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Editorial

Els voluntariat és l’essència de la Protectora, el plat fort de
l’associació. Sense voluntaris no podríem fer moltíssimes tasques i activitats, tant dins com fora del refugi, en contacte directe
amb animals o no. Hi ha molta diversitat de persones a l’equip,
però tots tenim en comú l’estima envers els animals i la voluntat
d’ajudar-los en qualsevol cosa que calgui, a més de moure’ns
amb les mateixes bases, com són el respecte, la solidaritat, el
treball en equip, la confiança i l’educació.
Cada voluntari posa el seu gra de sorra en benefici dels animals i
dedica el temps que pot i vol, de manera lliure, de manera altruista. Des de l’associació, es valora la qualitat de la dedicació i no
la quantitat. La distribució dels voluntaris en un o altre equip es fa
tenint en compte les seves preferències, coneixements i aptituds,
així com la seva disponibilitat. Habitualment, és un voluntariat de
llarga durada, cosa que reforça els bonics vincles que es creen
entre els voluntaris, permet que es vagin formant al llarg del temps
i vagin agafant experiència, el que millora la qualitat de la seva
tasca o activitat.
És tot un plaer gaudir de bons moments sent voluntaris de la
Protectora, ja sigui passejant o banyant els gossos o gaudint de
moments de relaxació amb ells dins el pati, acaronant o raspallant
els gats. O bé anant a una escola a fer una xerrada als joves, fent
jocs amb usuaris i gossos en centres on viuen persones amb
discapacitat psíquica o plantant plantes aromàtiques al refugi
per allunyar els mosquits. O també gaudint de la companyia i les
atencions que donen els padrins als seus apadrinats, o facilitant
recursos als gossos amb problemes de comportament i observant-ne les millores. I així podríem seguir desenes de línies, donant
exemples concrets de per què els voluntaris seguim sent voluntaris de la Protectora. Però l’experiència no es pot explicar bé en
paraules, s’ha de viure!
I encara és més enriquidora, fomenta més la unió de tot l’equip de
voluntariat i et fa prendre consciència de com és quan veus que,
a vegades, factors externs fan difícil la tasca i posen bastons a les
rodes per fer-la possible, però que, tot i així, tens voluntaris al teu
costat, compromesos, aportant idees, donant suport, i cercant
alternatives, amb respecte, tolerància, paciència, comprensió i
empatia. Moments com aquests fan valorar realment el fet de
formar part d’aquest gran equip!
I aquí l’altra cara de la moneda. Molts bons motius per ser voluntaris, però la realitat del voluntariat també és una altra. D’una
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banda, trobem moltes persones que volen ser voluntaris al moment, sense esperes, sense respectar tot el procés d’incorporació
de nous voluntaris, que no és sinó pel propi bé dels voluntaris,
perquè es trobin a gust amb la resta de membres de l’equip i
sàpiguen com es fan correctament les tasques. D’altres volen
sumar-se, però durant un temps molt limitat, per exemple 1 o 2
mesos; s’agraeix l’ajuda, però als voluntaris tutors els pots suposar fins a 3 mesos formar-los perquè després marxin i no hagi
servit de massa tota la feina feta. Costa trobar voluntaris a llarg
termini, que és el que la Protectora necessita ara mateix. També
hi ha persones que volen ajudar d’una única manera, que sol ser
estant en contacte directe amb els animals del refugi, però hi ha
moltes altres tasques que beneficien els animals i per a les quals
costa trobar mans.
I també trobem situacions en què, potser en comptes de voler
sumar-se al voluntariat per ajudar els animals, volen fer-ho més
aviat per ajudar-se i beneficiar-se a si mateixos. Evidentment, el
tracte amb els animals aporta molts beneficis per a la salut de
les persones, però justament els animals que podem trobar en
un refugi, sigui per la vida prèvia que han tingut o per la situació
especialment estressant i de competència que viuen al refugi, són
els qui necessiten que els donin un cop de mà, motiu pel qual el
refugi no és un centre de teràpia.
Així mateix, la tasca voluntària és sovint dura. Hi ha situacions
que emocionalment et toquen la fibra: arribar un dia al refugi i
trobar-hi una cistelleta plena de gatets acabats de néixer amuntegats, o un sac lligat llançat per damunt la porta d’entrada amb
un cadellet de gos dins, o un gos de raça GPP lligat a l’entrada
que de tan espantat com estava es mostrava agressiu i no hi
havia manera de poder deslligar per entrar-lo i facilitar-li menjar i
aigua, o baralles en un pati en què hi ha algun ferit... Són situacions que et creen una impotència enorme i et generen també
tristesa per viure en la societat en què vivim en què succeeixin
aquestes coses.
Per tant, encara hi ha molt feina a fer, tant dins com fora del refugi.
La vida que portem, els canvis freqüents, la manca de temps, la
impaciència… permetran seguir trobant voluntaris responsables,
compromesos i que puguin i vulguin col·laborar a llarg termini amb
la Protectora?

