 
cadells de gat de poques setmanes que precisaven que se’ls 
subministrés un biberó cada 4 hores, escalfor i atenció persona-
litzada. Habitualment, els mesos forts són entre maig i juny —en 
què entren cadells pràcticament cada dia—, però aquest any, 
no se sap encara ben bé per què el degoteig d’ingressos va 
continuar fins i tot mesos després. El pitjor mes per poder trobar 
cases d’acollida va ser, és clar, agost, perquè va haver-hi poca 
disponibilitat, ja que moltes famílies eren de vacances. Va arribar 
un punt que es va fer difícil trobar algú encara que fos només per 
un dia. Aquest ritme i aquestes circumstàncies van suposar molt 
de temps i energia, però afortunadament va tenir un índex de 
mortalitat molt baix. A més, gràcies a iniciatives com ara el Mes 
del Gatet, que aquest any es va dur a terme durant juliol i agost, 
molts d’aquests animals van trobar una llar. 

Jo sóc mainadera!

Ara mateix, la Lliga disposa d’una vintena de cases d’acollida 
que, especialment durant aquests mesos, sempre han estat dis-
ponibles: rosa B., Bea B., Tere B., Lilian, Elisabet C., Elisa-
beth a., Noelia, marta G., Carmen m., mª Carmen Y., Laura 
P., Eva maria, Laura r., Nuria B., Lois P.; ruth P., miriam-C. 
N., Judith P.,  alex C., ana m. i Laura S., així com d’altres de 
forma més puntual o que s’han convertit en adoptants.

Des d’aquestes pàgines, la protectora vol donar-los les gràcies a 
tots ells per l’esforç, la dedicació i el compromís a l’hora de tirar 
endavant tants cadells que no es podien valer per si mateixos. Els 
han regalat la vida a cadascun.

6 Voluntaris



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

Espectacle de magia i humor

Truca al 656 848 106 i demana 
informació sense compromís!

També menús migdia

Carles reiet

www.barrestaurantelciervo.com

ACUPUNTURA

FLORS DE BACH
ORTOMOLECULAR

cvcanoriac@gmail.com
www. sabavet.com

URGÈNCIES 24H

608 16 09 02

Clínica Ca N’Oriac
Gironès, 48

08207 SABADELL
Tel. 93 723 03 11

Cuidem-los, NATURALment!

HOMEOPATÍA

uNa NOVa EdiCió  
dEL mES dEL GaTET
Per segon estiu consecutiu, la Lliga ha posat en marxa 
la campanya el Mes del Gatet. L’arribada massiva de 
cadells de gat a les instal·lacions va tenir com a conse-
qüència que la protectora disposés de molts exemplars 
llestos per ser adoptats. Per això es va tornar a engegar 
una iniciativa que tan bona acollida havia tingut el 2015. 

Durant juliol i agost, les famílies que van decidir incor-
porar dos exemplars de cadell de gat de fins a un any 
van gaudir de condicions especials pel que fa al preu 
d’adopció. Només entre els mesos de juny a setembre, 
van entrar a la protectora una mitjana de 35 gatets per 
mes i van tenir la sort de trobar una llar una mitjana de 27 
gatets cada mes. En total, dels 215 cadells de gats que 
van arribar a la protectora des de gener de 2016, hores 
d’ara han estat adoptats 159.

El fet d’acollir-s’hi incloïa naturalment els ser-
veis habituals, que són les vacunes, el microxip, 
l’esterilització, el test de leucèmia i immunodefi-
ciència, la desparasitació i la cartilla veterinària.
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Gràcies a l’habitual col·laboració amb 
l’escola municipal d’art Illa de Sabadell, el 
pati Mallorca del refugi llueix molt diferent. 
El resultat és fruit del treball de pràctiques 
dels alumnes d’il·lustració del centre do-
cent, que van triar la Lliga per dur a terme 
un projecte creatiu. L’experiència, que ja 
fa un temps que es du a terme, és molt 
rica, no només per la qualitat de vida que 
aquestes actuacions introdueixen en el dia 
a dia de personal i animals, sinó també 
perquè mentre es duen a terme -entre 
pots de pintura, diaris i pinzells-, hi ha 
convivència entre els estudiants involu-
crats i els gats, de manera que uns i altres 
s’enriqueixen.
 
Aquests patis, a més, són els que habi-
tualment s’utilitzen per dur a terme les 
activitats del Chillcat: el recinte ideat i 
habilitat per la protectora durant els mesos 
d’estiu perquè tothom qui ho desitgi pugui 
interactuar amb els felins. 

PaTiS dE GaTS amB PErSONaLiTaT PròPia

8 Col·laboradors
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  Autora: Aida Sánchez
  Gos: Paco

“dandy viajero” 
  Autora: Noelia Pacheco 
  Gat: Dandy
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Essent aquestes les circumstancies de la 
vostra posada en marxa com a entitat, què 
creieu que us ha mantingut units més enllà 
de les accions puntuals dutes a terme a 
partir d’aquesta campanya?
En primer lloc, encara avui, estem lluitant 
per tenir parcs per a gossos a la nos-
tra ciutat. Hem fet moltes reunions amb 
l’Ajuntament i hem anat fent progressos, 
però falta el més important, que és arribar 
a veure’ls construïts al més aviat possible. 
Fa unes setmanes, vam guanyar el concurs 
Construint Ciutat de l’Ajuntament, després 
d’haver presentat un projecte per construir 
zones d’esbarjo per a gossos, una fins i tot 
amb piscina (http://www.radiosabadell.fm/
Noticies/El-vot-popular-del-Construint-Ciu-
tat-dona-recursos-a-vuit-projectes). En se-
gon lloc, amb el pas del temps, hem anat 
veient que a la ciutat falten moltes eines 
per millorar pel que fa al benestar animal. 
Manca molta conscienciació, informació, 
civisme, educació, respecte... Encara hi ha 
massa abandonaments, casos de maltrac-
tament... Tenim encara, doncs, molta feina 
pel davant! 

Ara que ja esteu en funcionament i que se 
us ha anat unint gent, els vostres objectius 
s’han modificat o bé ampliat? Amb quins 
objectius treballeu actualment? 
És clar, els nostres objectius s´han ampliat 
totalment. El més important és arribar a 
aconseguir una ciutat exemplar en be-
nestar i protecció animal, i que a la resta 
de localitats puguin anar fent els mateixos 
passos. Per això, ens dediquem a fer xerra-
des informatives de tot tipus sobre tinença 
responsable, en relació a per què és millor 
adoptar, sobre les malalties i problemes 
amb què ens podem trobar amb els nostres 
animals, sobre comportament caní, sobre 

com denunciar en cas de maltractament, en 
relació a què hem de fer quan un animal co-
mença a conviure amb nosaltres (cens, xip, 
etc.). També participem, conjuntament amb 
altres entitats animalistes de la ciutat, en la 
taula de benestar animal que ha posat en 
marxa l’Ajuntament i en què, a més d’altres 
projectes, s’està treballant en la nova or-
denança de tinença animal. I, és clar, molts 
més projectes que tenim en ment.

