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L’ESTAT DE LES COSES
Des d’aquestes pàgines, intentem informar els nostres socis,
seguidors i a qui es pugui interessar per la nostra entitat de
com evolucionen les condicions de vida dels animals que
cuidem i de les activitats i notícies que van succeint amb el
pas dels dies.
Tot i que la Protectora existeix per lluitar contra un problema
originat per la inconsciència d’algunes persones i que no
tindríem raó de ser si les coses fossin com han de ser, sempre
intentem difondre les notícies sobre les nostres activitats i els
nostres problemes des d’un punt de vista positiu. Tot i això,
de vegades no ens queda cap més remei que explicar la realitat tan crua com és. I això passa especialment quan aquesta
realitat ens supera i ens quedem sense eines per fer-hi front.
Dins de tots els nostres problemes, a hores d’ara jo en destacaria tres que, a la llarga, poden comprometre el nostre
futur i als quals necessitem posar-hi remei en un termini no
gaire llarg.

Economia
Per primera vegada en molts anys, els comptes de la Protectora estan resultant deficitaris. No estem parlant d’una magnitud preocupant, però s’han de tornar a equilibrar els ingressos
i les despeses per continuar sent sostenibles.
Per què ens trobem en aquesta situació?
S’està fent molta més feina que en el passat en àmbits com
ara l’atenció veterinària i de conducta dels animals, hem de
complir amb normatives mediambientals, de riscos laborals
i de tota mena, com qualsevol empresa. Tota l’activitat que
fem és impensable sense la professionalització del personal
que fa funcionar el refugi. El contracte amb l’Ajuntament es va
negociar fa uns 8 anys i, a hores d’ara, l’assignació no cobreix
els mínims per donar el servei a la ciutat.

Les races “potencialment perilloses”
Ja fa temps que n’estem parlant. El perill real és la moda que
fa que persones inexpertes optin per tenir un tipus d’animal
que no saben manipular i que s’acaba per convertir en un
problema. El que fan després és traslladar el seu problema
a la Protectora. I així estem com estem, en una situació de
col·lapse mantingut des de ja fa massa temps. La situació
actual de la Protectora és de saturació i, de moment, no es
preveu que millori, ans al contrari.

Regeneració de l’entitat
Segurament, a moltes entitats els passa el mateix que a
nosaltres. D’entrada, no ens falten voluntaris amb ganes
de treballar i amb iniciativa per millorar les condicions de la
Protectora. D’això en podem estar satisfets. El que ens costa
més és trobar gent que es plantegi la seva col·laboració a
llarg termini, amb capacitat d’organització i de treballar en
equip i que portin els projectes fins al final. En definitiva, el
que ens preguntem és si en un futur no gaire llunyà hi haurà
gent amb voluntat de posar-se al capdavant de la Protectora
quan la generació actual ja no hi siguem.
Narcís Sirvent

Disseny Gràfic
Impressió Offset
Impressió Digital

c/ el plà, 39 - Pol. Ind. el plà
08750 Molins de rei - Barcelona
tel. 936 803 820 - fax 936 804 593
graficas@graficasgomezboj.es
www.graficasgomezboj.es

VOLS SORTIR
EN AQUEST
ESPAI?
Sol·licita les nostres
tarifes per l’edició
de juny 2018!
Contacte:
revista@protectorasabadell.org
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Socis

CAMPANYA PER AUGMENTAR EL NOMBRE DE SOCIS
La Protectora necessita més socis per poder-se mantenir sense ser deficitària i oferir als animals abandonats de Sabadell
una llar adient mentre resideixen al refugi.
Durant els gairebé 39 anys d’existència, les condicions de la Protectora han anat canviant, els animals també ho han anat fent segons
les modes i les instal·lacions amb grans patis per a grups de gossos
no són les més adients per al tipus d’animal que actualment resideix
al refugi, com ara molts gossos amb problemes de comportament o
catalogats com a races perilloses, que requereixen més aviat gàbies
individuals o dobles. Per poder adaptar les instal·lacions a aquesta
situació diferent i no perjudicar el benestar animal, necessitem
més socis.
Per complir amb totes les lleis, des de riscos laborals a protecció de
dades, passant per medi ambient, com qualsevol empresa, encara
que siguem una entitat sense ànim de lucre, necessitem més socis.
Per poder difondre la nostra tasca en aquests temps en què tot va
a través de les xarxes socials, tot requereix respostes al moment, bones fotografies, vídeos, un web i sistemes informàtics actualitzats, no
casolans com ha estat habitual durant anys, necessitem més socis.
Per poder mantenir el refugi i millorar-lo i seguir donant amb èxit
animals, cada mes ens falten fons. Per això, el 2018 llançarem una
campanya de captació de socis.
L’estratègia consistirà a utilitzar els animals de la Protectora i les
persones que ja en són sòcies perquè siguin qui protagonitzi la campanya. La idea és que quan una persona es fa soci de la Protectora
passa a ser “soci” (en el sentit de companya, col·lega, amiga...)
del gos o el gat que hi ha al refugi. Per això és l’animal mateix qui
convida la gent a esdevenir “socis”. I com que tots dos han de tenir
algun “benefici”, ho acompanyem amb un eslogan que explica què hi
guanya l’animal i què hi guanya el nou soci.
Per aconseguir-ho, emprarem els canals més convencionals i també
aprofitarem els canals en línia de la Protectora (Facebook amb
11.000 seguidors).

Una idea és fer un vídeo a partir de persones que ja son socis de la
Protectora en què es vegin “fent xocar” la mà amb la pota del seu
gos o gat i dient “Som socis!”
Si ets soci i vols participar al vídeo, envia’ns un correu amb les teves
dades de contacte a revista@protectorasabadell.org i ens posarem
en contacte amb tu quan fem el vídeo.
Gràcies a tots els qui ja sou socis. Ajudeu-nos a créixer en nombres!