Ester Ferrer
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Revisió de quotes
Tot i les nombroses i molt diverses aportacions que la Protectora de Sabadell rep
durant l’any, sol·licitades puntualment en
forma de molt diverses iniciatives o bé
perquè arriben de manera espontània des
de diferents col·lectius ciutadans, el seu
principal ingrés per poder subsistir són les
quotes dels socis.

És per això, per mantenir l’equilibri de les
comptes i no ser deficitària, que la junta de
l’entitat va proposar durant l’última assemblea anual de socis (el 25 de maig del 2018)
revisar les quotes i, per tant, establir que la
quota mínima per soci se situï en 72 euros
anuals. La iniciativa va ser aprovada per
majoria i suposa que, a partir d’ara, els so-

cis que pagaven entre 48 i 72 euros anuals
en paguin 72 (el que equival a 6 euros al
mes), deixant igual la periodicitat. Es notificarà el canvi per carta a totes les persones
que es veuen afectades per la mesura i,
tot i que l’augment serà automàtic, l’entitat
obre la porta a congelar la decisió en cas
que es cursi la pertinent reclamació.

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
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“Organitzar
amb temps
perquè tot surti
millor”
La Lliga té, des del mes de febrer, l’equip de treball
d’Estands. Encapçala la iniciativa Ester Ferrer que, a
continuació, ens explica el perquè d’aquest grup.

Quan i per què neix un equip de treball centrat
en la gestió i organització d’estands?
Va néixer el febrer d’aquest any, després de plantejar la necessitat
de formar un equip de treball exclusiu que s’ocupés d’organitzar
les activitats principals de cara al públic, per tal de donar més
visibilitat a l’associació.
Inicialment, en aquestes activitats participava tot el voluntariat i
sempre es podien cobrir els diferents torns i dies que es feien.
Però, últimament, en funcionar per equips de treball, ens estàvem
trobant que cada voluntari ja col·labora periòdicament en les
tasques del seu equip i participar en aquest tipus d’activitats suposava un sobreesforç per a molts d’ells i les activitats quedaven
sense poder-se fer o es feien però no de la manera més òptima.
I justament gràcies a aquestes activitats hem aconseguit molt del
que ara tenim i som com a associació.

Quines tasques desenvolupa?
En fem de diferents tipologies, però totes vinculades a la realització final d’una activitat dirigida al públic, que sol ser un estand
d’informació i venda de material solidari de la Protectora. De vegades, s’acompanya d’altres activitats, com ara desfilades de gossos
del refugi en adopció, un mercat solidari, exhibicions canines,
tallers infantils, etc.
Inclouen, doncs, tasques de gestió dels permisos pertinents amb
l’Ajuntament o les entitats organitzadores i també de gestió dels
voluntaris que participaran en l’activitat. En alguns casos, fins i tot,
la recerca de patrocinadors i col·laboradors per a l’activitat.
Una altra tasca important i que ens suposa molta dedicació és
preparar tot el material que necessitarem per l’activitat (elaboració
de documents, selecció de material de segona mà, preparació
dels articles de marxandatge, etc.).

