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La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell lluita, 

cada vegada amb més força, per trencar la imatge de les pro-

tectores com a gosseres. La nostra entitat va molt més en-

llà de la simple recollida i custòdia d’aquells animalons que, 

malauradament, han estat abandonats o lliurats  directament 

a la Protectora per diferents motius.  

Paral·lelament a la gens menyspreable feina diària dels treba-

lladors, des de fa anys, un extraordinari equip de voluntaris fa una 

admirable tasca de difusió, conscienciació i recaptació de recursos 

materials i econòmics, entre d’altres. L’objectiu principal d’aques-

ta tasca és proporcionar als 

peluts una estada al refugi 

tan breu i tan poc traumàti-

ca com sigui possible. Amb 

aquesta finalitat, s’han or-

ganitzat en diferents equips, 

cadascun especialitzat en 

un dels diversos àmbits que 

cal tractar per donar respos-

ta a la cada vegada més àm-

plia diversitat de necessitats.

Així, a la Lliga Protectora de Sabadell, tenim la fortuna de po-

der comptar amb: l’equip Felins, que fa un treball d’acompanya-

ment als felins per disminuir-los l’ansietat, l’estrès i la tensió que 

comporta conviure als patis amb altres felins; l’equip Mans i Po-

tes, que organitza visites amb gossos de la Protectora a centres 

de discapacitats intel·lectuals per conscienciar dels beneficis que 

el contacte amb un animal pot aportar a aquest col·lectiu; l’equip 

Canins, que fa tasques directament relacionades amb els gossos 

(acompanyament, observació, higiene, etc.) dins el refugi; l’equip 

GPP, dedicat a passejar fora de la protectora els gossos catalogats 

potencialment perillosos, amb la intenció de fer-los visibles des 

d’una altra mirada; l’equip Padrins, dedicat a atendre els padrins 

que venen els diumenges a treure a passejar els seus apadrinats; 

l’equip Passejades, que el dissabte al matí treu els gossos de dos 

patis a passejar per la Salut; l’equip Comportament, que, amb 

l’assessorament de la nostra educadora canina, aplica pautes de 

comportament als gossos que presenten dificultats en aquest 

sentit i, finalment, l’equip Escoles, que porta a terme un projecte 

de sensibilització i conscienciació de la mainada i els adolescents 

pel respecte i la convivència amb els animals de companyia.

No menys important és 

la tasca de l’equip Verd, que 

vetlla per assegurar l’exis-

tència d’espais verds a la 

protectora, dels equips Fo-

tografia, Estands, Desenvo-

lupament, Revista Petjades 

i Revista Cadells, així com 

dels de recent creació: els 

equips Xarxes, Processos 

Informàtics i Creatiu.

Gràcies a tots i a l’excel·lent equip de coordinació que els 

dirigeix, més enllà de les subvencions que podem rebre, la 

nostra Protectora ha esdevingut un model a seguir per altres 

refugis i per altres municipis que últimament ens han visitat 

per conèixer la nostre gestió i les nostres instal·lacions, com 

els Ajuntaments de Calafell i Terrassa. I el més important, ha 

esdevingut un espai on els pobres peluts abandonats troben 

una cada vegada més acollidora llar.

Adela Gràcia, presidenta

― La Lliga Protectora de Sabadell, molt més que gossera
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2020 2019 Variación

Entradas de animales 862 800 8%

De ellos, perros 375 430 -13%

De ellos, gatos 485 367 32%

De ellos, gatitos 330 232 42% 

Dejados en la puerta 7 31 -77%

Dejados por los propietarios 58 87 -33%

Devueltos por los adoptantes 16 35 -54%

Salidas animales (adoptados + recuperados) 772 701 10%

Altas de nuevos socios 37 71 -48%

Donaciones de alimentación por particulares 9,4 toneladas 8,8 toneladas 7%

― 2020 – Año de la pandemia

Han entrado más animales.

Especialmente gatos, un 32% más, frente a un 13% menos de perros. ¡Por primera vez, entraron más gatos a la protec-

tora que perros!

La entrada de gatitos fue espectacular: 100 gatitos más, es decir un 42% más.

Bajaron considerablemente el número de animales dejados en la puerta o dejados por los propietarios o por los 

adoptantes. ¡Muy positivo!

Salieron un 10% más de animales a pesar de la pandemia, ¿o por la misma? Se verá en el futuro.

El número de nuevos socios bajó a la mitad. 

Las donaciones a pesar (¿o debido a?) la pandemia ¡subieron!

― Analizando estos números, se deduce que, a pesar de la pandemia: 

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
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L’equip Escoles de la Protectora de Sabadell va néixer per 

fomentar la tinença responsable i l’amor pels animals entre les 

noves generacions. Les seves xerrades per acostar el progra-

ma educatiu elaborat amb aquest fi han despertat l’interès i 

l’atenció de nombrosos alumnes vallesans per la realitat dels 

gats i gossos abandonats, empatitzant-hi i entenent que, com a 

adults del demà, tenen molt a dir sobre com se’ls tracta. A més, 

des de fa ja un temps, els membres d’aquest equip de treball 

s’encarreguen de les visites familiars mensuals a la protectora 

(sempre que la situació sanitària ho permet), perquè les dife-

rents unitats familiars puguin veure de primera mà com és la 

vida dels animals rescatats que esperen una llar.

Activitat que consisteix en una xerra-

da introductòria per situar els assistents 

sobre la tasca de la Protectora, a què 

segueix una visita guiada a les instal·la-

cions del refugi. La iniciativa permet ob-

servar les infraestructures, així com els 

gossos i gats que s’hi allotgen. La visita 

acaba amb una estona d’esbarjo per 

estar amb alguns dels gossos de la pro-

tectora. Aquesta activitat educativa té un 

cost, en concepte de donatiu, que varia 

segons l’edat dels participants. Per a so-

cis, minisocis i padrins de la Protectora 

i per als menors de 4 anys, és gratuïta. 

Es pot contactar per correu electrònic a 

programa.educatiu@protectorasabadell.org, 

especificant-hi: el nom d’un represen-

tant de la família, un telèfon i un correu 

electrònic de contacte i el nombre i 

l’edat dels participants.

Quina és, a grans trets, la trajectòria 
del l’equip Escoles?

Ja fa uns quants anys que es va crear 

l’equip Escoles. I el concepte d’equip es 

va reactivar el curs 2019-2020, després 

d’un parell d’anys d’aturada per temes lo-

gístics. Des de llavors hem anat avançant, 

fins i tot durant la pandèmia, adap-

tant-nos en tot moment als requisits im-

perants, gràcies a la incorporació de nous 

membres i reptes engrescadors.   

De quantes persones consta l’equip i 
cada quant teniu activitat?

L’equip està format per sis voluntaris, 

però tenim intenció d’ ampliar-lo a partir 

d’una nova convocatòria de voluntariat.

Les activitats a les escoles, deriva-

des del programa educatiu que ofereix 

l’Ajuntament de Sabadell, estan progra-

mades dos cops per setmana (dimecres 

i dijous) i consisteixen en xerrades a les 

escoles i visites al refugi.