BENVINGUDA ALS
NOUS SOCIS DEL 2017
Yaiza Ansio Martinez, Marc Ayllon Colomar, Sonia
Busquets Quiñones, Maria Jose Cabrera Rodriguez, Juan
Miguel Campos Nova, Aurora Camps Clotet, Alex Cobos
Arnalot, Marta Cortés Rovira, Fredy Javier Diaz Porto,
Jessica Espinal Gallego, Jennifer Fernandez Galvez, Axel
Fernandez Gómez, Mercedes Garcia Moraira, Francisco
Gòngora Cano, Herminia Herrerias Cruz, Alejandro Lacruz
Ruiz, Francisco Lara Garcia, Joana Lisa Beltran, Santi
Lopez Villa, Rafa López Villa, Beatriz Maeso Benitez,
Montserrat Mañas Marti, Laura Martinez Diaz, Angels
Martinez Pola, Elisa Mas Fatjó, Neus Mas Ladron de
Guevara, Florinda Mateo Flores, Elena Menéndez Álvarez,
Marie Michelat, Encarna Muñoz Redondo, Mariela
Georgina Obispo Pozzo, Angels Osuna Anton, José Perez
Rodriguez, Ricard Rodriguez Arrojo, Manel Sánchez Pérez,
Soledad Sánchez Pérez, Lidia Sanchez Sese, Jaume
Tarres Picart, Elena Tatiana Toma, Marta Valls Jimenez,
Juan Manuel Vega Fuentes

Cuidem-los, NATURALment!
ACUPUNTURA
HOMEOPATÍA
FLORS DE BACH
ORTOMOLECULAR

Clínica Ca N’Oriac
Gironès, 48
08207 SABADELL
Tel. 93 723 03 11

4H
CIES 2
608 16 09 02

URGÈN

cvcanoriac@gmail.com
www. sabavet.com

Voluntaris

5

ENTREVISTA A L’EQUIP GUARDIOLES BESTIALS

Guardioles bestials: implicació del teixit comercial en el benestar animal
La revista Petjades entrevista Beatriz Barcala com a representant de l’equip de voluntaris de la Lliga Guardioles Bestials, un
projecte per implicar establiments vallesans sensibilitzats per la situació dels animals abandonats que viuen al refugi i, de
retruc, els seus clients que, d’aquesta manera poden col·laborar, puntualment i en la mesura de les seves possibilitats, en el
benestar d’aquests animals que busquen una nova oportunitat.

En què consisteixen les
bústies solidàries?

Alguna anècdota relacionada
amb la iniciativa?

Es tracta de localitzar establiments que,
prèvia explicació del projecte, acceptin tenir
a les seves instal·lacions una de les nostres
guardioles. El mecanisme de treball és, en
si mateix, simple: recopilem les dades de
l’establiment (nom, adreça, telèfon i correu
electrònic), hi deixem una guardiola i, tot
establint contacte amb un responsable, les
recollim junt amb el contingut aproximadament
cada quatre mesos. Tot i això, de tant en tant,
ens trobem amb l’agradable sorpresa que, pel
volum de recaptació, hi ha establiments a què
hem d’anar cada dos mesos. Ara bé, també
cal puntualitzar que n’hi ha on no cal anar fins
al cap de dotze mesos. Cadascú aporta el que
pot i, per tant, ja està bé.

És clar que sí! Em va passar a mi i va ser
una d’aquelles coses que no passa mai. Un
dia, va arribar el moment d’anar a recollir la
recaptació a un establiment al qual havien
robat la guardiola i que va necessitar tot un
nou any per tornar a omplir-ne la meitat. Amb aquest esperit que caracteritza
l’entitat, i que consisteix a acceptar com a
benvinguda tota aquella contribució que pugui ser útil als animals del refugi, vam anar
a buscar-la. La nostra primera sorpresa va

Des de quan funcioneu?
Aquest equip de treball va començar a
treballar l’any 2014.

Què ha de fer un establiment
per tenir-ne una?
És molt senzill. Només cal posar-se en
contacte amb la Protectora a través del
telèfon 937267227, o enviar un correu
electrònic a guardiolesbestials@protectorasabadell.org, o bé dirigir-se al refugi
en horari d’atenció al públic
http://www.protectorasabadell.org/
contacto

Com esteu organitzats?
El funcionament de treball segueix la mateixa línia d’actuació que la resta d’equips
de treball que té l’entitat. Nosaltres, però,
tenim una tresorera. Som cinc persones
voluntàries i cadascuna de nosaltres
controla una zona (geogràficament, nord,
sud i centre). També disposem de guardioles a Terrassa. En aquests moments, ens
fa molta il·lusió tenir en marxa una tutoria
perquè tres persones voluntàries més
s’incorporin aviat al grup.

ser que, quan ens endúiem la guardiola,
el propietari, tant sí com no, va voler que
acceptéssim un bitllet de 10 euros. Nosaltres l’eximíem de tota culpa i li dèiem que no
calia, però ell insistia que se sentia responsable en part. Així que l’hi vam acabar
acceptant. La segona sorpresa va ser que
dins de la guardiola hi havia 47 euros, que
és més del que alguns establiments aconsegueixen acumular amb esforç en aquest
mateix període de temps. Quan vam comunicar al propietari la quantitat que havíem
reunit gràcies a la seva col·laboració, se’n va
alegrar molt.

Hay un total de 48 huchas colocadas
(43 en Sabadell, 2 en Sant Quirze del Vallès, 3 en Terrassa).
Hasta principios de diciembre se han recogido en 2017
un total de 1.617,81€.
Están en todo tipo de establecimientos: bares,
restaurantes, tintorerías, papelerías, centros de estética y
peluquería, tiendas de animales, clínicas veterinarias, etc.

En el ranking de los que han recaudado
más dinero en 2017 mediante nuestras
guardioles bestials los “top tres” son:
#1 Centre de bellesa Vamvú: 319,88€
C/ Paco Mutlló 143 - 08208 Sabadell
www.vamvu.es
#2 Bar Restaurant Sifón: 238€
C/ Budapest 59 - 08206 Sabadell
#3 Xurreria La Floresta: 168,15€
Gran Via (davant de l’Hospital Taulí) - Sabadell
xurrerialafloresta.wixsite.com

¡Muchas gracias a todos por vuestra solidaridad!
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Actualitats

DOBLE COL·LABORACIÓ
AMB EL RUGBY CLUB
GOSSOS DE CASTELLAR
Durant el 2017, la Protectora d’Animals de Sabadell i el Rugby
Club Gossos de Castellar del Vallès van dur a terme dos projectes
solidaris en favor dels animals. D’una banda, es va organitzar una
jornada solidària al camp de joc i, d’una altra, han estat els coprotagonistes del calendari anual de la Lliga.
La jornada solidària, que es va desenvolupar durant tot un dia
(malauradament plujós), va constar de partits de rugbi, activitats
infantils i una sortida de gossos en adopció en un recinte que
també va acollir un estand d’informació i material de propaganda i
de foodtrucks.
Així mateix, la implicació dels integrants de l’equip vallesà va ser
decisiva per articular el calendari d’enguany. Durant tot un matí,
jugadors i familiars es van desplaçar a les instal·lacions de la Protectora perquè el fotògraf Miquel Tres els fes fotos amb sis gats i
sis gossos. En tot moment, es va poder captar el contrast que tant
uns com altres exhibien: entre la duresa i la tendresa. Les frases
que acompanyen les fotos han estat fruit de la imaginació dels
voluntaris de l’entitat.