fem siguin significatives i les puguem anar repetint periòdicament,
com ara el mercat de les puces, la Festa de l’Animal de Companyia i la Festa dels Minisocis. A part d’altres que són fora de la
ciutat i en què freqüentment ens conviden a participar-hi. Volem, a
poc a poc, anar ampliant les activitats que fem a la ciutat i poderles anar repetint amb la idea que la gent ja ens esperi i, d’aquesta
manera, arribar a petits i grans que molts encara no ens coneixen
o no saben del cert què fem.

Pel que fa a imatge i visibilitat de l’entitat a
l’exterior, quins són els avantatges de tenir una
bona coordinació d’estands?

Moltes d’aquestes gestions no es veuen el dia de l’activitat, però
suposen hores i hores de feina per part dels membres de l’equip.
A més, cal posar-se a preparar-ho amb molt temps d’antelació,
per exemple 3 o 4 mesos abans, en alguns casos. Anem sempre
per avançat per organitzar-ho amb temps i que tot surti tan bé
com sigui possible.

El fet de que les persones que organitzen l’activitat i preparen el
material siguin les mateixes que després fan l’activitat permet anar
més a l’una i agilitzar el procés de muntatge i desmuntatge d’un
estand (perquè totes ja saben com col·locar-ho tot i segueixen
sempre la mateixa tònica), què dir a la gent que vol informació, què
cal adquirir de nou, què convé canviar perquè no ha funcionat.
Acabes, doncs, donant una millor imatge de la Protectora.

És possible que la seva existència permeti
abordar més propostes d’activitats?

Amb quants membres compta? Se’n
necessitarien més?

Esperem que així sigui. És una de les intencions també de l’equip.
Tot i que, més que fer moltes activitats, ens interessa que les que

Actualment som vuit voluntàries. I sí, mans sempre van bé. Així ens
ho podríem combinar millor tot.
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Actualitats

MILLORES ALS PATIS
DE GATS

Murs i teulades
malmesos pel vent

Per tal d’intentar millorar la qualitat de vida dels gats que passen
un temps a les instal·lacions de la Protectora tot esperant una
família que els adopti, s’ha decidit dur a terme millores als patis
de gats. En concret, als patis Florència i Barcelona s’ha fet un nou
muntatge de l’estructura exterior i s’ha canviat per mallat el filat
que hi havia, molt malmès.

Una part dels murs exteriors de les instal·lacions de la Lliga,
justament els que donen a l’aparcament, van resultar afectats per
la ventada del passat mes de març. Es van malmetre fins al punt
d’haver-hi de fer reparacions per evitar que poguessin acabar
ensorrant-se i, així, afavorir que es fessin forats a través dels quals
els animals podrien arribar a fugir o algú podria entrar indegudament al refugi i robar-ne animals o material.

També s’ha aprofitat el canvi per aixecar els sostres exteriors,
que ara permeten estar dempeus i, per tant, els cuidadors i els
adoptants no s’hauran d’ajupir tant. A més, al pati Barcelona, s’ha
aixecat el terra per tenir-hi més pendent i s’ha substituït el ciment
per rajoles, més higièniques.
A més, s’ha contemplat el gust dels felins per mirar el món des de
dalt i, tot aprofitant que es col·locaven teulades per protegir de la
pluja determinades zones exteriors dels patis Florència i Mallorca,
s’hi han ubicat una sèrie de planxes que, situades en llocs elevats,
permeten que els gats s’hi estiguin còmodament. Aquestes millores
incrementen el radi d’acció dels gats residents, els desperten la
curiositat i s’han convertit en el seu lloc preferit per prendre el sol.