Què us preocupa com a propietaris de 
gossos que viviu al Vallès Occidental?
La manca de civisme de molta gent (que 
acaba fent que moltes persones posin en 
el mateix sac tots els qui tenim animals) i la 
falta convivència i respecte entre els ciuta-
dans a qui no els agraden els gossos i els 
que sí. I és que ens adonem que encara 
falta molta conscienciació en aquest tema. 

Fins a quin punt són importants les xarxes 
socials per al vostre funcionament habitual?
Les xarxes socials són la nostra eina per 
informar de tots els nostres avenços i, a 
través de elles, ens arriben tots els casos 
de maltractament, abandonament, gossos 
perduts o robats, preguntes vàries sobre el 
tema animal, etc.

Quina és la vostra relació amb la Lliga 
Protectora d’Animals de Sabadell?
La Lliga ens va donar suport des del primer 
dia. En un primer moment, amb la recollida 
de signatures per a les zones d´esbarjo 

i, a mesura que ens hem anat coneixent 
millor, estrenyent el vincle, sobretot des 
que ambdues entitats formem part de la 
taula de benestar animal. Personalment, 
sóc padrina sòcia de la lliga des de fa molt 
de temps i, de fet, ja he tingut algun gos 
adoptat al refugi. Considero important 
remarcar també que per a nosaltres una de 
les filosofies de treball és la col·laboració i 
el suport entre entitats, perquè al final tots 
tenim un mateix objectiu i, junts i units, 
sempre som més forts i arribem més lluny.

En aquest moment, en quin punt està la 
vostra col·laboració amb la protectora?
Estem en un bon moment, en què sembla 
que entre tots plegats estem fen progres-
sos i avançant per millorar les coses en 
matèria animal.

Posats a desitjar, quin seria l’escenari òptim 
per als gossos amb què conviviu i per a 
vosaltres com a propietaris?
Uf, l’escenari òptim seria que arribés el dia 
que ni la Lliga ni la resta d’associacions 
de la ciutat, així com les d’arreu del món 
fóssim necessàries. Això voldria dir que 
hem aconseguit avançar com a per-
sones i acabar amb el maltractament, 
l’abandonament, la cria il·legal, etc. I que 
tots els animalons serien feliços i respec-
tats, i estarien protegits com es mereixen. I 
quan dic animalons també em refereixo als 
humans, perquè de vegades se’ns oblida 
que també som una espècie animal.

“JuNTS i uNiTS, SOm méS FOrTS i arriBEm méS LLuNY”
L’Associació de Propietaris de Gossos a Sabadell neix a partir d’una circumstància concreta: la campanya de l’Ajuntament 
de Sabadell “Sabadell, tot net”, que, en principi, pretenia sensibilitzar els propietaris de gossos incívics i que va acabar 
desembocant, en paraules de la seva presidenta Sílvia Carbonell, en una mesura “recaptadora i persecutòria envers els 
propietaris de gossos de la ciutat”. Tot plegat està recollit en un blog il·lustrat al qual s’hi pot arribar a través de l’enllaç:  
https://propietarisdegossossbd.wordpress.com/acerca-de/

amb Silvia Carbonell, presidenta de l’Associació de Propietaris de Gossos
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La VErmuTEria 
L’ESCOPiNYa OrGaNiTZa  
uN aPEriTiu SOLidari

PrimEra EdiCió dE La 
Bada TraiL, uNa CurSa 
NOCTurNa SOLidÀria

El comerç local de Sabadell ha tornat a col·laborar amb la Lliga 
Protectora d’Animals. En aquesta ocasió, ha estat la vermu-
teria L’Escopinya, que va organitzar un vermut solidari el 16 
d’octubre en què es destinava un euro de cada aperitiu venut 
a la protectora. A més, es van vendre butlletes per al sorteig 
d’un lot de productes donats per diversos establiments de la 
ciutat valorat en més de 600 euros. En total, la iniciativa de 
L’Escopinya va aconseguir recaptar 620 euros entre els ver-
muts consumits i la rifa en favor dels animals del refugi. Moltes 
gracies a l’Elena i en Paco per la seva implicació!

D’altra banda, la Lliga també va aprofitar l’ocasió per instal·lar 
un estand d’informació amb la finalitat de captar nous socis i 
donar a conèixer els animals que es troben en adopció. Alhora, 
es va vendre loteria de Nadal i productes solidaris per augmen-
tar els beneficis per a la protectora.

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell agraeix l’organització 
d’aquest tipus d’iniciatives que donen a conèixer les tasques 
del refugi i col·laboren econòmicament amb les despeses deri-
vades de la cura dels animals.

El Club Esportiu Mossos d’Esquadra va organitzar, el 21 
d’octubre, la primera edició de la Bada Trail, una cursa de 
muntanya en horari nocturn solidària amb els animals de dos 
refugis: el de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell i el 
d’Animals Sense Sostre.

L’objectiu de la cursa era, precisament, recaptar fons per 
col·laborar amb les entitats que treballen per donar una sego-
na oportunitat als animals de companyia sense llar. Així doncs, 
tots els diners obtinguts mitjançant les inscripcions es van 
destinar íntegrament a aquestes dues protectores. A més, es 
va dur a terme una recollida de pinso i joguines i material, tant 
nous com de segona mà, per a gossos i gats. Com en totes 
les activitats en què participa, la Lliga hi va muntar un estand 
d’informació i venda de productes.

Badalona va ser l’escenari de la Bada Trail, amb un recorre-
gut de 15,3 quilòmetres que s’iniciava i finalitzava a les pistes 
d’atletisme Paco Àguila de la ciutat, passant pel parc natu-
ral de Sant Jeroni de la Murtra. La participació es va situar 
en 497 corredors inscrits, dels quals 420 van completar la 
carrera. En la categoria masculina, el vencedor va ser David 
Gonzalez Casares, que va finalitzar la cursa amb un temps de 
57 minuts i 33 segons. Per la seva banda, la guanyadora de 
la categoria femenina va ser Maria Vartolí, amb un temps d’1 
hora, 9 minuts i 26 segons.

Albert Miró, guanyador de la rifa i  

padrí d’un gos de la protectora 

Elena i Paco, els organitzadors  

de l’event 
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sistema inmunitario

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

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

desarrollo  
de los huesos

desarrollo  
del cerebro
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EN La mENTE dE uN PErrO
alexandra Horowitz - rBa, 2011

Interessant llibre per als amants dels gossos, perquè aporta informació per poder comprendre 
com pensen aquests animals i com interactuen amb els humans. Explicant per què un gos té 
l’impuls de perseguir un ciclista, com és capaç de percebre la tristesa dels humans, com pot 
sentir la vibració dels insectes en volar i moltes curiositats més, ens permet apropar-nos a com 
es veu el món des de la ment d’un gos.

Un llibre apassionant i molt útil per comprendre una mica més els gossos i empatitzar-hi.

PELiGrOS dE TENEr GaTO
Carmen Flores mateo, 2016

En clau d’humor i amb molt d’amor, el llibre explica anècdotes, trapelleries i situacions que cada 
dia viuen les persones que tenen la sort de compartir la seva vida amb gats.
Els beneficis recollits amb les vendes d’aquest llibre es destinaran íntegrament a l’associació Ges-
tión Felina Madrid perquè continuï endavant amb la seva tasca amb els gats invisibles de Madrid.