EL GOS HULK, AL DOCUMENTAL ALLIBERA’M
L’estiu del 2017, un grup d’estudiants
d’audiovisuals de la Universitat Autònoma de
Barcelona va rodar bona part d’un documental a les instal·lacions de la Lliga. El projecte, que es va presentar oficialment a finals
d’any, aborda el cas d’un gos en concret, en
Hulk, que va ser decomissat en un entorn
complex i que, tot i que va arribar al refugi
amb només 7 mesos, fa dos anys i mig que
hi és sense que ningú s’hi hagi fixat.
Els artífexs de la iniciativa han desenvolupat el treball des d’un enfocament artístic,

descrivint la historia d’aquest gos i donant a
entendre que és una de les moltes històries
que hi ha darrere dels animals abandonats.
Tant de bo que el seu rodatge i exhibició
contribueixi a fer que més animals trobin
una llar. Us recomanem que el veieu:
Enllaç:
https://www.youtube.com/
watch?v=NCRW_EfoqUI&feature=youtu.be

Actualitats
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LA CANALLA TORNA A
APROPAR-SE
A LA PROTECTORA

UN ALTRE GOS DE LA LLIGA
PER A ÁSKAL
Ara fa 8 mesos, en Batman, un gos jove que residia a la protectora
de Sabadell, va ser adoptat per l’entitat Áskal. Ara es diu Sertu i
s’ha convertit en gos d’assistència. Aquesta associació sense ànim
de lucre es dedica a entrenar de forma gratuïta gossos destinats a
donar suport a persones amb pèrdua d’audició, de manera que les
ajuden a ser més autònomes i a poder exercir un millor control sobre
l’entorn. Els integrants d’Áskal creuen que els gossos que resideixen
en una protectora no només són bons com a membres d’una unitat
familiar sinó que, a més, un cop passen amb èxit un entrenament
com a gos d’assistència en el marc d’Áskal, poden aportar el seu gra
de sorra a integrar en la societat persones amb dificultats.
Es tracta d’una tasca que no sempre deriva en els resultats que
se n’esperen. En aquest cas, però, va ser exitosa. Després de vuit
mesos d’entrenament per eliminar comportaments indesitjables, com
ara la protecció de recursos o les pors, i per practicar l’alerta de sons
i l’accés en espais públics i en mitjans de transport, en Sertu va viatjar a la Corunya juntament amb un dels membres d’Áskal per tal de
poder reunir-se amb la persona a qui ajudarà i que, al mateix temps,
li proporcionarà la possibilitat de gaudir d’una vida digna.
La Protectora agraeix a l’entitat el fet que busqui potencials nous
gossos d’assistència a les protectores, donant noves oportunitats a
animals que són perfectament capaços d’assumir-les.

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell sap que una prioritat per assolir un millor benestar en l’univers animal passa per
conscienciar els més petits. Per això resta sempre oberta a
col·laboracions en aquest sentit. En aquesta línia, l’estiu del 2017,
es va dur a terme una activitat puntual amb un casal d’estiu.
L’activitat Connecta’t amb la natura, organitzada per l’empresa
Càtering Vostra Cuina, es va desenvolupar a La Salut i va permetre que 180 infants de quatre escoles de Rubí s’apropessin
a la realitat de les protectores de forma lúdica i a través del joc
simbòlic. L’objectiu era conscienciar els infants de la importància
de respectar la natura i tot el que hi està vinculat. Els participants
van poder conèixer de prop alguns gossos del refugi, com per
exemple el Roc i el Curro.
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amor puro”
Autor: Jorge Padilla
Gos: Linda
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Llibres recomanats
BLAS: HISTORIA DE UN PERRO ADULTO ADOPTADO
Beatriz Moragues, Ediciones Ende, 2014
Un bon llibre per reflexionar sobre una gran problemàtica de la societat actual: l’abandonament
i el maltractament d’animals. Dirigit a tots els amants dels animals. A través de diversos casos,
coneixerem el Blas, un gos adoptat d’una protectora d’animals quan tenia 3 anys i que va compartir 8 anys de la seva vida amb els seus adoptants. Un clar exemple dels animals que trobem a
les protectores, molts dels quals no tenen l’oportunitat de conèixer una bona família que els estimi
i cuidi. En aquest cas, el Blas va trobar una llar que li va oferir respecte, amor i les cures que li
havien negat en la seva vida passada.
L’escriptora li va voler dedicar aquest llibre com una manera de recordar-lo, alhora que també tractava temes que cal treballar en la societat actual, com ara l’adopció d’animals adults i la important
tasca de les protectores, entre d’altres.

ELOGIO DEL GATO
Stéphanie Hochet, Editorial Periférica, 2015
En aquest llibre, trobarem exemples curiosos i interessants dels gats amb què diferents autors
s’han anat identificant al llarg del temps.
Referències a l’antic Egipte, França, etc. il·lustren les diferents sensacions i connotacions que
aquests felins tenien per a la població i com han anat canviant. Es mostra així com el gat ha estat
una espècie que s’ha sabut adaptar a les necessitats des humans per acabar fent que siguin
aquests els qui s’adaptin als gats.
Especialment dedicat als amants de la literatura i els gats.