Des de fa uns mesos, també s’han 

reprès les visites familiars a la protec-

tora, que havien estat aturades per les 

restriccions derivades de la pandèmia. 

Es fan una vegada al mes, generalment 

el tercer dissabte.

Durant aquest temps, hi ha hagut 
canvis pel que fa a l’estructura i mem-
bres de l’equip. Però els objectius són 
els mateixos? Quins són?
Lògicament, hi ha hagut canvis. Els més 

recents, arran de tota la situació sobre-

vinguda per la COVID-19, ens han fet més 

forts: hem crescut com a equip. S’hi han 

incorporat nous membres i ha variat l’or-

ganigrama. Per això continuem pensant 

que el nostre objectiu principal ha de ser 

continuar sensibilitzant en el respecte i la 

bona convivència amb els animals, crear 

interès i solidaritat amb els animals aban-

donats  i fomentar-ne la seva defensa i 

protecció, tot fent més visible tota la tas-

ca que fa la Protectora. Ens caracteritzem 

per ser un equip unit per l’amor i el res-

pecte per uns éssers de què, la majoria 

de vegades, som la veu. 

Es va començar anant a les escoles i 
rebent-ne visites, però, ara mateix, 
quines altres iniciatives s’estan duent 
a terme?
Les visites familiars a la protectora, que 

es fan un dissabte al mes, i les dels casals 

d’estiu que ho sol·licitin. De fet, el progra-

ma educatiu que ofereix la Protectora 

inclou totes les escoles, instituts i escoles 

d’adults que vulguin educar en valors pel 

que fa a conscienciació animal.

― VISITES FAMILIARS: Un tomb per la protectora

― EQUIP ESCOLES: “Fomentar el respecte i la bona convivència”

― L’equip Escoles sedueix els centres docents



A partir de l’activitat que l’equip Es-

coles va fer al centre, l’Escola Serra de 

Sabadell ha anat evolucionant fins esde-

venir una escola dogfriendly. O, el que 

és el mateix, un centre educatiu com-

promès amb projectes amb animals 

per potenciar entre els alumnes valors 

com ara la responsabilitat, la solidaritat, 

l’empatia, el respecte, la fidelitat, l’amor i 

l’altruisme.

De quina manera es va iniciar la 
relació de l’Escola Serra amb l’equip 
Escoles de la Lliga Protectora d’Ani-
mals de Sabadell?

La nostra escola sempre ha mos-

trat un gran interès pel benestar dels 

animals. Tot va començar ara fa uns set 

anys, tot organitzant xerrades dels volun-

taris de la Protectora per sensibilitzar els 

nostres alumnes pel que fa a la impor-

tància de conviure amb una mascota i 

no abandonar-la, d’entendre que forma 

part de la família. Aquestes xerrades es 

completaven amb la visita al refugi. Tenint 

en compte l’aportació pedagògica tan po-

sitiva i la gran acollida de l’alumnat i les 

famílies, vam decidir ampliar l’experiència 

i convertir-la en un projecte d’escola.

I com ha estat l’evolució fins arri-
bar al punt que l’escola hagi decidit 
apadrinar el Curro?

Des de l’equip docent es va decidir 

fer un pas més i convertir-nos en escola 

dogfriendly, el que ha comportat força 

reflexions i, en conseqüència, diversos 

canvis. Per exemple, tots els gossos ben 

educats són benvinguts a les instal·la-

cions de l’escola i tenen el seu espai 

amb un recipient amb aigua, totes les 

biblioteques d’aula inclouen contes pro-

tagonitzats per gossos o gats, com ara 

Pipper i La misteriosa orden secreta de Pa-

blo Muñoz, etc.  Estem convençuts que 

com a escola hem de ser exemple per a 

tots els nostres alumnes. I així va néixer 

la proposta d’ajudar econòmicament, 

primer, en l’operació de la Leyla, gosseta 

que la Protectora va trobar abandonada 

i en condicions molt dolentes, i després, 

en l’apadrinament del Curro.

En què consisteix el vincle establert?
Actualment, el nostre vincle amb 

la Protectora consisteix en la venda de 

calendaris, l’ajuda econòmica per a me-

dicaments i operacions, la recollida d’ali-

ments, accessoris i material veterinari, 

la guardiola solidària, la coordinació per 

fer el servei comunitari dels alumnes de 

4t d’ESO i l’apadrinament del Curro. Com 

a propers projectes estem treballant en 

un pla per promocionar entre els estu-

diants i les famílies el fet de ser teamer.

Què aporta una experiència 
d’aquesta naturalesa al centre do-
cent? I a mestres i estudiants?

El projecte dogfriendly només aporta 

coses bones. En podríem omplir un ar-

ticle sencer. N’estem molt satisfets: ens 

ajuda a ser millors persones i a transme-

tre valors molt importants, com ara la 

responsabilitat, la solidaritat, l’empatia, 

el respecte, la fidelitat, l’amor i l’altruis-

me, entre d’altres. El grau d’implicació de 

tot l’equip de l’escola és admirable i fins 

hi tot hi ha un company que ha adoptat 

la seva gosseta en la vostra protectora.

Com animaríeu altres escoles 
perquè optessin per una iniciativa 
com aquesta?

Els diríem que comencin, que s’hi im-

pliquin, perquè val molt la pena en tots 

els aspectes. Per petit que sigui el suport 

d’una escola, sempre suma. Es pot co-

mençar amb el projecte de la guardiola 

o amb la venda dels vostres calenda-

ris. Que es posin en contacte amb la 

Protectora i segur que troben alguna 

opció. Qualsevol escola pot esdevenir 

un “altaveu” de la Protectora! Pensem 

que l’Escola Serra ara és un centre més 

madur i humà gràcies al treball conjunt 

amb la Protectora de Sabadell i, per tant, 

animem totes les escoles de Sabadell a 

crear projectes com el nostre.
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― Centres docents que s’impliquen: Escola dogfriendly. 
Entrevista amb la directora de l’Escola Serra

― L'Escola Serra organitzant recaptacions solidàries per a la protectora
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Durant la pandèmia, ha estat impos-

sible dur a terme les activitats en espais 

públics, per tant, la visibilitat de l’entitat 

s’ha vist molt perjudicada. Per això es 

va pensar en la possibilitat d’aprofitar el 

fabulós pàrquing d’entrada al refugi per 

muntar-hi periòdicament activitats a l’ai-

re lliure. Amb motiu de Nadal, del Mercat 

de les Puces o de Sant Jordi s’ha habilitat 

un racó des d’on donar a conèixer el pro-

jecte i vendre productes solidaris. Natu-

ralment, no s’aconsegueixen la mateixa 

rellevància ni els mateixos ingressos que 

quan es feien trobades solidàries multi-

tudinàries, però ajuden a pal·liar la man-

ca d’ingressos que s’arrossega des de ja 

fa més d’un any per la COVID-19.