Podeu comprar-lo a través del següent enllaç: 
https://www.amazon.es/gp/product/1519598017

Llibres recomanats
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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

Fira aNimaLiSTa dE 
SaBadELL: 2ª EdiCió 
La segona convocatòria de la Fira Animalista de Sa-
badell, que va tenir un canvi d’ubicació per intentar 
conviure més adequadament amb la resta d’activitats de 
la festa major de la ciutat, va propiciar l’adopció de dos 
habitants de la Lliga. Això va ser gràcies a la visibilitat 
que els va donar la desfilada que es va dur a terme 
en el marc del programa de la jornada que, a més, cal 
recordar-ho, permet que una sèrie d’animals puguin 
deixar les instal·lacions durant unes hores i interactuar 
amb l’exterior. Així mateix, la protectora, que valora 
l’empenta i esforç dels organitzadors d’una trobada 
d’aquestes característiques, es va sentir acollida per to-
tes aquelles persones que es van apropar al seu estand 
per interessar-se per l’entitat i per contribuir a continuar 
amb la seva tasca.

uNa rENTadOra GrÀCiES a miGraNOdEarENa.OrG 
El passat mes de juliol, la Lliga es va tornar a quedar sense ren-
tadora i en aquesta ocasió es va decidir que podia ser interes-
sant emprendre el repte d’aconseguir els diners necessaris per 
adquirir-ne una de nova a través d’una campanya de microme-
cenatge mitjançant la iniciativa migranodearena.org. Així es va 
fer i en només dos dies –gràcies a les aportacions de totes les 
persones que hi van ajudar–, es va superar la quantitat proposa-

da i es van recaptar 585 euros que es van destinar a adquirir un 
nou model d’aquest electrodomèstic, vital per al funcionament 
de l’entitat, perquè a les instal·lacions es fan una mitjana de 6 
rentadores al dia. L’aparell que s’ha comprat té capacitat per 
a 12 kg de roba, de manera que fins i tot s’hi poden posar els 
edredons i llits de gats i gossos a l’hivern. La protectora dóna 
les gràcies a tothom qui ha ajudat posant el seu gra de sorra! 

Linda i Milka, les gosses adoptades

CLÍNICA VETERINÀRIA

CONSULTORIS VETERINARIS 

Av. Josep Tarradellas, 20
08208 Sabadell 
T. 93 723 65 91 

C/Ovidi, 37 - 08206 Sabadell    
T. 93 723 68 56 

C/ Nemesi Valls, 2   
08210 Barberà del Vallès

T. 93 729 82 73 
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Los perros grandes,
unas cualidades fuera de lo común

 

 

Atléticos, inteligentes, versátiles...
Los perros de tamaño grande necesitan,
durante todas las etapas de su vida,
una alimentación específica que se adapte
a sus verdaderas necesidades.
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En esta edición os presentamos los animales que más tiempo llevan en la protectora sin haber tenido la suerte de ser 
adoptados hasta hoy. ¡Fijaos en la fecha de entrada al refugio! ¿Habrá alguien que quiere dar a alguno de ellos el 
hogar que hasta ahora no ha  conocido?

Todos estos gatos son gatos no falderos, sino más bien huidizos e independientes.

NoraBarney Willow Lucas

Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 09-04-2009
Fecha entrada: 16-05-2009

Sexo: Hembra
Fecha nacimiento: 21-06-1999
Fecha entrada: 18-06-2009

Sexo: Hembra
Fecha nacimiento: 20-02-2009
Fecha entrada: 16-07-2009

FoscaLord Nuska Bruce

Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 25-05-2006
Fecha entrada: 24-05-2009
Había vivido en la calle. Con el 
tiempo, se ha vuelto muy cariñoso.

Sexo: Hembra
Fecha nacimiento: 24-05-2008
Fecha entrada: 24-05-2009
Tenía mucho miedo al inicio, pero 
ha mejorado mucho y se porta bien.

Sexo: Hembra
Fecha nacimiento: 05-01-2009
Fecha entrada: 18-09-2009
Se porta muy bien, es muy cariño- 
sa, pero no le gustan otras hembras.

Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 18-09-2005
Fecha entrada: 18-09-2007

Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 28-09-2007
Fecha entrada: 27-09-2009

Blacky Logan RockyFloreta

Sexo: Macho 
Fecha nacimiento: 13-02-2006
Fecha entrada: 13-02-2007
Bueno y cariñoso, pero desconfia-
do si intentas traspasar sus límites.

Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 03-10-2006
Fecha entrada: 16-06-2007
Es superjuguetón, dócil y le encanta 
recibir y dar mimos.

Sexo: Hembra
Fecha nacimiento: 01-07-2006
Fecha entrada: 31-12-2007
Es pacífica y cariñosa, tambien miedo-
sa, y tiene ansiedad por separación.

Punky Roc Pichi

Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 17-12-2003
Fecha entrada: 16-06-2008
Es muy independiente hasta que 
coge confianza. Evita los conflictos.

Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 24-10-2007
Fecha entrada: 06-07-2008
Es muy miedoso, pero muy noble.

Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 17-02-2008
Fecha entrada: 16-02-2009
Es miedoso, pero cuando coge 
confianza es muy cariñoso.

Dexter

Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 30-04-2007
Fecha entrada: 16-02-2008
Es supercariñoso y se porta muy 
bien. Tiene leishmaniosis.

Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 10-06-2007
Fecha entrada: 15-01-2008
Un perro muy bueno y cariñoso, 
bastante independiente.



“ELS GOSSOS, SiGuiN dE La raÇa quE SiGuiN, 
dEFuGEN dELS ENFrONTamENTS”
Miquel Montanera és el president de l’Associació per a la Protecció dels GPP (gossos catalogats com a potencialment 
perillosos). Al blog de l’entitat, s’explica que hi ha una sèrie de gossos que tenen la força a la boca i al cos i que la seva 
presència intimida algunes persones, mentre que a d’altres això els atreu massa i no, precisament, per a bons fins. La llei 
estableix que cal obtenir una llicència per passejar-los o tenir-los, però els membres d’aquesta associació sostenen que 
són precisament els gossos que els ajuden a demostrar que les aparences enganyen i que la força més gran que tenen 
aquests animals és la del seu cor i l’afecte que poden proporcionar. Afirmen que no hi ha gossos perillosos, sinó que hi ha 
persones que els maltracten i, per tant, s’acaben desencadenant circumstàncies molt concretes.

Com treballeu contra l’estigmatització i la 
irresponsabilitat que persegueix aquests 
animals?
Portem a terme xerrades informatives 
específiques a centres cívics, locals i fires 
amb la intenció de donar a conèixer a la 
ciutadania com són realment aquestes 
races i els seus orígens. És molt important 
que els nens aprenguin els trets significa-
tius d’aquests animals i no els discriminin 
en el futur. En aquestes xerrades, sempre 
que ens és possible, intentem portar algun 
GPP perquè la gent pugui interactuar-hi i 
comprovar la noblesa d´aquestes races. 
Sempre parlem de la tinença responsable 

i de la no utilització de collarets d´ofec, 
punxes, elèctrics, càstig... D’utilitzar sem-
pre l’arnès, perquè és millor que utilitzar 
collars, encara que no siguin els abans 
esmentats. També introduïm i formem vo-
luntaris de centres d´acollida o protectores 
en relació amb aquest tipus de races, fins 
i tot membres d´algun cos de seguretat, si 
és que ens ho demanen.