EXPOSICIÓ I VENDES: Dr. Balari, 82
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 902 196 396
Tel. Fixe: 937 205 702
Fax: 902 196 397
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Comunicació

CAMPANYA SOM POTENCIALMENT ADOPTABLES
A l’octubre, l’Ajuntament de Sabadell i la
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
van endegar una campanya de difusió per
tal d’intentar donar visibilitat als més de
50 exemplars de gossos catalogats com
a potencialment perillosos (GPP) que actualment s’estan al refugi en espera d’una
família d’adopció. La iniciativa es va articular en forma de grans plafons repartits per
tots els barris de la ciutat que mostraven
tres dels animals d’aquestes característiques que busquen una llar.
Aquest tipus d’animals (generalment, de
les races pit bull terrier, terrier de Staffordshire americà i Rottweiler, entre d’altres),
com que estan discriminats per la llei,
tenen moltes més dificultats a l’hora de
trobar un adoptant. Per això acostumen
a romandre molt de temps, fins i tot anys,
a les instal·lacions de la protectora. A
més, es dóna la circumstància que, en la
majoria dels casos, han d’estar tancats

CURS TEORICOPRÀCTIC SOBRE GPP
El 28 d’octubre i l’11 de novembre, la Guàrdia Urbana de
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) va rebre formació en benestar animal a través d’un curs per aprendre a tractar amb gossos
catalogats com a potencialment perillosos (GPP). Les pràctiques
per culminar el procés d’aprenentatge es van portar a terme a les
instal·lacions de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
De la mà de la regidora adjunta Cristina Santón, es va fer un curs
teoricopràctic entre agents de la Guàrdia Urbana i membres de
l’equip tècnic de l’àrea de sanitat del consistori hospitalenc sobre el
tracte a gossos catalogats com a GPP. La formació la van impartir
membres de l’Associació per a la Protecció dels GPP, amb Miquel
Montanera al capdavant, com a president i expert en aquest tipus
de races de complexió forta.
Arran de la formació, els assistents podran reconèixer els senyals
que indiquen l’estat emocional del gos, aproximar-s’hi de forma
segura, intervenir adequadament en cas de conflicte i, en definitiva,
desenvolupar elements clau per a una tinença responsable, atès
que una actuació oportuna en cas de pèrdua o abandonament
d’un animal pot resultar crucial per la seva supervivència i integritat. A més, també es considera que resulta interesant saber com
apropar-s’hi si el gos va acompanyat del propietari i, en cas necessari, poder assessorar sobre la tinença d’aquests animals segons la
llei i segons pautes etològiques.
Esperem que altres ajuntaments segueixin l’exemple de formar
de manera pràctica els seus agents de policia en la manipulació
d’aquest gossos mal anomenats potencialment perillosos.

en gàbies de manera individual, tot i que
són potencialment adoptables i poden
conviure perfectament amb una família,
sempre que sigui l’adequada i tingui un
perfil mínimament responsable. En aquest
sentit, la Lliga ofereix assessorament a
totes aquelles persones que es plantegin la possibilitat de donar una segona
oportunitat a un GPP, a més de facilitar
condicions avantatjoses per tramitar el
certificat d’aptitud i l’assegurança.
Una actuació d’aquesta naturalesa pot
incentivar l’adopció i, per tant, evitar la
massificació a les protectores d’animals,
però també pot contribuir a fer palesa la
necessitat d’intentar evitar el naixement
de nous cadells, conscienciant aquelles unitats familiars que van adquirir un
animal potencialment perillós i que no el
tenen esterilitzat.

Comunicació
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I MOSTRA INTERNACIONAL
DE CINEMA ANIMAL DE
SABADELL
El passat mes de novembre, es va dur a terme a Sabadell la primera edició d’una nova mostra cinematogràfica que té per objectiu
sensibilitzar envers una tinença animal responsable i respectuosa.
La presentació de 51 films internacionals que va aplegar la iniciativa va estar acompanyada tant d’un documental centrat en els
professionals, les associacions i les entitats animalistes vinculades
a la ciutat amfitriona –incloent-hi la Lliga– com d’una campanya de
recollida, a l’exterior dels cinemes Imperial, d’aliments i accessoris
per a animals abandonats.
El jurat estava format per sis persones vinculades al món del
cinema o a la protecció dels animals: Narcís Sirvent, president
de la nostra associació; Unax Ugalde i Núria Gago, actors;
Carlos Rodríguez, veterinari, director i presentador del programa
d’Onda Cero Como el perro y el gato, i Marianna de Nadal, professora de comunicació visual de l’ESDI. El regidor de Benestar
Animal de l’Ajuntament de Sabadell, Miquel Soler, va fer de
secretari del jurat i l’actor Nacho Guerreros va ser l’encarregat
de lliurar els premis.

Voluntarios de Progat y de la Lliga Protectora durante la recogida de
alimentos delante del Cine Imperial

Maties Serracant, alcalde de Sabadell, con el jurado:
Marianna de Nadal (ESDI), los actores Unax Ugalde y Núria Gago, Miquel
Soler, Regidor Benestar Animal, Narcís Sirvent, presidente de la Lliga, Nacho
Guerreros, actor, Carlos Rodríguez, veterinario y presentador de radio.

QUE ALGO NO ESTÉ A LA VISTA,
NO SIGNIFICA QUE NO ESTÉ
A SU ALCANCE.
Confía en su instinto.

Cuando confías en el instinto de tu perro, potencias su inteligencia y le ayudas a desarrollarse
respetando su esencia. Por eso, True Instinct
presenta una gama de alta nutrición natural,
con carne fresca como primer ingrediente y una
excelente combinación de ingredientes naturales
como los que podría encontrar en la naturaleza.
Nutrición natural que respeta su instinto para
una vida plena y vibrante.
Descubre más en: www.trueinstinct.com
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NOVA CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ
PROGAT-PROTECTORA SABADELL
La segona edició de la campanya “A les
teves mans”, impulsada conjuntament per
Progat i la Lliga Protectora d’Animals de
Sabadell, va continuar tenint per objectiu
intentar evitar cadellades interminables
de gossos i gats tot posant a l’abast dels
ciutadans identificacions i esterilitzacions
en condicions més assequibles del que és
habitual. Aquesta segona convocatòria es
va desenvolupar entre el 15 de setembre i el
31 d’octubre del 2017 a Sabadell i va tenir la
implicació de 4 centres veterinaris, de manera que pràcticament tot l’any es pugui estar
cobert amb mesures d’aquesta naturalesa
(entre la primera campanya, al gener, i la

campanya de Faada, entre el març i el maig).
Sembla que la iniciativa ha tingut una certa
incidència, tot i que uns i altres són perfectament conscients que queda molt per fer.
Segons l’informe oficial, el 62% de les persones que es van interessar per la campanya s’hi van adherir i això ha fet possible que
119 animals s’hagin identificat o esterilitzat.
En el cas dels gats (57), la majoria de les
peticions han estat per identificar-los amb
microxip i esterilitzar-los, mentre que entre
els propietaris de gossos (62) s’ha demandat essencialment l’esterilització, perquè la
majoria ja porta xip.