L’Ajuntament de Sant Quirze, atesa la impossibilitat de ce-

lebrar la Festa dels Animals als exteriors de Can Feliu, va idear-

ne una versió virtual i ampliada que es va anomenar el “Mes 

dels Animals”. Des del 20 de febrer i fins al 20 de març, es van 

aplegar iniciatives amb la voluntat de sensibilitzar la població 

sobre la tinença responsable dels animals de companyia que 

es van articular a través de les xarxes i també presencialment. 

Com any rere any, la desfilada de gossos en adopció de la Lliga 

Protectora d’Animals de Sabadell ha estat un èxit. Aquest any, 

es va proposar donar-li format de vídeo perquè l’Ajuntament 

el pogués difondre per les seves xarxes i així les persones in-

teressades poguessin conèixer alguns dels animals que es tro-

ben en situació d’adopció. Això va permetre que els equips de 

fotografia, caní i creatiu de la Lliga realitzessin un audiovisual 

que representés una desfilada, amb la participació de la Neu, 

la Freya, el Toby, el Bilbo, i el Zuri, entre d’altres, i un altre de 

conscienciació amb consells per a una adopció responsable. 

Tot plegat es va traduir en una bona dosi de visibilització per a 

la Protectora de Sabadell.

L’Ajuntament de Sant Quirze també va dur a terme una 

campanya informativa sobre la tinença responsable d’animals 

de la mà d’agents cívics (dur els animals lligats, identificats i 

censats, recollir els excrements, conducció de gossos poten-

cialment perillosos). Finalment, es va endegar una campanya 

de xipatge a preus especials.

― Estands al pàrquing

― Sant Quirze: imaginació en l’administració local



Els primers mesos del 2021 han ser-

vit per rehabilitar les instal·lacions de la 

Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 

des de moltes perspectives. I això ha es-

tat possible en gran part gràcies a dife-

rents col·laboracions: donacions mone-

tàries, donacions en espècies i projectes 

solidaris. 

L’arribada de mobiliari d’oficina mo-

dern i en bon estat (mobles, taules, cadi-

res i bucs de calaixos) procedents d’una 

empresa que ja no els necessitava i va 

decidir donar-los a la Protectora va fer 

possible canviar totalment la imatge de 

l’oficina del refugi. Així mateix, la col·la-

boració professional i desinteressada 

d’un padrí que va pintar-ne les parets va 

donar nova vida al conjunt. Un nou tau-

lell i prestatge a recepció, de la mateixa 

procedència, han acabat de rematar la 

reestructuració.

El canvi de rètol exterior d’entrada al 

refugi ha estat un èxit gràcies a una idea 

de l’equip Creatiu. El que hi havia dona-

va una imatge no gaire bona perquè es-

tava descolorit. Com que és la carta de 

presentació per a les persones que es 

desplacen fins a les instal·lacions, s’ha-

via de fer un esforç per canviar-lo i fer-

hi constar el nou horari, derivat del nou 

contracte amb l’Ajuntament de Sabadell.

En aquesta mateixa línia, un treba-

llador social, que treballa al refugi per 

hores, es va encarregar d’endreçar l’ha-

bitacle destinat al material de neteja. La 

nova ordenació va fer possible decidir 

què ja no es necessitava, que es va aca-

bar destinant a altres entitats locals. I ja 

que s’estava d’ordenació, el voluntaris 

de felins també van aprofitar per condi-

cionar la caseta de materials dels gats, 

de manera que ara es pot accedir molt 

millor a allò que cal en cada moment.

També s’ha condicionat en un racó 

entre dos patis un nou espai com a ma-

gatzem, per desar-hi transportins grans, 

gàbies sobreres i material per als ani-

mals que no cal cada dia però sí pun-

tualment.

― Una actuació llargament esperada

Pel que fa a instal·lacions de la zona 

de gats, gràcies a la recaptació feta en 

la plataforma migranodearena.com i en 

altres activitats, s’han començat a posar 

finestres corredisses i portes als patis 

de gats. El primer va ser el pati Sabadell, 

que era el més obert i més fred. 

Els gats són molt sensibles als can-

vis de temperatura i a l’hivern busquen 

les zones més calentes, ja sigui davant 

d’un radiador, sobre les mantes del sofà 

o a la falda de les persones amb qui 

conviuen. El problema apareix quan no 

― Canvis i millores al refugi
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viuen en una llar pròpia, sinó en un refu-

gi d’animals, compartint un espai limitat 

amb 130 gats més, un recinte que no té 

un sistema adequat d’aïllament ni cale-

facció per garantir el benestar d’aquests 

animals els mesos d’hivern. 

Cada hivern, els voluntaris dels felins 

procuren que les temperatures fredes 

de la nit afectin com menys millor els 

gats allotjats i substitueixen tovalloles 

per mantes i edredons, posen caixes de 

plàstic amb aïllament tèrmic als patis, 

engeguen el programa d’acollides tem-

porals per baixes temperatures per als 

gats més vulnerables (gatons i gats an-

cians) i col·loquen vidres al davant de les 

reixes metàl·liques dels patis. Però els 

vidres no tenen marcs i, a la nit, per les 

escletxes s’escola el fred i s’escapa l’es-

calfor dels calefactors que, des de fa uns 

anys, s’estan posant als patis, amb què la 

despesa d’electricitat és més gran. 

El projecte d’instal·lar finestres co-

rredisses als quatre patis de felins per 

garantir un aïllament tèrmic més gran 

(les finestres mantindrien la temperatu-

ra que generen els calefactors als patis, 

l’escalfor no es malbarataria i hi hauria, 

doncs, un estalvi energètic) era una ac-

tuació llargament esperada. Baixarien 

els refredats en la població de gats, amb 

un estalvi en medicació i evitant així 

complicacions més grans en la salut dels 

felins, i s’augmentaria la qualitat de vida 

dels gats del refugi durant els llargs me-

sos d’hivern i la seva esperança de vida. 

L’empresa instal·ladora Aluminios 

Sicilia es va encarregar de la instal·lació 

–arran de la feina, va fer una donació a 

la Protectora–, mentre que els voluntaris 

van muntar les prestatgeries i els mo-

bles per adequar el nou espai.

― Creativitat que embelleix l’espai

També a l’àrea de gats, i com a re-

sultat de la col·laboració anual amb 

l’Escola Illa –en què un alumne o un 

grup d’alumnes fa les pràctiques aplica-

des a les necessitats del refugi–, s’han 

il·lustrat les façanes dels patis de gats 

i dues estances interiors, que necessi-

taven una millora. En Luis (aquest any 

ha estat un noi sol), que pertany al cicle 

d’il·lustració d’aquest centre docent va 

dissenyar dibuixos i els va pintar. A més, 

aquest artista es va animar a decorar el 

pati Barcelona amb imatges dels monu-

ments emblemàtics de la Ciutat Comtal, 

la Mola i Montserrat, tot plegat com a 

silueta urbana.