De quina manera comença la vostra 
col·laboració amb la Lliga Protectora 
d’Animals de Sabadell i en quin punt està en 
aquests moments?
La nostra col·laboració amb la Lliga co-
mença a través d´una de les nostres mem-
bres que, anteriorment, hi havia col·laborat, 
encara que en temes diferents dels GPP. 
Com que teníem interessos en comú -so-
cialització, benestar, dignitat, adopció, etc. 
dels GPP-, vam decidir col·laborar. I ho 
seguim fent sempre que podem: portant 
GPP a fires, traient-los a passejar, socialit-
zant-los... I aquest any (ja és el quart any 
que el fem), amb el nostre calendari anual 
sobre GPP en adopció, que està dedicat 
íntegrament als GPP de la Lliga (Timba, 
Presi, Kira, Bufo….).

Per què cada vegada hi ha més gossos, 
anomenats GPP, als refugis?
Malauradament, el nombre de GPP als 
refugis augmenta, de la mateixa que 
hi augmenta el nombre de gossos no 
catalogats com a GPP. En el cas dels 
GPP, possiblement l’increment es deu a la 
tinença irresponsable dels propietaris (tot i 
que m´agrada més dir de les persones res-
ponsables dels GPP, perquè considero que 
no són una propietat, sinó uns éssers vius 
de què som responsables). Per exemple, 
es decomissa perquè no es té llicència, 
per algun incident o accident protagonitzat 
pel gos amb un altre gos o una persona, o 
quan provenen de baralles. És llavors quan 
se’ls destina a un centre d´acollida o refugi 
fins que el jutge decideix què es fa amb 
el gos. D’altres vegades, com passa amb 
la resta de gossos no catalogats com a 
GPP, els propietaris simplement decideixen 
abandonar-los. De tota manera, cal tenir 
en compte que la gran majoria de gossos, 
siguin de la raça que siguin, defugen dels 
enfrontaments; som els humans qui, de 
vegades, desgraciadament, els obliguem a 
exercir la violència.
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Què diríeu a aquell potencial adoptant que 
dubta a l’hora de conviure amb un gos 
considerat GPP?
En primer lloc, que no deixa de ser un gos 
i que no se l´ha de catalogar per la raça, si-
nó que se l’ha de concebre individualment, 
com un sol individu. En segon lloc, que el 
que determina el comportament d’un gos 

i el seu equilibri és que estigui socialitzat 
i visqui en un bon entorn, amb gent res-
ponsable. En tercer lloc, en cas que ja es 
convisqui amb un altre gos, si el GPP està 
socialitzat no hi ha d’haver problemes, fins 
i tot si el gos que ja té també és un GPP; 
però sempre abans d´adoptar ha de portar 
el seu gos al refugi i que es coneguin per 
veure si la convivència és possible. I en 
quart lloc, que molta gent que ja ha tingut 
un GPP i se li ha mort, a l´hora d´adoptar 
un altre gos, quasi sempre n´adopta un al-
tre d’aquesta mena. Són races molt nobles 
i sensibles a les quals els agrada conviure 
amb la gent.

Algun dia, deixarà de tenir sentit una entitat 
com la vostra?
El que m´hauria agradat és que no hagués 
existit mai. Això voldria dir que no exis-
teix discriminació cap a aquestes races. 
Existirem mentre la societat no deixi de 
discriminar-los i puguin tenir una vida digna 
i se´ls catalogui com la resta de races. 
Però, de moment, és complicat per la 
mala fama (quasi sempre errònia) que es 
fomenta des dels mitjans de comunicació 
i les administracions. S´hauria d´actualitzar 
aquesta llei i que la gent que la fes fossin 
professionals del tema caní (educadors 
canins, veterinaris).

A Catalunya segons la Llei 10/1999, del 
30 de juliol i el Decret 170/2002, del 11 de 
juny, s’han catalogat com a races de gos-
sos potencialment perillosos les següents: 
Akita Inu, American Bully, bullmastiff, 
dòberman, dog argentí, dog de Burdeus, 
fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, 
presa canari o dog canari, rottweiler, 
terrier de Staffordshire, terrier de Stafford-
shire americà i Tosa Inu o japonès. 
Tant en la llei estatal com a Catalunya, 
també han estat catalogats com a gossos 
potencialment perillosos els encreua-
ments d´aquestes races entre si o amb 
d’altres de no catalogades com a GPP. 

També els que han tingut episodis 
d’agressions a persones o a altres gos-
sos, els que han estat ensinistrats per a 
l’atac o la defensa, o bé els que tinguin to-
tes o la majoria de les característiques de 
l’Annex II (p.e. forta musculatura, aspecte 
poderós, configuració atlètica, agilitat, 
vigor i resistència; marcat caràcter i gran 
valor; pèl curt; perímetre del tòrax entre 
60 i 80 cm, pes superior a 20 Kg; cap 
voluminós, amb crani ample i gran i galtes 
musculoses i voluminoses; mandíbules 
grans i fortes; coll ample, musculós i curt; 
pit robust, etc.).

Segons l’ANICOM (Registre General 
d´Animals de Companyia de la Generalitat 
de Catalunya) hi ha censats quasi 18.000 
GPP. I també s’hi inclouen individus 
d’altres races no catalogades com a GPP, 
com ara algun pastor alemany, bòxer, 
cocker, etc. Amb això no vull dir que 
s’hagin d’incloure aquestes races dintre 
de la llista de gossos catalogats com a 
GPP perquè han protagonitzat incidents o 
accidents amb altres gossos o persones. 
Al contrari, això demostra que no s’ha de 
catalogar un gos per la raça sinó indivi-
dualment, com un sol individu, per la seva 
conducta i comportament.

Races de gossos catalogades com a potencialment perilloses
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L’Associació per a la Protecció dels GPP acaba de presentar una nova edició del seu calendari en col·laboració amb la Lliga. Totes les 
fotos són gossos potencialment perillosos de la Protectora d’Animals de Sabadell que es van dur a Barcelona ciutat per fotografiar per al 
seu calendari 2017. Es pot adquirir a Espai Animal, c/Llansa 1-3, Barcelona per un cost de 8 €.

La Protectora d’Animals de Sabadell està especialment sensibilitzada en aquest tema per la problemàtica derivada de l’entrada massiva 
d’animals catalogats com a GPP els darrers anys (actualment n’hi ha 37 gossos d’aquest tipus a les seves instal·lacions), que ha compor-
tat problemes d’allotjament i ha obligat a invertir força recursos en treballs de comportament. 



ZONa dE quaraNTENa 
dESTiNada a GaTES
D’una altra banda, s’hi pot trobar una zona de quarantena 
destinada a gates que estan en estat de gestació, a les 
femelles que han criat, als cadells de gat més fràgils i als 
gats deprimits, que es neguen a menjar. Tots ells agraeixen 
una certa tranquil·litat i separació dels gossos, alhora que es 
treballa la seva correcta socialització.