DES DE L’OCTUBRE, SABADELL JA TÉ NOVA ORDENANÇA
MUNICIPAL SOBRE TINENÇA RESPONSABLE, PROTECCIÓ
I BENESTAR ANIMAL
La nova ordenança reguladora de la tinença
d’animals té com a objectiu principal la
protecció i el benestar animal i reuneix, entre
altres novetats, la prohibició d’organitzar
qualsevol iniciativa o espectacle basat en el
patiment o el sacrifici animal i la fixació de les
condicions de la tinença d’animals a casa,
com per exemple no deixar-los sols al domicili durant un període superior a 12 hores, a
més d’establir criteris i condicions d’accés
dels gossos al transport públic, els necessaris quan es deixi l’animal tancat en un vehicle
o la regulació dels gossos que hi ha als horts
de la ciutat.

El regidor de Benestar Animal, Miquel
Soler, ha valorat positivament la feina de les
entitats animalistes que han participat en la
redacció del text de l’ordenança, substancialment més exhaustiva que l’anterior (s’ha
passat de 30 a 90 articles) i que posa fi a
les ambigüitats de l’anterior text.
El nou marc normatiu estableix les característiques dels mitjans de subjecció dels animals
i detalla, per exemple, les obligacions dels
propietaris d’espais on s’instal·lin colònies de
gats i les condicions del seu control i manteniment. Així mateix, estableix compromisos

de l’administració i reforça el paper de les entitats de defensa dels animals i regula aspectes que l’anterior ordenança no preveia, entre
d’altres, l’adopció i donació d’animals, la
presència d’èquids als carrers, les condicions
de transport d’animals en vehicles particulars
i la regulació de les zones d’esbarjo per a
gossos. El nou règim sancionador és, també,
molt més exhaustiu.
Un cop el document estigui operatiu al web
de l’Ajuntament de Sabadell, la Lliga publicarà al seu web un enllaç perquè tothom qui
ho vulgui el pugui consultar.
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L’EQUIP JARDINS MILLORA LA
IMATGE DEL CEMENTIRI
Arran d’actuacions al recinte del cementiri per part de l’equip Jardins de la
Protectora d’Animals de Sabadell, aquestes instal·lacions mostren una imatge
més amable.
Els socis que tenen enterrats al refugi els
que van ser els seus animals de companyia
poden observar i sentir com les plantes fan
més agradable la visita.
Atès el poc espai de què es disposa per a
aquest recinte, si algú vol adquirir una tomba ha de ser soci. El cost és de 190 euros
i la compra inclou la placa de marbre. Cal
que s’acompanyi d’un manteniment anual
i d’una quantitat addicional si s’ha d’obrir i
tornar a tancar. Ara mateix, l’entitat disposa
de tombes lliures.

De tota manera, a l’hora de gestionar
la mort d’un animal també es pot optar
per la incineració, que pot ser individual,
amb un cost de 165 euros i amb lliurament de les cendres en una urna i d’un
certificat, o bé col·lectiva, junt amb les
restes d’altres animals, el que suposa
una despesa de 50 euros.
Per a més detalls sobre aquest particular
contacteu directament amb la Lliga.

CHILLCAT.
TEMPORADA
2017
Entre el maig i l’octubre del 2017 va
tenir lloc la segona temporada del
Chillcat de la Lliga. Atès el seu èxit,
es va poder constatar la consolidació
d’una activitat que no seria possible
sense la tasca que duen a terme els
integrants de l’equip Felins. Aquest nou
any 2018, es tornaran a obrir les portes
dels patis i, ara mateix, els gats que hi
habiten ja ho estan esperant!

COMED POSA’LS GUAPOS

Nutrició natural per
animals i perruqueria canina
TRANSCASTELLAR S.L.
c/Les Garrigues, 15
08211 Castellar del Vallès
(Barcelona)
+34 937 148 958
www.vslogistic.com

TRANSPORT URGENT

Dr. Puig 44 Sabadell

Tel: 937478929
Instagram
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BELA, ADOPTADA
DESPRÉS DE SER
CURADA GRÀCIES
A SOS PADRINS
Clàudia Rebollar

Cristina Raya

Míriam Nieto

L’EQUIP VETERINARI
ES RENOVA
Després de més d’una dècada de treball d’un equip veterinari que,
amb la seva feina, ha aconseguit nombroses fites que han contribuït al benestar dels animals del refugi, els seus integrants emprenen altres reptes laborals i, d’aquesta manera, es produeix un relleu
que deixa pas a nous professionals.
A partir d’ara, l’equip veterinari de matí està sota la responsabilitat de Clàudia Rebollar. La seva tasca inclou el conjunt de la gestió
interna dels animals del refugi: des de les revisions de les noves
entrades, diagnòstics i control dels animals residents, fins als tractaments de malalties i gestió d’urgències, passant per les cirurgies
setmanals d’esterilitzacions.
L’equip veterinari de tarda, encapçalat per Míriam Nieto, s’ocupa
dels animals que són adoptats i té com a missió, d’una banda, les
tasques administratives (papers en regla, cartilles...) i la comprovació del bon estat de salut de l’animal a l’hora de lliurar-lo i, d’una
altra banda, la presa de contacte amb les persones que han optat
per formalitzar una adopció.
El fet que les tasques estiguin repartides entre diferents facultatives
no vol dir que, de manera excepcional, no puguin assignar-se a una
o l’altra indistintament, segons les circumstancies que es donin. Finalment, assenyalar que com a ajudant tècnica veterinària (ATV) hi ha
Cristina Raya, que dóna suport a totes dues veterinàries al llarg del dia.