I, és clar, aquest cúmul d’accions 

destinades a embellir la protectora s’han 

vist premiades per l’arribada de la pri-

mavera, que és fruit en part de la tasca 

de l’equip Verd, encarregat de la vegeta-

ció del recinte perquè els animals i les 

persones que l’utilitzen estiguin en con-

tacte amb la natura.
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Amb l’objectiu de cobrir un buit legal, el govern estatal ha 

creat la Direcció General de Drets dels Animals (DGDA). El nou 

organisme, que ha reconegut la tasca d’innombrables entitats 

de protecció animal que, des de fa molts anys, vetllen pels ani-

mals, és un òrgan directiu de la sotssecretaria de Drets Socials 

i Agenda 2030 del mateix ministeri i assumeix les polítiques del 

govern en relació amb els drets i el benestar dels animals. El 

director és Sergio Antonio García Torres.

D’acord amb el Reial Decret 452/2020, les seves funcions 

són: la formulació de les polítiques del departament en ma-

tèria de protecció dels drets dels animals; l’impuls de totes les 

mesures necessàries per incloure la protecció dels drets dels 

animals en l’ordenament jurídic actual; el desenvolupament i la 

coordinació de les mesures de difusió precises perquè la socie-

tat conegui i respecti els drets dels animals i la seva protecció; 

la coordinació, tant amb les comunitats autònomes i entitats 

locals, fiscalia general de l’Estat, administracions públiques i la 

resta d’ens del sector públic estatal, com amb els agents so-

cials, perquè es reconeguin i respectin els drets dels animals i 

se’ls protegeixi i, finalment, la cooperació amb la resta d’entitats 

públiques i privades, nacionals i internacionals, en matèria de 

drets dels animals i la seva protecció.

Les diferents entitats protectores confien que molts dels te-

mes urgents per resoldre quant a drets i protecció animals s’hi 

reflecteixin i, per tant, se n’iniciï la resolució a partir de la llei de 

benestar animal que s’està redactant: identificació animal, con-

trol de la cria d’animals, registres unificats, censos, reforma del 

codi penal, canvi de la llei de gossos potencialment perillosos...

― Nova Direcció General de Drets dels Animals

― Falta de vacunes per a 
gats: un daltabaix

Entre l’octubre del 2020 i el març del 2021, hi ha hagut un 

desabastiment de vacunes per a gats a tot l’Estat espanyol. 

Això ha suposat que a molts dels gats de la Protectora, fins i 

tot adoptats, no se’ls hagin pogut administrar les vacunes co-

rresponents en el moment correcte, amb perill per a la seva 

salut. El fet és que, al principi, els laboratoris van començar a no 

servir vacunes trivalents i, més endavant, tampoc pentavalents, 

ni de la leucèmia. De fet, el mes de gener, fins i tot presidents 

de diferents col·legis veterinaris van notificar-ho oficialment 

al Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya, que van 

cursar les gestions oportunes amb la patronal de la indústria 

espanyola de sanitat i nutrició animal, Veterindustria. Aquesta 

entitat va argumentar que no es tractava d’una causa única. A 

hores d’ara, la situació es va normalitzant. Tot i això, durant uns 

mesos, aquests organismes van suggerir prioritzar la vacunació 

de cadells, perquè entenien que, quan són en llars particulars, 

la majoria de gats estan en condicions de poc risc.
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Si gaudiu d’una bona novel·la policíaca i us agraden els 

gossos, aquest és el vostre llibre. A través dels ulls d’en Negro, 

un mestís de mastí espanyol i de mastí brasiler, descobrireu 

el món d’un gos que viu al carrer. Els seus amics Teo i Boris el 

Guapo fa dies que no apareixen en el lloc que es troben ha-

bitualment. La seva desaparició fa que el nostre protagonista 

vagi a buscar-los i es retrobi cara a cara amb el seu passat, el 

món sinistre de les baralles de gossos.

En aquesta novel·la negra, tendra i al mateix temps crua 

de principi a final, l’autor narra les aventures d’un gos en un 

món aliè al dels humans on es regeixen pels sentiments de 

la lleialtat i l’afecte.

Els gats eren adorats a l’Antic Egipte i avui dia són els reis 

d’Instagram. Si encara no heu llegit En mi casa no entra un 

gato, us animo que ho feu. Tots aquells que hàgiu adoptat 

un gat per primera vegada, ben segur que us sentiu identi-

ficats. En aquest llibre trobareu unes memòries divertides, 

alegres i emotives de la història de l’autor i la Mia, una gata 

blanca i bruna que es va instal·lar al seu pis i no només es va 

fer amb el seu espai, sinó que també va conquerir el seu cor.

LOS PERROS DUROS NO BAILAN

― 

Arturo Pérez-Reverte

Editorial Alfaguara

2018

EN MI CASA NO ENTRA UN 

GATO: DIARIO DE UN GATUNO 

PRIMERIZO

―

Pedro Zuazua Gil

Duomo Editorial

2018
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La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha estat l’adjudi-

catària del concurs públic de l’Ajuntament de Sabadell per a la 

recollida, acollida, custòdia i assistència d’animals de compan-

yia que es trobin perduts o abandonats al municipi de Sabadell. 

Aquest nou contracte, que va entrar en vigor el passat 14 de 

març i tindrà una durada de dos anys, implica una profunda 

reestructuració de l’entitat pel que fa a horaris, contractes dels 

treballadors actuals i contractació de nous, uniformes, proce-

diments, etc.

 Després de deu anys i dues pròrrogues forçoses de l’ante-

rior contracte, que datava de l’any 2009, l’entitat havia d’aconse-

guir millorar-ne les condicions econòmiques per poder seguir 

prestant els serveis als animals abandonats i perduts. Cal consi-

derar que, aquests darrers dotze anys, les circumstàncies de la 

gestió del refugi (noves lleis i normes que cal complir, augment 

de la burocràcia i gestió) i el tipus d’animals que hi entren ac-

tualment (un gran nombre de gossos potencialment perillosos, 

decomisos i animals que requereixen treball conductual i ade-

quació de les instal·lacions) han canviat substancialment. 

El nou contracte té una dotació econòmica millorada, però 

implica una sèrie de canvis per a l’organització de la Protectora, 

perquè s’hi han inclòs serveis que, fins ara, l’Ajuntament tenia 

contractats a part i que, a partir d’ara, ha d’assumir la Protec-

tora, com ara el servei de 24 hores de recollida d’animals (re-

― Què suposa el nou contracte amb l’Ajuntament 
de Sabadell

El canvi més significatiu resultant del nou contrac-

te és la modificació dels horaris per requeriment de 

l’Ajuntament. A partir d’ara, tindrem:

― Nous horaris

― Horari d’hivern: 

de dilluns a divendres: de 15 a 18 h.

― Horari d’estiu:

De dilluns a divendres: de 16 a 19 h 

(es canviarà amb el canvi d’horari estacional).

Dissabtes, diumenges i festius: de 10.30 a 13.30 h

(tot l’any).

Aquests nous horaris afecten tant les persones que 

volen adoptar com els treballadors, voluntaris, pa-

drins i tothom que vingui al refugi per informar-se o 

fer alguna gestió.

collides fora de l’horari de la Protectora) i el servei de clínica 

externa 24 h. Per poder complir les condicions del contracte, la 

Protectora els ha de subcontractar.