L’equip veterinari de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell és l’encarregat de vetllar pel bon funcionament de l’espai 
destinat a les quarantenes. Aquest recinte, de gran importància per al refugi, consta de diferents seccions per tal de poder 
atendre adequadament tots els col·lectius d’animals que ho precisen en algun moment durant el seu pas per les instal·lacions. 

quaraNTENES

És molt important que aquestes àrees, que registren molt de 
moviment, estiguin sota una acurada supervisió, tant des del punt 
de vista organitzatiu com des del vessant veterinari. Així mateix, és 
determinant que les persones que duen a terme la seva tasca en 
aquest entorn rebin una orientació específica i que tinguin clar en 
tot moment amb quins animals tracten i quina és la seva situació. 
Perquè això sigui possible, existeix tot un seguit de protocols, tal-
ment com si es tractés d’una clínica per a persones, fins i tot tenen 
calefactors per mantenir una temperatura confortable fins a la seva 
recuperació.

En definitiva, és imprescindible poder disposar d’aquestes àrees 
per als animals que entren en una situació de vulnerabilitat. De 
fet, sense aquestes zones de quarantena no seria possible salvar 
moltes vides innocents que entren cada any amb lesions, amb 
malalties, desnodrits i deshidratats, en estat de xoc, atropellats o 
maltractats. Amb els mitjans que la protectora té a la seva dispo-
sició, es prova de guarir-los a tots (tot i que, malauradament, no 
sempre s’aconsegueix) perquè, una vegada s’hagin recuperat de 
les lesions físiques i emocionals, puguin ser donats en adopció i 
començar una nova vida més feliç.

Una acurada supervisió

ZONa dE quaraNTENa 
dEdiCada a GOSSOS i GaTS
Per tal d’evitar conflictes, està repartida en dos àmbits 
diferenciats: una zona més a peu de terra -on s’estan els 
cadells de gos i els gossos més vells, així com aquells que 
estan en situació de postoperatori, refent-se de fractures o 
bé rebent medicació molt concreta i específica, amb horaris 
molt marcats- i un espai habilitat en una alçada superior, 
on s’acostuma a col·locar gàbies que acullen gats i cadells 
de gat, de manera que s’intenta que estiguin en les millors 
condicions possibles.

ZONa dE quaraNTENa 
dEdiCada a CadELLS dE GOS
En tres patis més s’acomoden els cadells de gos que ja són 
una mica més grans, a partir de dos mesos, i que estan 
vacunats. Normalment, hi acaben anant també les gosses 
femelles amb els seus cadells, ja que aquella zona és molt 
més espaiosa.

ZONa d’aïLLamENT
Existeix una zona d’aïllament en una zona perifèrica del 
refugi, amb una gran separació física dels animals més 
susceptibles, destinada a observar l’evolució d’animals que 
han desenvolupat malalties contagioses o que poden acabar 
desenvolupant-les. Aquest espai acull tant gossos com gats 
que, per suposat, estan convenientment separats per no 
encomanar les afeccions a la resta i on el pas està només 
autoritzat de manera estricta al personal veterinari i al cuidador 
específic de la zona que, entre altres mesures, s’han de 
desinfectar amb lleixiu les botes en entrar i en sortir i portar 
sempre guants.

Lucio Cáceres, treballador que té cura de les quarantenes
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És un gos força poruc i es mostra 
molt insegur, però cada vegada mos-
tra més curiositat pel desconegut. Li 
encanta jugar amb altres gossos.

adoptant: Persona molt pacient. 
Millor si té algun altre company que li 
serveixi de referència. S’ha de treba-
llar amb premis i respectant sempre 
l’espai que necessiti.

El van trobar atropellat i tirat en una 
cuneta. És un gos amb molta por a 
la gent desconeguda. Quan agafa 
confiança, es mostra afectuós, 
obedient i juganer.

adoptant: Gent pacient i tranquil·la 
que tingui experiència amb gossos, 
i preferiblement amb algun altre gos 
que li pugui fer de referència.

És un gos amb molta inseguretat. 
No accepta carícies ni contacte 
humà. Quan et coneix i es refia, 
et persegueix arreu, però sempre 
mantenint la distància de seguretat.

adoptant: Persona o família, prefe-
riblement sense nens, que visqui en 
una casa o un pis amb pati (per no 
haver-lo de treure 3 cops per dia).

És una gossa amb dues cares. 
Molt bona, afectuosa amb qui 
coneix, però insegura i amb algun 
comportament agressiu amb per-
sones per qui se sent amenaçada.

adoptant: Qualsevol família sense 
nens i que tingui paciència. És una 
gosseta increïblement noble i se li 
ha d’ensenyar de mica en mica. 

Bony, 7 anys

Fado, 7 anys

Fynn, 6 anys

Kali, 8 anys

Hi ha una sèrie d’exemplars que resulten idonis per al perfil de família que busca un gos petit per conviure en un pis. Però 
alguns d’aquests animals que viuen a la protectora mostren problemes de comportament, que sovint s’expressen en forma 
de pors derivades de situacions extremes o inusuals. Aquests animals necessiten també una segona oportunitat per part 
d’adoptants que des de la protectora s’anomenen especials, és a dir que facin gala de paciència i dedicació, perquè si els 
animals no troben una llar conscienciada, es poden convertir en habitants de llarga durada al refugi.

adOPTaNTS amB PaCièNCia i dEdiCaCió

En Bony, en Fynn, en Fado i la Kali es troben en aquesta situació. 
Esperen pacientment tenir la sort que ha tingut l’Aura: una gossa 
que va arribar a les instal·lacions de l’entitat el novembre del 2014, 
procedent d’un rescat. Aquest animal havia viscut sempre tancat, 
amb altres gossos però sense cap tipus de socialització ni contac-
te amb els humans. Això feia que gaudís de poques possibilitats 
a l’hora de ser adoptada, perquè la família interessada es trobava 
davant d’un exemplar de set anys, amb molta por i amb un estat 
de salut no gaire bo. Després de viure al refugi durant més d’un 

any, el desembre del 2015, la Mònica, que se n’havia enamorat, va 
decidir que, tot i els inconvenients que presentava, l’adoptava. Nou 
mesos després, han arribat a la Lliga unes fotografies que evi-
dencien un canvi significatiu. La clau perquè el resultat hagi estat 
aquest té a veure amb una família empàtica, que l’ha tractada ade-
quadament, l’ha cuidada i l’ha estimada. En rebre les instantànies, 
l’equip de la protectora va considerar oportú agrair la seva sensibi-
litat i dedicació a totes les persones que tenen la valentia de donar 
una segona oportunitat a un animal d’aquestes característiques.

L’Aura: una història amb final feliç

 L’Aura al 2015 quan vivia al refugi  L’Aura actualment Setembre 2016 

aquesta experiència anima els integrants de l’entitat a buscar noves famílies que vulguin seguir aquest exemple d’apostar 
per un animal adult petit amb algun tipus de problema pel que fa a comportament, perquè al refugi n’hi ha uns quants que 
estan esperant que arribin persones que s’interessin per ells. 
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¡Hola!
Os escribimos para que veáis cómo está vuestra anterior inquilina Sara (ahora, 
Saba, ¡como la reina que es!). Hace nada cumplió 9 años y parece mentira que ya 
hayan pasado 9 meses desde que la adoptamos.