La Bela (abans Vela) és un nou cas d’un animal de la Protectora
que, gràcies a l’ajuda del programa SOS Padrins, ha aconseguit curar-se. Una història que, a més, ha tingut un final feliç
perquè ha trobat una família que l’ha adoptada. La Bela és una
gosseta que va arribar a la protectora al juny, quan només tenia
cinc mesos, després d’haver caigut del balcó d’un segon pis.
Tenia dues potes trencades amb doble fractura, una oberta. El
diagnòstic va requerir que fos operada d’urgència per posar-li
implants traumatològics al fèmur, ja que patia forts dolors i existia el perill que es quedés sense mobilitat. També se li va posar
una fèrula en una de les fractures i, després de la intervenció,
va necessitar cures diàries i fisioteràpia per recuperar tanta
mobilitat com fos possible.
La complexitat del cas va fer que la Lliga demanés ajuda
per cobrir els costos de les operacions i els tractaments
de la Bela, que li permetrien tornar a caminar. Mitjançant
el programa SOS Padrins, es van buscar 17 padrins que
fessin una aportació mensual de 10 euros durant quatre
mesos. I la crida va ser tot un èxit, ja que en tan sols 48
hores es van aconseguir totes les donacions necessàries.
Després de passar una temporada al refugi sota supervisió
veterinària per poder rebre els tractaments necessaris, la Bela
ha estat finalment adoptada per una família que assegura que
es fa estimar molt!

Adopta’m
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Esta vez queremos presentaros una serie de animales que han entrado en la protectora siendo muy jóvenes, pero que llevan mucho
tiempo con nosotros sin que nadie se haya fijado en ellos. Son los grandes “olvidados”. Algunos tuvieron o tienen problemas como
miedos, estrés u otros, pero en una casa adecuada podrían mejorar mucho. Otros en cambio simplemente son tesoros sin descubrir.
¿Algún día alguien se dará cuenta?

Braco
Entró con 1 año en 2012.

Tro
Entró con 1 año y medio en 2010.

Jagger
Entró con 2 años en 2011.

Barney
Entró con 1 mes en 2009.

Mara
Entró con 2 años en 2010.

Teo
Entró con 1 año en 2010.

Rufo
Entró con con 7 meses en 2011.

Sultán
Entró con 2 años en 2011.

Ginger
Entró con 4 meses en 2009.

Fila
Entró con 2 años en 2010.

Runa
Entró con 2 año en 2010.

Dürum
Entró con 1 año en 2011.

Porthos
Entró con 3 años en 2011.

Venice
Entró con 3 meses en 2009.

Judo
Entró con 1 mes en 2010.

Barbas
Entró con 1 año en 2010.

Pirula
Entró con 8 meses en 2011.

Rambo
Entró con 5 meses en 2012.

Cheese
Entró con 2 meses en 2010.

Lina
Entró con 3 meses en 2010.
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Col-laboradors

JO DONO, TU DONES
I ELL TAMBÉ DONA
L’empatia vers els animals que resideixen en una protectora es pot manifestar de tantes
maneres com formes de col·laboració sorgeixin per part de la ciutadania. Amb tants anys
de trajectòria, la Lliga ha pogut veure com multitud de persones s’hi han adreçat per
emmarcar-se en unes de les propostes que l’entitat ha ideat. Però moltes altres vegades
les persones fan arribar la seva pròpia fórmula en funció de les possibilitats que tenen, tant
a nivell de disponibilitat com des d’un punt de vista professional o econòmic. És per això
que és molt difícil enumerar a tothom que es dirigeix a les instal·lacions amb aquest fi i que
en aquesta secció hem optat per fer-vos extensives maneres diferents de fer-ho...a l’espera
que cadascú de vosaltres es posi en contacte amb nosaltres per oferir-nos la que més
s’ajusta a la vostra realitat.

Caminada solidària d’un grup d’empleats de Seat

Aquest grup d’aficionats a l’excursionisme de l’empresa automobilística SEAT duu a terme
cada mes una excursió que inclou una aportació a una entitat o fundació sense ànim de
lucre. Com a resultat de la ruta que van fer entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, els seus integrants van adquirir articles de la nostra botiga solidària per valor de 50 euros.

Donació del regal d’aniversari

Dani López, que va adoptar el seu gos Roc ara fa 7 anys a la Protectora, va donar a
l’entitat els 290 euros corresponents al seu regal d’aniversari. Se li va acudir que podia
demanar als familiars i amics que, en comptes de regals (que no necessita), li lliuressin una
quantitat de diners per fer una donació per als animals del refugi.

Una donació coordinada

De vegades, les donacions requereixen la coordinació de diverses persones i entitats per
ser efectives. En aquest cas, aquest tipus de col·laboració va ser decisiva. SOS Galgos
va oferir 20 sacs de 15 kg de pinso per a gossos que li havien arribat i a què no havia
pogut donar sortida perquè l’entitat no té seu física. La Margarita, una de les integrants i
amiga d’una col·laboradora de la Protectora de Sabadell, va pensar en la Lliga i ens va oferir el menjar. Calia anar a buscar la donació al Penedès i això va ser possible gràcies a una
altra donació: la de l’empresa de transports Cualde Logistics, que, com ja ha fet en altres
ocasions, va fer el transport sense cost.

Rescats Teaming

Aquesta fórmula de donació generalitzada, d’1 euro mensual, va permetre, durant el 2017,
fer dos rescats. El primer (de 2.260 euros) va servir per: col·locar jardineres amb plantes aromàtiques als patis de gossos grans per tal d’espantar els mosquits; costejar
l’operació (material per a la intervenció traumatològica, antibiòtics, antiinflamatoris i cures)
d’en Puzzle, un gat que havia entrat al refugi amb una pota fracturada a conseqüència
d’una caiguda d’alçada; adquirir 10 abeuradors i 6 menjadores; fer analítiques de
sang i proves per diagnosticar els tractaments per a 28 animals. El segon rescat (de 855
euros) va servir per: adquirir arnesos de seguretat per a gossos qualificats com a
GPP; comprar caixes de plàstic per condicionar els patis de gats de cara a l’hivern;
desparasitar internament tots els gats; ingressar d’urgència en una clínica externa
un gos amb una mossegada; comprar un aparell per projectar vídeos dels animals en
adopció a la pantalla de recepció. Gràcies a tots els teamers! Si us hi voleu adherir per 1
euro al mes, podeu fer-ho a través de l’enllaç següent: https://www.teaming.net/lligaprotectorad-animalsdesabadell

Giving Tuesday (el Dia de Donar) 2017

Aquest any, també es va participar en un micromecenatge amb motiu del Giving Tuesday
(migranodearena.org) destinat a 2 animals, Kendo i Volta, que havien perdut una pota
cadascun i que havien estat sotmesos a operacions i cures molt complicades. Es va assolir
el projecte al 104% i es van aconseguir 520 euros, amb els quals s’han pogut finançar la
traumatologia, les cures i les medicacions necessàries.