― Projectes propis i identitat

Independentment d’això, seguiran sent imprescindibles 

les aportacions de socis i padrins, les ajudes de voluntaris, 

les donacions i les col·laboracions solidàries, perquè la parti-

da contractada de l’Ajuntament només cobreix, aproximada-

ment, un 50% dels costos que genera la gestió del refugi i la 

cura dels animals per garantir-ne la salut i el màxim benestar 

possible. Tota la resta de projectes que la Protectora ha ende-

gat des dels inicis, 40 anys enrere, i que li donen una identitat 

pròpia queden fora d’aquest acord i, per tant, no podrien con-

tinuar si no fos pel suport en tots els àmbits de socis, padrins, 

voluntaris, donants, col·laboradors i simpatitzants. I, per su-

posat, la Protectora seguirà fent la seva tasca amb la mateixa 

dedicació i amor als animals.
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Els darrers mesos, la Protectora ha rebut nombrosos casos 

d’animals que hi han arribat com a resultat de decomisos. Ge-

neralment, això es produeix quan la policia, els serveis socials 

o Benestar Animal de l’Ajuntament detecten situacions de mal-

tractament o d’abandonament d’animals que, pel seu mode de 

subsistència, es posen en risc. En aquests casos, les autoritats 

públiques declaren un decomís cautelar per treure l’animal de 

la situació de perill i, posteriorment, s’obre un expedient al pro-

pietari o bé queden confiscats definitivament.

L’entrada, ara fa uns mesos, de 26 gats derivats de l’Ajunta-

ment i rescatats per Progat, després de 10 anys d’acumulació 

d’un particular sense control; els casos transferits d’animals de 

companyia de qui ningú no es fa càrrec quan mor el propietari; 

els gossos, sobretot potencialment perillosos, en males condi-

cions de vida o patint maltractament; okupes que introdueixen 

gossos als habitatges perquè sigui més difícil desallotjar-los 

però que tant se’ls dona; el proper ingrés, tot i que progressiu, 

de 30 gats procedents de casa d’un home de 90 anys... Tots 

aquests casos estan desbordant la Protectora que, a més, es 

troba que un bon nombre d’aquests animals requereixen molts 

recursos econòmics per recuperar-se de les males condicions 

higièniques i sanitàries i que difícilment són adoptats si no se-

gueixen unes pautes dirigides per experts en etologia canina o 

felina.

El 2020, han arribat a les instal·lacions de la Protectora de 

Sabadell una cinquantena d’animals en aquestes circumstàn-

cies i des de l’entitat es considera que és el moment de tornar 

a reivindicar el control sobre propietaris potencials no respon-

sables i una xarxa de seguiment per evitar noves situacions en 

persones que ja han tingut decomisos. 

― Per què?

Els trastorns més habituals que acaben desembocant en un 

decomís són: la síndrome de Noè, el maltractament i la incapa-

citat de control.

En la síndrome de Noè, la persona afectada tendeix a re-

collir tots els animals que troba pel carrer per acollir-los a casa. 

Aquest comportament es repeteix i no s’atura ni tan sols quan 

les condicions d’habitabilitat de la llar s’han deteriorat. El tras-

torn provoca que els animals acabin en pitjors condicions que 

les que tenien quan eren al carrer, ja que el cuidador es veu 

desbordat i no els proporciona les atencions mínimes que ne-

cessiten: menjar, aigua i condicions higièniques. La massifica-

ció d’animals a l’habitatge desencadena una manca de neteja 

i també d’espai suficient i, per tant, els problemes de salut són 

freqüents, ja que no s’acostuma a anar al veterinari. La persona 

afectada per aquesta síndrome no sap reconèixer que els ani-

mals estan mal atesos, tot i que, de vegades, s’assoleixen nivells 

alarmants de desnutrició, deshidratació, infeccions parasitàries, 

atacs entre els animals, canibalisme o cria incontrolada –no so-

len esterilitzar-los–, i manté un espai on, en moltes ocasions, hi 

ha orins i femtes pertot arreu.

El maltractament es produeix quan es maltracta l’animal 

des de qualsevol punt de vista, no se li faciliten els líquids i l’ali-

mentació que necessita per a l’òptim desenvolupament, no se li 

proporciona l’espai adequat i cobert o se’l manté sempre lligat. 

En aquests casos, també es pot sol·licitar la mesura cautelar 

anomenada decomís.

La incapacitat de control és una pràctica menys freqüent, 

però que també es dona. Té a veure amb la mala gestió del 

comportament de l’animal amb què es conviu, el que deriva en 

problemes d’agressivitat del gos o el gat envers el propietari, 

que no és capaç de controlar-lo, i acaba en decomís per part de 

la policia, que el lliura a una protectora.

― Quan la tinença NO és responsable
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― Animales con problemas de comportamiento
Muchas veces, nos entran animales que aparentemente parecen fáciles de dar en adopción por su aspecto o tamaño, pero a 

quienes su pasado les ha marcado y necesitan adoptantes especiales, familias con experiencia y mucha paciencia para trabajar 

con ellos. Desde el equipo de comportamiento ofrecemos asesoramiento y pautas de convivencia a las personas interesadas 

en alguno de ellos para facilitar su adaptación a una nueva familia. Ellos más que otros necesitan salir del refugio y conocer un 

entorno amigable y tranquilo donde seguro pueden mejorar mucho más rápido. ¿Queréis ayudarles?

A Thor, 8 años, lo dejaron sus ante-

riores propietarios. Es un perrete sim-

pático y cariñoso cuando te conoce. Con 

personas desconocidas es un poco des-

confiado y puede llegar a marcar si eres 

muy invasivo con él. Con otros perros no 

tiene problemas, aunque no le gusta que 

lo agobien. 

Milan, 1,5 años, llevaba tiempo 

rondando por la calle cuando consi-

guieron cogerlo. Llegó con mucho mie-

do a las personas. Actualmente, está 

mucho mejor, aunque nos cuesta que 

confíe en desconocidos. También está 

aprendiendo a ir con correa, ya que 

nunca lo había hecho. Con otros perros 

se transforma y saca el cachorrote que 

lleva dentro. 

A Aika, 5 años, la dejaron en la pro-

tectora sus propietarios. Con personas 

es un amor, cariñosa y atenta. Con otros 

perros se deben hacer bien las presenta-

ciones, ya que se acerca con demasiada 

energía y eso puede provocar proble-

mas. No lleva muy bien vivir en el refugio, 

porque está muy estresada y necesita 

salir rápidamente. 

A Toby, 4 años, lo dejaron sus pro-

pietarios. Con personas se relaciona 

bien, pero necesita que le den tiempo 

y espacio para poder crear vínculo. No 

le gusta que lo manipulen o lo fuercen. 

Necesita un adoptante con experiencia 

y paciencia para, poco a poco, ganarse 

su confianza. Con otros perros no tiene 

problemas para relacionarse. 

Baileys, 6 años, es un pequeño diabli-

llo que necesita paciencia y comprensión. 