Nunca os podremos agradecer lo suficiente el regalazo que nos hicisteis. Es la 
perra más buena y cariñosa del mundo. Todo el barrio la conoce y le tienen un 
aprecio inmenso, ya que desde el inicio se diferenció del resto. Saluda y se despi-
de de cada persona que entra o pasea alrededor del pipicán del barrio, entra con 
una alegría que hace que cada madrugón de trabajo se amenice con sus brincos 
y saca una sonrisa a cualquiera. Como nos dice una vecina: “¡Hombre, Saba! ¡Ya 
está aquí la alegría del pipicán!”

El primer día que estuvo en casa nos asustamos un poco porque estaba tan des-
orientada que saltó por la ventana (obviamente no sabría ni lo que era). A tiempo 
la agarró mi novio, pero nos dio un vuelco el corazón. Estaba siempre con la cola 
entre las piernas y tristona. Me acuerdo de que me tumbaba a su lado, queriendo 
saber cuál sería su miedo e intentando calmarla. Cuando salíamos a pasear, cual-
quier ruido, por pequeño que fuera, la asustaba: coches, motos, contenedores… 
Por suerte, ahora ya no tiene nada que ver: siempre con la cola bien alta, metien-
do el hocico en cualquier parte (¡tiene una curiosidad tremenda y la entusiasman 
los aparcamientos!) y con unas ganas indescriptibles de jugar (desde el principio, 
todas las personas con las que nos cruzábamos nos preguntaban cuántos meses 
tenía). Es como si estuviera viviendo una segunda infancia. En cuanto ve otro 
perro, sale disparada a saludarlo y llenarlo de besos. ¡Es única!

Cuando la adoptamos, pesaba unos  
19 kg; ahora mismo, pesa 24 kg. Está 
preciosa (como podéis comprobar). El 
veterinario ya me ha advertido que pise el 
freno y lo haré, pero es que nos tiene ena-
morados. Nunca se nos olvidará cómo nos 
adoptó poniéndose a dos patitas sobre mí, 
con esa mirada que roba corazones. No 
nos podemos imaginar una vida sin esta 
viejecilla torpona que nos alimenta el co-
razón cada día. Y que no se nos ocurra ir 
a tirar la basura: basta un minuto fuera sin 
ella para volver a casa ¡y que nos monte 
una fiesta como si no la hubiésemos visto 
en años!

Un abrazo,
Marian Ferres

SaBa mimi, LiLa E iriS

COTETa

Soy Indira, una niña de 8 años. Con 
mis papás, Javi y Raquel, y mi hermana 
pequeña, Idahya, hemos ido adoptan-
do unas gatitas muy especiales para 
nosotros, ya que sin ellas ahora sería 
imposible vivir.

Son Mimi, Lila e Iris, unas gatitas que 
se caen al caminar, sobre todo Iris, que 
pasa más rato en el suelo que cami-
nando. Pero con esfuerzo y cariño han 
mejorado.

Quiero animar a todo el mundo a que 
adopte animales, pero mucho más a 
los que nos necesitan el doble: los que 
tienen problemas. A cambio, ellos darán 
muchos mimos cada día, por cuidarlos 
como merecen.

Hola! Com va per la protectora?
Ahir, va fer 6 mesos que em vàreu regalar 
(perquè és un regal de la vida) aquesta pre-
ciositat de gateta. Bona, llesta, afectuosa, 
social, juganera, un cul inquiet i un bom-
bonet de sucre! La que m’estima més que 
ningú al món (i jo a ella): la Coteta.
Aquesta petita bola de pèl ha alegrat la 
meua vida i la de tota la meua família. 
Qui m’ho havia de dir, que la boleta que 

era al fons d’una gàbia em despertaria 
amb petons cada matí, creixeríem juntes 
i compartiria amb mi una vida entre dues 
ciutats. Sempre vos ho agrairé, que posàreu 
aquesta peludeta en la meua vida. Us envio 
unes fotos perquè veieu que bonica que està 
i el canvi que ha pegat des que és a casa. 

Mil gràcies, petons gatuns i abraçades,
Blanca i Coteta
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Neit Queen Sip Vini

Macarena Mango Milka Mim

Lucas Luck Linda Lussy

Esquitx Grip Jake Lluna

Coco Copito Dara Edyson

Bagheera y Sherekan Batman y Newton Boira Bree

Per falta d’espai és impossible publicar a 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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adOPCiONS 
GrÀCiES a LES 
XarXES SOCiaLS
Cada dia som més en el món de les xarxes 
socials com a via d’entreteniment o per 
preservar mitjans de contacte. Havent-se 
convertit en el nucli de les activitats socials, 
les pàgines interactives, com poden ser 
Facebook i Instagram, no només són un 
passatemps, sinó que poden arribar a tenir 
un gran pes amb uns efectes molt positius.
 
L’augment de seguidors i el constant man-
teniment de les pàgines de la Lliga Protec-
tora de Plantes i Animals en xarxes socials 
ha donat peu a trobar moltes solucions de 
manera ràpida i eficaç. A través de crides, 
a la pàgina del Facebook de l’organització 
-i entre els més de 10.000 seguidors- s’ha 
aconseguit treballar conjuntament per 
superar obstacles que, altrament, haurien 
resultat autèntics frens per seguir endavant.

Aquest perfil en xarxa s’utilitza per comu-
nicar diverses coses, des d’activitats de 
l’organització fins a la conscienciació per 
demanar ajuda als membres. Aquesta últi-
ma finalitat la podem observar en els abans 
i després de molts dels animals i com han 
arribat al seu final perfectament feliç.

Els últims mesos, hi ha hagut moltes bones 
notícies generades per la difusió en les 
xarxes socials. Aquests casos que us mos-
trem, i d’altres, no se n’haurien sortit de la 
mateixa manera sense aquest recurs, que 
s’ha convertit en un gran aliat de la feina de 
l’organització, ha mostrat grans resultats i 
ha esdevingut una eina gairebé imprescin-
dible per obtenir els millors resultats i una 
gran ajuda per a tots els usuaris, sobretot 
per als animals més necessitats. 

Aquesta gata persa, que ja tenia 
una edat, era sorda i mostrava una 
incompatibilitat amb els altres gats del 
centre, la qual cosa obligava a tenir-la 
tancada en una gàbia de dimensions 
reduïdes. Després de recórrer les 
xarxes, en poc temps es va poder 
anunciar que havia estat adoptada.

Aquesta gateta amb la mandíbula 
fracturada necessitava intervenció qui-
rúrgica immediata. Es va poder salvar, 
perdent tan sols un ull, i va aconseguir 
una vida tranquil·la a través d’un adop-
tant trobat en xarxes.

Va ser trobada en un àrea de servei 
i, després d’haver estat atropellada, 
necessitava atenció mèdica urgent. 
Gràcies a la recaptació de diners a tra-
vés de la crida en xarxes, es va poder 
fer l’operació i trobar-li un adoptant 
com es mereixia.