EL CAGA TIÓ: SOLIDARI
AMB LA PROTECTORA
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La Lliga Protectora va celebrar aquest Nadal una nova
activitat per recaptar diners en favor dels animals del refugi.
Es tracta d’un tió solidari que va repartir diversos regals entre la trentena de participants, tant infants com adults, que es van apropar per
fer-lo cagar fent un donatiu de quatre euros. I és que, tot i que alguns
eren més tímids a l’hora de cantar la cançó al tió, tots es van endur
algun obsequi: una pilota, una gorra, contes o revistes, entre d’altres.
La iniciativa es va dur a terme el 23 de desembre a la plaça de
l’Àngel de Sabadell, on també es va muntar un estand amb productes de la Protectora i en què diverses persones es van interessar per
com fer-se sòcies o com adoptar un gos o un gat. D’altres van comprar productes com ara collars per als animals, bolígrafs o motxilles,
tot i que el més venut van ser els calendaris solidaris del 2018.
Al llarg del dia, també es va poder visitar l’exposició del concurs de
fotografia organitzat per la Protectora i, al final de l’activitat, es va dur
a terme l’entrega de premis. El jurat ja havia escollit sis dels guanyadors del concurs, però el públic de l’exposició va tenir l’oportunitat
de votar per triar un premiat addicional. Atesa la bona rebuda de
l’activitat, de ben segur que la Protectora la repetirà l’any vinent!

CONCURS DE FOTOS 2017
Aquest any, vam convocar el concurs de fotos de la Protectora en
una altra època. No com sempre a la primavera o l’estiu, sinó entre
el novembre i el desembre. Per tant, el títol va ser “Tardor/hivern
amb el meu animal de companyia”.
Això ens va permetre rebre fotos amb una altra llum, altres colors
i altres motius. També vam tornar al format de paper per poder
exposar les fotos dels participants en la nova activitat de fer cagar
el tió el 23 de desembre del 2017.
Hi va haver dues modalitats:
a/ La millor foto: imatges d’alta qualitat fotogràfica (enfocament,
motiu, entorn, llum i escenari).
b/ La foto més tendra: imatges de l’animal que reflecteixin una
situació o escena dolça i tendra.
Es van aconseguir un total de 12 fotografies que optaven per
la modalitat “La millor foto” i 14 fotografies que van entrar en la
modalitat “La foto més tendra”. A la pàgina 8 d’aquest número de
la revista, es poden veure les fotos que han quedat en primer lloc
en cada categoria i en l’apartat “Notícies” del nostre web, totes les
fotos guanyadores.

AVANÇ MINIREVISTA
CADELLS 12
Una nova col·laboració en format pràctiques entre la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell i l’Escola ILLA d’Art i Disseny de Sabadell.
En aquesta ocasió la il·lustració és de l’alumna Viena Boedo del
Cicle Formatiu de Grau Superior en il·lustració.
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Animals adoptats

Oscar

Bon dia!
Us deixem algunes fotos de la Channel. La vam adoptar fa aproximadament un mes i mig i la veritat és que és el millor que hem fet.
És una gossa obedient, carinyosa (supercarinyosa!) i molt bona. Li
encanta prendre el sol i menjar-nos a petonets. És una llàstima que
estigui categoritzada com a PPP ja que, de veritat, és un amor de
gosseta. Ens té el cor robat des del primer dia i l’estimem infinitament! Sabem que li hem canviat la vida, perquè segurament ningú
no s’hauria fixat en ella.
El que ella no sap és que a nosaltres també ens l’ha canviada per
a bé. Gràcies, Channel, per tant d’amor, i gràcies a vosaltres per la
gran tasca que feu. Persones com vosaltres fan el món una mica
més bonic.
Atentament,
David, Marta i Channel

Oscar, antes Happy, nos saluda desde Estonia:

Channel

Los primeros meses con Oscar fueron difíciles. Cuando no confiaba en nosotros y costó tiempo hasta que realmente conectamos.
Pero ahora es el mejor perro que uno se puede imaginar: tranquilo,
también en el apartamento, no destroza nada, cariñoso, simpático,
listo, feliz y genial con otros perros (quizás es una ventaja haber convivido con otros perros juntos en un refugio tanto tiempo). Todavía
está cambiando y evolucionando, ¡pero para nosotros también es
divertido! Vale totalmente la pena esta “lucha” y por supuesto nos
sentimos muy bien haber dado una posibilidad a un perro que no fue
querido por su antiguo propietario pero que, como cualquier perro,
necesita cariño, cuidados y paciencia (y ejercicio). Es también una
sensación fantástica tener un perro que es tan agradecido y que te
quiere tanto, y que ahora también quiere la vida como si fuera otra
vez un cachorro.
¡Adopta, no compres!

¡Hola!
Soy la mamá de Bebe (antes Leonard) y os envío estas fotos para
que veáis lo bonito que está. Le encanta estar en el jardín tomando
el sol y haciendo travesuras, pero a la hora de descansar, ¡nada
mejor que mi cama!
Quiero daros las gracias una vez más por cuidar de él después del
atropello y por darme la oportunidad de adoptarlo. Es una de las
mejores decisiones de mi vida.

Todo lo mejor,
Anna

Mariona

Sirius

Bebe

Hola.
Soy Maribel y ya hace dos meses que adopte a Sirius, antes Lois.
Quiero que veáis lo bien que está. Es un amor, cariñoso y dulce. Nos
tiene locos a todos. Me gustaría que, si estáis valorando adoptar, no
lo penséis. Hacedlo. Ellos necesitan cariño, pero te dan más.
Besos y gracias,
Maribel

Animals adoptats

Aran

Bianca

Bitxu

Bruno

Sucret

Duna

Yara

Kali

Kira

Kiwi

Laika

Linda

Lladruc

Lola

Menut

Mimi

Monty

Nino

Nit

Nuk

Pocoyo

Roc

Sol

Spot

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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Infografia

¿QUÉ NOS QUIEREN DECIR LOS GATOS?