Cuando te conoce es simpático, alegre y 

cariñoso. Le encanta que le rasquen y le 

den mimos. Pero no soporta que lo mani-

pulen en exceso, seguramente por falta de 

hábito a la manipulación desde cachorro. 

Si lo intentas forzar, puede llegar a marcar. 

Ulises, 2,5 años, llegó a la protectora 

con solo 5 meses en muy mal estado y 

aterrado. Se encuentra totalmente resta-

blecido y fuerte, pero todavía no ha lo-

grado superar su miedo a personas. Ha 

ido superando sus miedos más graves, 

pero todavía siente cierta inseguridad 

hacia desconocidos. No busca mucho el 

contacto humano, pero con otros perros 

se transforma y saca de dentro el cacho-

rrote alegre y feliz que es. 

Elsa, 3 años, ya lleva 2 años en el refu-

gio. Es una gata preciosa, con ojos de di-

ferente color, pero con mucho carácter. Al 

principio, se mostró muy agresiva con per-

sonas, atacando y marcando las piernas, y 

también atacando a otros gatos. Siempre 

lleva marcas por la cara. Con el tiempo, se 

ha ido calmando, pero el entorno la estre-

sa y necesita una familia sin niños, sin gatos 

y con mucha calma y paciencia.

A Door, que aún no tiene ni 2 años, la 

abandonaron en la puerta dentro de un 

transportín. Estaba muy asustada y aún 

no muestra su carácter real y está muy 

estresada. A veces, intenta atacar a las 

personas y siempre intenta escaparse, 

de ahí su nombre.
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― Gossos i policia: Dret a una jubilació digna
El Gordi és un pastor alemany que, 

durant anys, va treballar en el servei 

de la policia, a Madrid. Els gossos que 

treballen amb els cossos de seguretat 

es jubilen a una determinada edat i, en 

aquest cas com en d’altres, l’animal va 

anar a parar a una família perquè l’aco-

llís els darrers anys de vida.

Fins aquí tot molt bé, però la qües-

tió és que es va trobar el Gordi, amb 15 

anys, abandonat a Sabadell en un estat 

lamentable –durant aquests anys, no hi 

va haver cap seguiment de la qualitat de 

vida de l’animal– i va anar a parar a la 

Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. 

Quan els responsables de la Protectora 

es van adonar del seu origen gràcies al 

microxip, van contactar amb la comis-

saria on havia estat en actiu, donant la 

seva vida per la ciutadania. La reacció va 

ser molt ràpida: d’una banda, de seguida 

va haver-hi tot l’ajut necessari per cobrir 

les despeses veterinàries, medicaments 

i analítiques per al Gordi, i d’una altra, 
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es va fer tot el possible per donar-lo en 

adopció a una família responsable. Ara 

mateix, està en acollida definitiva i con-

viu amb una altra gosseta. 

Segons la policia, fa uns anys ja es va 

endegar un sistema que fa possible que 

no pugui tornar a passar un cas així.

― Gossa per a la 
unitat canina

Pel que fa als animals utilitzats pels 

cossos policials per dur a terme tasques 

en benefici de la comunitat, un policia 

local de Sabadell va localitzar una cade-

lleta que anava perduda pel municipi. 

Passat el temps legal sense que ningú 

no la reclamés, la va adoptar. Ara ma-

teix, propietari i la gossa Kala estan en-

trenant en la unitat canina de Sabadell.

G O R D I ,  A B A N S

G O R D I ,  A R A

K A L A
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La posada en marxa de l’Equip Creatiu a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha suposat un rellançament de conceptes 

vinculats al disseny i la imatge i el seu valor com a element difusor i generador de simpaties cap a la causa animal. El col·lectiu de 

professionals que l’integren ha destinat la seva creativitat, entre altres activitats, a idear rètols per a tot tipus d’activitats. Destaca 

el rètol exterior d’entrada al refugi, però també han estat els artífexs de les crides il·lustrades per atraure públic als estands amb 

“Vine a l’estand”, del Dia del Gat, de Sant Valentí i del concurs literari.

Així mateix, van articular la idea de felicitar Sant Jordi de manera personalitzada: els interessats podien triar entre el príncep, la 

princesa o el drac, i posar-hi la seva cara o bé la de l’animal que consideressin oportú, i enviar-ne el resultat a algú molt especial.

― Un equip Creatiu prolífic

― Emissions en directe per l’equip GPP

El projecte d’emissió en directe des del refugi de la Protectora per Instagram i Face-

book, un diumenge al mes cap a les 12.30 h, proporciona un marc des del qual presen-

tar a la ciutadania dos gossos considerats potencialment perillosos (GPP). 

Aquesta iniciativa de difusió ara es converteix en campanya perquè va més enllà: 

uns dies abans de l’emissió en directe, es presenta a les xarxes de l’entitat cada gos 

individualment en un vídeo curt per atraure més públic i, uns dies després, els dos 

gossos es porten a passejar per l’exterior, a la ciutat de Sabadell, per ensenyar-los en 

directe a la ciutadania.

La iniciativa té per objectiu donar a conèixer la realitat d’aquests animals, catalogats 

injustament per l’administració com a potencialment perillosos. Les sessions, els vídeos 

i els passejos els dinamitzen i fan voluntaris de l’equip GPP de la Protectora.

― Dinàmiques a les xarxes
Aquests voluntaris, a més, han dinamitzat Facebook i Insta-

gram amb les seves propostes de dilluns, dimecres i divendres, 

amb què interpel·len els socis, col·laboradors i simpatitzants de 

la Protectora i hi interactuen.

Els “Dilluns Còmics” pretenen animar amb sentit de l’humor 

i en forma de vinyeta còmica un dia de la setmana no gaire 

popular. El dimecres, l’espai es titula “Sabies què...” i es dedica 

a compartir informacions genèriques i d’interès en relació als 

animals. Finalment, la proposta “Ja és divendres!” anima els ha-

bituals de les xarxes a participar amb un post, tot adjuntant una 

sèrie de senzilles instruccions que ho fan possible.



Els beneficis derivats de la loteria nadalenca i una recap-

tació via Teaming que es va fer a l’empresa Nortia Capital In-

vestment, a través de la Fundació Manuel Lao, han permès 

reformar els patis de cadells de gos i el pati Barcelona de gats 

instal·lant-hi noves portes i finestres aïllants. Un altre pati de 

gats, el Sabadell, es va poder rehabilitar gràcies a altres recap-

tacions, com ara migranodearena.com (pàg. 8 i 9).  

Aquest any, el número de loteria que la Protectora juga-

va en el sorteig de Nadal va tenir reintegrament. El fet que 

moltes persones que n’havien comprat no en cobressin la 

devolució va fer que, automàticament, s’acabessin liquidant 

aquests diners en favor de l’entitat. És com si totes les perso-

nes que van deixar de cobrar fessin un donatiu al refugi per 

destinar-lo al benestar dels animals que acull. La xifra final va 

ascendir a més de 5.000 euros.