Un gos que, ja amb una edat i amb 
problemes de salut, es va trobar 
lligat a la porta del refugi. Gràcies a la 
difusió que se’n va fer a través de la 
pàgina de Facebook, en dos dies ja 
havia trobat una família.

Era un gat obès amb problemes urina-
ris i requeria un pinso especial, a més 
de no poder viure en el pati. Després 
d’una crida feta per Facebook, va 
poder sortir de la gàbia en quarantena 
cap a la casa dels seus adoptants.

Un gatet que s’havia quedat cec arran 
d’un cas de violència de gènere va 
demanar una oportunitat a través de les 
xarxes i, en poc temps, ja estava adop-
tat per algú més que disposat a atendre 
les seves necessitats particulars.

NINA

CRUSH

TRUFA

YAGO

KIWI

STEAVIE

segueix-nos!
www.instagram.com/
protectorasabadell

www.facebook.com/
protectorasabadell
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La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 
s’ha fixat el repte d’aconseguir un nou ecò-
graf mitjançant una campanya de microme-
cenatge a la plataforma migranodearena.org 
engegada el mes de novembre. El model 
que interessa al refugi és un ecògraf digital i 
portàtil que té un preu total de 5.450 euros.

La protectora necessita renovar l’ecògraf de 
què disposa actualment, ja que és un model 
molt antic -de fa més de 15 anys- que no 
funciona correctament i, a més, ha quedat 
obsolet per diagnosticar la majoria de malal-
ties habituals en gossos i gats. Així doncs, 
el nou ecògraf permetria fer un seguiment 
adequat dels animals i detectar patologies 
hepàtiques, renals o intestinals, així com 
controlar els embarassos i fer ecografies 
cardíaques, entre moltes altres utilitats. Per 
tant, l’ecògraf milloraria notablement la qua-
litat de l’atenció veterinària dels animals del 
refugi, tant d’aquells que acaben d’arribar-hi 
-perquè en molts casos l’abandonament es-
tà causat per una malaltia que requereix d’un 
tractament costós- com dels que ja fa anys 
que hi són. D’aquesta manera, s’evitaria que 
casos de fàcil diagnòstic amb un aparell 
com aquest tinguin un final tràgic.

La campanya s’ha fixat com a data límit per 
a recaptar l’import de l’ecògraf el dia 29 

de novembre, coincidint amb l’anomenat 
Giving Tuesday -‘Dimarts de Donació’, en 
anglès-, encara que la plataforma migra-
nodearena.org permet que el repte es 
mantingui actiu fins al dia 6 de gener. El 
Giving Tuesday consisteix a destinar un dia 
de l’any a l’acció de donar, ja siguin diners, 
aliments o temps, per exemple, a causes 
solidàries. 

L’equip de la Lliga fa una crida perquè 
tothom que vulgui contribuir en la causa hi 
faci una aportació, per petita que sigui, ja 
que la protectora no pot assumir l’elevat 
cost de l’ecògraf amb mitjans propis, però 
amb la suma de totes les donacions és pos-
sible aconseguir els diners necessaris per 
comprar l’aparell. 

En definitiva, l’objectiu és millorar 
l’expectativa de vida dels animals del refugi, 

una vida que per si mateixa ja és molt dura, 
perquè quan arribi el moment que algú els 
vulgui adoptar es trobin en bon estat de salut.

Disseny Gràfic 
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Impressió Digital

c/ el plà, 39 - Pol. Ind. el plà
08750 Molins de rei - Barcelona

tel. 936 803 820 - fax 936 804 593
grafi cas@grafi casgomezboj.es

www.grafi casgomezboj.es

Pol.Ind. Can  Carner
C.Les Garrigues

08211 Castellar del Vallès
T.93 714 89 58 
 F. 93 714 28 65

transcastellar@transcastellar.com

CamPaNYa dE miCrOmECENaTGE 
PEr OBTENir uN ECòGraF

Encara us hi podeu afegir i fer una donació a través d’aquest enllaç:
http://www.migranodearena.org/es/reto/11959/ecografo-nuevo-para-ofrecer-mejor-atencion-veterinaria-a-los-animales-del-refugio/
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Com ja és habitual, la postal de Nadal de la Lliga 
Protectora d’Animals de Sabadell arriba als seus 
destinataris il·lustrada amb la reproducció del dibuix 
guanyador del concurs de dibuix infantil dut a terme 
durant la Festa de l’Animal de Companyia, que 
organitza cada any l’entitat i que enguany ha arribat a 
la tretzena edició. 

La guanyadora d’aquest 2016 ha estat Carla 
Olmos Sánchez, de 8 anys, que va fer un dibuix 
en record del nostre Llop.

POSTaL dE NadaL

L’any 2017, la Lliga Protectora d’Animals de Saba-

dell torna a repetir l’experiència de tenir a disposició 

de la ciutadania un calendari ben especial, en què els 

protagonistes són els gossos i els gats que habiten al 

refugi. Cada mes, es dóna a conèixer un exemplar i se’l 

personalitza, de manera que es pot saber quina és la 

seva particular història. 

aquesta iniciativa, a més de traduir-se en un objec-

te útil en si mateix, permet atorgar visibilitats als 

habitants del refugi i apropar-los al gran públic des 

de la singularitat. 

El calendari solidari es pot adquirir per 6€ al refugi 

de la protectora.

Els minisocis de la protectora, junt amb la revista Petjades, rebran 
aquest desembre una nova edició de la publicació especialment 
ideada per a ells, Cadells, que elaboren els alumnes de l’escola ILLA, 
d’Art i disseny de Sabadell. Aquesta edició està dedicada als primats. 
L’entitat agraeix aquesta col·laboració del centre docent sabadellenc. 

La il·lustració és de l’alumne del cicle formatiu d’il·lustració, 
alba Salcedas-Proença Villegas, que dins del mòdul de la 
formació pràctica en centres de treball FCT, ha realitzat  les 
il·lustracions de la minirevista “Cadells” número 10.

aVaNÇamENT 
miNirEViSTa CadELLS

CaLENdari 2017
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El mono y las lentejas

2

Adaptación de una fábula española 

de origen oriental

Cuenta una antigua historia que una 

vez un hombre iba cargado con un gran 

saco de lentejas. Caminaba a paso li-

gero porque necesitaba estar antes 

del mediodía en el pueblo vecino. Te-

nía que vender la legumbre al mejor 

postor, y si se daba prisa y cerraba 

un buen trato, estaría de vuelta an-

tes del anochecer. Atravesó calles y 

plazas, dejó atrás la muralla de la 

ciudad y se adentró en el bosque. An-

duvo durante un par de horas y llegó 

un momento en que se sintió agotado.

Como hacía calor y todavía le quedaba 

un buen trecho por recorrer, deci-

dió pararse a descansar. Se quitó el 

abrigo, dejó el saco de lentejas en el 

suelo y se tumbó bajo la sombra de los 

árboles. Pronto lo venció el sueño y 

sus ronquidos llamaron la atención de 

un monito que andaba por allí, sal-

tando de rama en rama.

El animal, fisgón por naturaleza, sin-

tió curiosidad por ver qué llevaba el 

hombre en el saco. Dio unos cuantos 

brincos y se plantó a su lado, procu-

rando no hacer ruido. Con mucho sigi-

lo, tiró de la cuerda que lo ataba y 

metió la mano.