Cadells
12

La revista dels minisocis!

Amor d’os
En un lloc anomenat Antàrtida, el continent més fred i elevat
de la Terra, és on trobem la nostra amiga, Alapa.
L’Alapa era una ossa polar de color blanc, molt gran, que
passava la major part de la vida a l’aigua. Es trobava molt
sola i, com que ja s’acabava la primavera, va començar a buscar
un company, un amic, amb qui poder compartir uns mesos i tenir
fillets per formar una família i seguir, així, el cicle de la
vida.
Van passar els dies i, després de molts quilòmetres, l’Alapa
va trobar un os supermaco amb qui començar el camí per assolir
els seus objectius. Amb aquest os va tenir dos ossets que es
passaven el dia jugant feliçment, mentre ella preparava la cova
per dormir i buscava menjar per dinar i sopar, entre moltes
altres coses. Estaven tots junts. Però va arribar el dia que
el pare va abandonar la cova per seguir el seu camí en solitari
i va deixar l’Alapa i els menuts perquè anessin creixent a poc
a poc. I així ho van fer. Els ossets van créixer tant que,
quan van ser grans, també van abandonar el niu, casa seva, per
seguir aprenent de la vida.
Els ossos són animals més aviat solitaris i han de seguir el
seu instint. Mentre no hi hagi altres animals ni humans que
pertorbin el seu hàbitat, al meravellós món de l’Antàrtida hi
haurà ossos polars que facin el seu camí i creïn les seves
famílies allà on siguin més feliços.
Autora: Neus Ferrer

2

Recomendaciones
Película: Hermano oso
Directores: Aaron Blaise
Robert Walker
Walt Disney Pictures
EE.UU, 2003

y

En la ceremonia de entrada a
la vida adulta, Kenai recibe
su tótem. No comprende que
el símbolo del amor que le
tiene
que
guiar
durante
su vida como hombre sea,
precisamente, el animal que
más odia: ¡el oso! Pero una
serie de sucesos mágicos hará
que Kenai acabe por comprender
el verdadero significado del
amor desinteresado y aprenderá
a ver a los osos como amigos.

Libro: Hermano de los osos
Käthe Recheis
Ilustraciones de Franz Hoffmann
Editorial Anaya
Madrid, 2002 (2ª ed.)
En
un
poblado
indio,
un
muchacho huérfano se siente
abandonado por su tío. Incapaz
de
ser
un
buen
cazador,
encuentra en los animales la
compañía y el afecto que no ha
podido recibir de los humanos.
Pero, después de algún tiempo,
descubrirá que su vida está al
lado de sus semejantes, aunque
nunca olvidará que llegó a ser
“hermano” de los osos.

3

Conoce 4 diferentes tipos de osos
¡Asocia la descripción correcta con su dibujo!

1

Este oso es uno de los más rápidos que existen gracias al diseño
de su cuerpo. Vive en Norteamérica y es la especie de oso que
más suele interactuar con el hombre, ya que no es tan tímido
como otros de sus parientes, por lo que es muy fotografiado y
filmado cada año. A pesar de su nombre, además de ejemplares de
color negro, pueden encontrarse individuos marrones que suelen ser confundidos con los osos pardos por algunas personas.

2

Es posible encontrar estos osos en Europa, Asia y América
del Norte. Tienen una esperanza de vida en libertad de unos
30 años y, aunque los hay de distintos tamaños, son bastante
grandes, pudiendo alcanzar los 3 metros de longitud y pesos
cercanos a los 700 kilos. El color de su pelaje varía: los
hay marrones oscuros, dorados más claros y grises. Es uno de
los osos más grandes y, a pesar de su aspecto fiero, la mayor parte de su dieta se compone de materia vegetal, aunque
no descartan comer carne o grandes cantidades de pescado.

3

Este oso es exclusivo del Ártico y es fácilmente reconocible
por ser totalmente blanco. Se alimenta principalmente de focas
y es un excelente nadador. Sus patas están más desarrolladas
para realizar grandes caminatas. Es uno de los carnívoros más
grandes de la Tierra y se estima que es una de las especies
más amenazadas por el cambio climático y el deshielo que se
está produciendo en su hábitat. A pesar de su pelaje blanco,
su piel es totalmente negra, lo que le permite mantener mejor
el calor corporal.

4

Es la especie más popular del mundo, gracias sobre todo a su
aspecto y su conducta. Es un gran trepador y un especialista
en comer bambú, para lo que ha desarrollado unos molares muy
fuerte, aunque también come otros vegetales, frutos, pequeños
mamíferos, insectos y peces. Su pelaje es muy grueso y como
característica curiosa presenta un pulgar en la pata que le
permite agarrar el bambú. Son las estrellas de China, por lo
que se hacen grandes esfuerzos para conservarlos, pero hoy en
día son uno de los animales más amenazados del mundo.

4

A

Oso pardo

B

C

Oso panda

Oso polar

Oso negro americano

D

5

1-C, 2-B, 3-A, 4-D

Sopa de lletres
Troba els 7 tipus d’ossos que s’amaguen en aquesta sopa de
lletres: os polar, os panda, os bru, os negre asiàtic, os
negre americà, os malai, os andi.

6

7

Solució: formigues, glans, castanyes, mel (al rusc), peu d’os
(planta), carronya, nabius i esbarzers.

:

Ajudes l’os a trobar al paisatge
següuent els aliments que pot menjar?

Fabrica la careta de un oso
Conviértete en un oso polar con esta CARETA.
Necesitas: un plato desechable de cartón blanco, un vaso
desechable o un vaso de yogur vacío pintado de blanco, cartulina blanca, papel de seda blanco cortado en pedacitos,
un pompón negro, un lápiz, cola blanca, pincel, tijeras,
cúter y una cinta elástica para sujetar la careta.

Fuente: i heart crafty things
https://www.saposyprincesas.com/ocio-en-casa/
manualidades-para-ninos/manualidades-invernales-yfacilitas-para-hacer-con-ninos/

Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
www.protectorasabadell.org
Amb la col-laboració de: Neus Ferrer, Silvia Nicolas, Ester Ferrer,
Claudia Matheja i Cactus Seny Gràfic.
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Il·lustracions: Viena Boedo, alumne de l’Escola Municipal d’Art
ILLA de Sabadell.