Pel que fa a la recaptació mitjançant el Teaming (1 euro al 

mes) que va endegar l’empresa Nortia, i del què la Protecto-

ra n’ha estat la beneficiària aquest any, es van aconseguir un 

total de 1.090 euros. La candidatura, que es concretava en el 

projecte d’adequació del pati de cadells, va ser presentada a 

l’empresa per una voluntària de la Lliga.

Tot plegat ha permès que aquests dos espais s’hagin po-

gut habilitar amb portes i finestres corredisses que aïllen del 

fred, en lloc de les portes velles de reixa i plàstic amb què, fins 

ara, s’intentava combatre les baixes temperatures.

La Protectora agraeix la generositat a tothom que ha con-

tribuït a fer-ho possible. El proper hivern, els cadells de gos i 

els gats del pati Barcelona ho passaran molt millor.

― Reforma d’alguns patis gràcies a la loteria i el Teaming

D E S P R É S
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― JAZZ
Meu!

Soc la Jazz. Just fa un any que els 

meus humans em van adoptar a la 

Protectora, tot i que en aquell mo-

ment em deia Puça. 

Us escric per fer-vos saber (i sobre-

tot perquè ho feu arribar a la meva 

mama d’acollida, la Rosa) que durant 

aquest any m’he convertit en la reina 

aviciada de la casa. Tota l’estona que 

no estic dormint me la passo jugant 

amb la Ska, la meva germana ca-

nina, o amb els meus humans. Per 

sort, a tots tres els agrada molt jugar 

amb mi, tant a perseguir-nos com a 

llançar-me ratolins de peluix i pilotes 

per recollir-los i deixar-los als peus 

dels humans perquè me’ls tornin a 

tirar.

Ah! També m’agrada molt que em fa-

cin moixaines i ficar-me dins del jersei 

o sota la manta o el nòrdic dels meus 

humans. S’hi està molt calentó i és 

molt suau, i com que els demano per-

mís amb ullets de gateta bona, mai 

no són capaços de dir-me que no.

Doncs com veieu, ho tinc tot i tothom 

controlat, així que podeu estar ben 

tranquils, perquè he trobat una famí-

lia molt guai que m’estima molt.

Us deixo unes fotos per si voleu veure 

com he crescut.

Mèu-adeu!

― GUS
Hola: 

Os mandamos fotos de Gus para que 

veáis lo bien que está con nosotros.  

Es un encanto de perro, cariñoso y muy 

obediente. Nos da mucha felicidad te-

nerlo y ver lo bien que se siente. Nos 

hace gracia ver cómo es de activo. Pa-

rece un cachorro que nunca se cansa, 

por lo que le damos paseos largos para 

quitarle esa energía.

Estamos muy contentos de tenerlo. Ha 

sido la mejor decisión. Nos está costando 

la convivencia con los gatos, pero poco 

a poco lo vamos logrando. Con mucha 

paciencia y dedicación todo se puede.

Muchas gracias por la gran labor que 

hacéis, 

Lucía, Jose y Gus

― Duc i Eddy
El Duc (abans Duke) ja torna a tenir caseta. 

L’Eddy (abans Tíbet) l’ha ajudat moltíssim. 

Es fan una companyia brutal i s’estimen 

molt. L’Eddy és amb nosaltres des del 15 

de febrer i el Duc, des del 4 de desembre. El 

millor del 2020! 

Enhorabona per la vostra entrega per tots 

ells. Des d’aquí, animem a tothom a anar 

a la Protectora!

Família Blasco-Formigón

― Sisinio
Sisinio fue un caso muy especial. Fue en-

tregado por sus dueños a la Protectora, 

porque había atacado a la hija. Aquí se 

mostró muy agresivo con todos y chillaba 

todo el día, hasta que se detectó que tenía 

la cola rota, seguramente por una puerta 

o algún accidente.

Nuestra veterinaria tuvo que amputarle la 

cola, pero una vez le quitó el dolor al cabo 

de pocos días, Sisinio volvió a convertirse 

en un gato bueno, manso y cariñoso que 

seguramente siempre habrá sido. Única-

mente, no supo expresar de otra forma 

su dolor. Los animales no pueden hablar, 

pero con cambios de actitud nos enseñan 

que les pasa algo. Por suerte, Sisinio ha en-

contrado una nueva familia que le quiere 

mucho y que comparte las fotos de él con 

nosotros. ¡Gracias por darle esta segunda 

oportunidad a este tigre tan guapo!
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Una nueva colaboración 

en formato de prácticas 

con l’ILLA, Escola Muni-

cipal d’Art i Disseny de 

Sabadell, en la creación 

de la revista Cadells 

para los minisocios: en 

esta ocasión ha ido a 

cargo de la alumna Judit 

Correa, de segundo de 

ilustración.

POESIA

1r Moon, mi peluda 

Paola Salvetto López, 16 anys

MOON, MI PELUDA

Algo hay en sus lametones

que yo adoro como niña,

me contagia de energía 

haciéndome sentir viva. 

Se escucha en la mañana su ladrido 

con ansias de jugar,

y su alegría ya desde la primera hora del día

invita a madrugar.

Así es mi peluda Luna,

el único ser al que yo de verdad mimo,

fieles una a la otra

desde el lunes hasta el domingo. 

Sin ti queda vacía

mi ánima y mi corazón,

al ver que tu compañía 

no está debajo de mi edredón.

Cuando te vi por primera vez,

me enamoré.

¡Qué especial te veías!

Pues alegría en ti, Luna, veía. 

― Portada nº 18 de la 
minirevista Cadells

― Concurs literari Sant Jordi 2021

― Categories

La Lliga Protectora d’Animals ha posat en marxa, amb motiu 

de Sant Jordi, el seu primer concurs literari. La iniciativa, que ha 

contemplat un apartat de relat curt i un altre de poesia, animava 

els participants –de totes les edats– a escriure sobre les seves 

experiències i vivències amb animals adoptats. A continuació, es 

comparteix el veredicte del jurat i es reprodueix la poesia guan-

yadora. Els relats s’han publicat a les xarxes i en el web de l’entitat.

No hi ha hagut segon premi en la categoria de poesia, però, 

en canvi, hi ha un empat, i per tant dos premis en la categoria 

de relat. Les obres plasmen formes i estils diversos en diferents 

idiomes a partir del fet d’haver donat una segona oportunitat a 

un gos o un gat del refugi. 

La Protectora agraeix a totes les persones participants el 

seu temps i energia i, és clar, el fet d’haver apostat per l’adopció.