¡Qué suerte! ¡El saco estaba lleno de 

lentejas! A ese mono en particular le 

encantaban. Cogió un buen puñado y, 

sin ni siquiera detenerse a cerrar la 

gran bolsa de cuero, subió al árbol 

para poder comérselas una a una.

Estaba a punto de dar cuenta del rico 

manjar cuando, de repente, una lenteji-

ta se le cayó de las manos y rebotando 

fue a parar al suelo. ¡Qué rabia! ¡Con 

lo que le gustaban, no podía permitir 

que una se desperdiciara tontamente! 

Gruñendo, descendió a toda velocidad 

del árbol para recuperarla.

Por las prisas, el atolondrado simio se 

enredó las patas en una rama enroscada 

en espiral e inició una caída que le 

pareció eterna. Intentó agarrarse como 

pudo, pero el tortazo fue inevitable. 

No sólo se dio un buen golpe, sino que 

todas las lentejas que llevaba en el 

puño se desparramaron por la hierba y 

desaparecieron de su vista.

Miró a su alrededor, pero el dueño del 

saco había retomado su camino y ya no 

estaba.

¿Sabéis lo que pensó el monito? Pues que 

no había merecido la pena arriesgarse 

por una lenteja. Se dio cuenta de que, 

por culpa de esa torpeza, ahora tenía 

más hambre y encima, se había ganado un 

buen chichón.

Moraleja: a veces, tenemos cosas se-

guras, pero, por querer tener más, lo 

arriesgamos todo y nos quedamos sin 

nada. Ten siempre en cuenta, como dice 

el famoso refrán, que la avaricia rompe 

el saco.

“El mono y las lentejas”, Fábulas, 

Cristina Rodríguez Lomba.



Sopa de lletres
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1. Mandril
2. Macaco
3. Babuí
4. Bonobo
5. Tití
6. Lemur
7. Goril·la
8. Caputxí
9. Ximpancè
10.Orangutà



Recomanats
Floquet de Neu

Pel·lícula de dibuixos animats en què el famós goril·la blanc de 
Barcelona, conegut com Floquet de Neu, és el protagonista. 
Floquet de Neu arriba a Barcelona com un animal més, però que el 
seu color el fa ser diferent. Per als visitants del zoo, tot són 
rialles, mirades i crits que fan que la resta de goril·les, com-
panys de Floquet, no l’accepti com un més del grup. 

Un dia, Floquet s’adona que la famosa Bruixa 
del Nord arribarà a Barcelona. Per això ini-
cia una gran aventura per anar-la a buscar 
perquè el converteixi en un goril·la més 
del zoo, un goril·la normal i corrent. Una 
aventura que portarà Floquet a viure milers 
d’històries i de perills i a conèixer tres 
amics que seran inseparables i l’ajudaran en 
un gran secret. 

T’atreveixes a descobrir-lo?

La nena que estimava els goril·les
Conte fet per l’Alba Noguer Carol

La Lucy és una nena de 8 anys que cada tarda agafa la bicicleta i 
es dirigeix al refugi d’animals per ajudar el seu oncle. Però un 
dia s’hi troba una sorpresa inesperada que li canviarà la vida! 
L’arribada d’un petit goril·la serà l’inici d’una gran amistat. 
Descobreix aquesta tendra història de valor i 
amistat que ensenya a estimar i respectar els 
animals, acompanyada d’uns bonics dibuixos 
que permetran als més menuts endinsar-se en 
la història.
Part dels beneficis es destinaran a la Funda-
ció MONA (centre de recuperació de primats de 
Riudellots de la Selva).

Podeu adquirir-ne un exemplar a través del següent enllaç:
http://www.lapatumaire.com/botiga/es/cuentos-infantiles/51-la-nena-que-
estimava-els-gorilles.html
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Haz tu máascara de mono
/

NECESITAS:

1. CARTULINA DEL COLOR 
QUE DESEES

2. ROTULADORES DE  
COLORES O CERAS

3. TIJERAS
4. PAPEL DE CALCO
5. GOMA ELASTICA 

Coge la plantilla de la revista y 
cálcala en la cartulina.
Píntala a tu gusto.
Recorta la máscara que has calcado.
Mídete la cabeza para cortar el largo 
de la goma elástica.
Agujerea el lateral de la máscara con 
ayuda de tus padres y pon la goma.
¡Y listo para hacer el mono!
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Troba les 10 diferencies

/
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/Visita la Fundaciáon MONA
Hoy te proponemos una excursión a un 

sitio especial, un refugio de prima-

tes: la Fundación MONA. 

Es un centro de rehabilitación donde 

se recuperan del maltrato chimpancés 

y macacos. Los animales que viven en 

MONA han tenido un pasado muy difí-

cil o incluso cruel. Muchos de ellos 

habían sido utilizados como artistas 

de circo, de televisión, modelos de 

publicidad... Otros habían sido cria-

dos por familias humanas como si se 

tratara de niños, hasta que al crecer 

se volvieron incontrolables y fueron 

encerrados en jaulas pequeñas. Todos 

fueron separados de sus madres desde 

pequeños y no tuvieron la oportunidad 

de establecer vínculos sociales con 

sus congéneres. Nunca llegaron a en-

tender qué son en realidad: animales 

salvajes o humanos.

Rescate y rehabilitación

MONA los rehabilita física y mental-

mente y les ofrece una vida en grupo. 

Los primates son animales sociales, 

longevos y muy inteligentes que su-

fren en cautiverio, así que ante la 

imposibilidad de devolverlos a su 

hábitat natural, en MONA tienen una 

vida en compañía de sus congéneres, 

rica en estímulos y con todo el res-

peto que se merecen.

Educación y sensibilización 

MONA trabaja también para sensibi-

lizar sobre la necesidad de proteger 

la naturaleza y nuestros parientes 

evolutivos más cercanos. Por eso han 

creado las Visitas Chimpáticas, en las 

que pequeños y mayores podréis aprender 

divirtiéndoos juntos. Constan de:

Taller de enriquecimiento: A base de 

manualidades y mucha imaginación, pre-

pararéis un juego para los chimpancés, 

para hacer que sus vidas en MONA sean 

más divertidas e interesantes.

Visita guiada: En ella, conoceréis a 

los chimpancés y los macacos, sus his-

torias y por qué se han rescatado. Y 

podréis ver cuánto les gusta el enri-

quecimiento que les habéis preparado.

¿Quieres saber qué significa realmen-

te la “sonrisa” de esta foto? En la 

visitas te lo explican. Esto y muchas 

cosas más. 

Info:

Duración de la visita: 2 h- 2,5 h. 

Horarios: mañanas a convenir. 

9€ por persona (a partir de 4 años). 

Aforo limitado. Es imprescindible so-

licitar hora de visita. 

Para solicitar visita, llama al  

972 477 618. 

Están en la carretera C-25, de Riude-

llots de la Selva a Cassà.

Más información en su web: 

http://fundacionmona.org/
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Dibuixa i acoloreix

Segueix la línia de punts per descobrir el dibuix, 
després el pots pintar amb els teus colors preferits.
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