RELAT

1r La fletxa encertada – Maria Cormand Taulé

2n Moon – Ana Gabriela Salvetto López

2n Canela – Isona Ràfols Bueno
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El secreto de la vaca 

Margarita

Una buena mañana, el granjero Celestino decidió ordeñar a la 
vaca Margarita antes que a las demás… 
Era su preferida: tenía unos grandes ojos dulces y un 
bonito pelaje negro y blanco. 
Pero lo mejor de todo era su cremosa leche: era la mejor de la 
región. 
Era verano y las vacas habían dormido en el prado. 
Celestino fue con su cubo y su taburete para ordeñar a 
Margarita. 
Como siempre, se sentó en el pequeño taburete, agarró las ubres 
de la vaca y empezó a apretar. Sin embargo, no pasó nada. 
Pensó que tenía que intentarlo de nuevo, pero ¡Margarita no 
daba más leche! Celestino, horrorizado, corrió a ver a su mu-
jer, Celestina: -¡Margarita no da más leche! 
Estoy desesperado –dijo. Los dos volvieron al prado para ver a 
Margarita. Ella también parecía triste. La granjera miró a la 
vaca y luego observó el prado que le rodeaba. 
-Pero ¿por qué no da más leche? –se preguntó mientras se rasca-
ba la cabeza -. 
El aire es fresco, el sol ha salido y esta hierba verde 
tan buena es de las más apetecibles… -¡Vaya que si es 
apetecible! –respondió Celestino -. ¡La segué ayer para 
tener un buen heno este invierno! ¡Es la mejor hierba de 
la región! -¡Ya está, ya lo entiendo! –exclamó Celestina. 
Cuando ayer segaste la hierba, cortaste también las flores, y 
Margarita está triste porque no puede comer las sabrosas flores 
que tanto les gustan. -¡Claro! ¡Tienes razón! –dijo Celestino. 
Entonces se fue inmediatamente a recoger un ramo de flores al 
campo de al lado para ofrecérselo a Margarita como desayuno. 
Acarició a la vaca, que le lanzó un enorme “muu…” de 
agradecimiento. La golosa y coqueta Margarita tenía un 
secreto: si su leche era tan buena, era porque estaba 
perfumada con las flores del prado. Y ese día le ofreció a Ce-
lestino la más blanca y cremosa de las leches.   

FIN

https://www.todopapas.com/cuentos/naturaleza/el-secreto-de-la-vaca-margarita-196
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1) Es un macho adulto y 
fértil que no ha sido 
castrado. 
Su principal función es 
la reproducción.

2) Es el macho joven que 
ha sido castrado antes 
de alcanzar la madurez 
sexual.

3) Es la hembra adulta y 
fértil que ya ha tenido 
crías.

4) Es el macho o la 
hembra con menos de 10 
meses de edad.

5) Es el macho joven y 
fértil que está en pe-
riodo 
de lactancia.

6) Es la hembra joven 
y fértil, de entre uno 
y dos años de edad, que 
todavía no ha tenido 
crías.

7) Es un macho adul-
to que ha sido castrado 
después de alcanzar la 
madurez sexual.

Adivinanza: ¿sabes que¿ es que¿?

Une con una flecha a qué animal corresponde 
la descripción:

Vaca

Toro

Buey

Novillo

Vaquilla

Ternero

Bovino

Solución (al revés): 1 - Toro, 2 - Novillo, 3- Vaca, 4 - Bovino, 5- Ternero, 6 - 
Vaquilla, 7 – Buey
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Ayuda a la vaca a llegar 

a la hierba!
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Las vacas sagradas de la India
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La vaca es uno 
de los anima-
les sagrados en 
la India porque 
se considera un 
regalo de los 
dioses. Por este 
motivo para los 
hindúes, una de 
las religiones 
predominantes 
en ese país, es 
un pecado comer 
carne vacuna.

Las vacas son 
un símbolo de 
la fecundidad y 
la maternidad y 
están protegi-
das por la ley. 
Nadie osa hosti-
garlas, maltra-
tarlas y mucho 
menos matarlas 
para aprovechar 
su carne como 
alimento. 

En un sentido más profundo, las vacas en la India simbolizan a 
la madre tierra, la naturaleza, la fertilidad y la abundancia. 
La vaca sagrada aporta 5 productos esenciales para la vida: 
leche, mantequilla, yogur, orina y estiércol. En tiempos 
remotos, estos productos eran la base de la economía del país, 
donde, además de como alimentación, servían para el trabajo, 
la orina se usaba como desinfectante y el estiércol como 
combustible.

Las vacas de la de India están en libertad y las podemos 
observar paseando a gusto, tanto en los pueblos como en las 
grandes ciudades. Se las suele cuidar con mucho cariño y es 
frecuente decorarlas y adornarlas. En diversas regiones, es 
costumbre pintarles de colores los cuernos para embellecerlas 
y distinguirlas. Se considera una acción meritoria alimentar 
a las vacas, sean propias o ajenas, y es un acto que se suele 
llevar a cabo con una actitud de reverencia.

En la actualidad, los hindúes no tienen prohibido explícitamen-
te comer carne, pero recomiendan el concepto de no violencia 
contra todas las formas de vida, incluidos los animales. Por 
regla general, cada familia tiene una vaca lechera, quien, más 
que una mascota, es considerada un miembro más de la familia. 

¿Y las vacas en nuestro país? ¿Te has preguntado alguna vez 
cómo se las trata? 



Encuentra las 10 diferencias
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Recomendacion peliculas

VACAS VAQUERAS

En el rancho Paraíso, los animales no son parte de la fuerza 
laboral de la granja, en realidad, todos son familia, enca-
bezada por la dueña de la finca, la amable viuda Pearl. Cada 
mañana, los animales conviven sin preocupaciones o labores y 
solo disfrutan el tiempo con la anciana. Desafortunadamente, 
como la granja parece operar sin fines de lucro, el alguacil 
del condado ha llegado con un aviso de desalojo y con la ad-
vertencia de que sí, en tres días no logra pagar al banco 750 
dólares, el rancho y sus animales serán vendidos a un malvado 
granjero, Alameda Slim, que ha ofrecido un buen precio para 
comprarlo. Entendiendo que su hogar está en peligro, tres 
vacas de diferentes temperamentos, Maggie, Grace y Calloway, 
se unen al caballo del alguacil para atrapar a un peligroso 
forajido, por el cual se ha ofrecido una recompensa.
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Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell - 
www.protectorasabadell.org

Amb la col.laboració de: Silvia Nicolas, Alexandra Luna, 
Miriam Flix, Claudia Matheja i Cactus Seny Gráfic.

Il.lustracions: Judit Correa Edo, alumne de l’Escola 
Municipal d’Art ILLA de Sabadell.

FERDINAND

Ferdinand es un toro sensible y nada guerrero. Él no es como los 
demás toros, que se pasan el día rebufando y corneándose los 
unos con los otros. Ferdinand prefiere oler las flores, senta-
do debajo de una encina, en lugar de competir en fiereza con los 
otros toros. No es cobarde, simplemente es pacifista, y debido a 
su fascinación por la naturaleza, se niega a luchar.

Como vive en España, allí, el sueño de todo toro es que le dejen 
participar en las corridas de Madrid. Pero esto no le interesa 
en absoluto a Ferdinand. Claro que todo cambiará el día en que 
se lo lleven a torear, cuando le capturen por ser el toro más 
grande, fuerte y rápido de toda la ganadería, y le obliguen a 
entrenar para combatir. Decidido a regresar con su familia, Fer-
dinand se unirá a un grupo de inadaptados con los que vivirá una 
gran aventura. ¿Conseguirá Ferdinand cambiar su destino? 
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