La mateixa nit, el vent també va arrencar una part de les teulades
de la nova zona de GPP, que va passar volant pel damunt d’un
altre pati i va anar a aterrar, sortosament, a una zona enjardinada
i no dins d’un pati, on podria haver malferit els gossos que s’hi
allotgen. Dins de la gravetat de la situació climatològica, hi ha
hagut molta sort!

La nova ordenança municipal
ja és aquí
El document, centrat en la tinença responsable, la protecció i el benestar dels
animals, ja és operatiu. Per tal que arribi a
tothom qui el pugui necessitar se n’ha fet
un tríptic explicatiu que es distribueix, entre
d’altres llocs, a tots els adoptants des de
la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell,
la qual, per cert, ha estat consultada, així
com altres entitats animalistes vinculades a
la ciutat, per a la seva redacció. Molt més

exhaustiva que l’anterior, posa fi a ambigüitats i estableix certs compromisos de
l’administració, tot reforçant el paper de les
entitats de defensa dels animals. Aquesta
nova ordenança es pot consultar al següent enllaç del Ajuntament, que també és
al web de la Lliga:
https://seu.sabadell.cat/
seuelectronica/d/OrdTinenAnimal17.pdf

Actualitats

Solidaritat en un hivern
més aviat cru i llarg
El dur hivern no ho ha estat tant gràcies a la solidaritat de totes
les persones que han contribuït amb el seu granet de sorra. Així
mateix, en aquesta ocasió ha estat molt benvinguda la donació
massiva d’abrics.
Enguany, les tradicionals acollides d’animals per intentar suportar
tan bé com fos possible les inclemències meteorològiques, sobretot en el cas d’animals vells o malalts, han estat menys nombroses
que altres anys, però han fomentat que alguns d’ells hagin pogut
superar els pitjors períodes de fred. Es tracta d’acollides temporals, que finalitzen coincidint amb l’arribada del bon temps, i que
tenen especial incidència en un any en què s’han registrat nevades en cotes baixes fins ben bé el mes de març. Com en anys
abans, algun gos s’ha pogut quedar definitivament a la seva casa
d’acollida, demostrant que els gossos ancians tenen molt d’amor
per donar i es poden adaptar perfectament.
Aquest any, però, a més de les acollides es va fer una crida per
tal d’intentar aconseguir abrics per a, sobretot, gossos de mides
mitjanes i grans. L’evidència que es tenien només abrics de talles
petites i mini va fer que es demanés a la ciutadania que fes arribar
al refugi abrics grans que ja no necessités. La resposta no es va
fer esperar i, a més de multitudinària, va ser massiva. En van arribar des de tot arreu i de totes les característiques, de segona mà
i de comprats que encara no s’havien estrenat i, fins i tot, de fets a
mà. La Lliga agraeix a tothom l’esforç per intentar que els animals,
sobretot de nit, estiguessin una mica més calentons.
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Comunicació

NOVA CAMPANYA: ENS FEM SOCIS?
La Protectora d’Animals de Sabadell
llança la seva campanya de captació de
socis Ens fem socis? per tal d’ampliar el
cercle de persones que es distingeixen per
estimar i ajudar als animals, tot contribuint a mantenir econòmicament el dia a
dia de l’entitat, de manera que es puguin
continuar tirant endavant el projecte i les
instal·lacions on la Lliga té la seva seu. Els
darrers anys, a més de fer front a totes les
despeses habituals, s’hi han sumat, d’una
banda, l’aparició de nous fenòmens que

han fet més complexa l’organització estructural i administrativa de l’entitat i, d’una
altra banda, situacions climatològiques poc
habituals que han malmès el recinte.
Els protagonistes de la campanya són els
mateixos socis, padrins o voluntaris i els
animals que actualment són al refugi. Per
tal d’articular-la, s’han fet i s’aniran fent
sessions de fotografies a través de les
quals es plasma la idea que la persona que
s’associa a l’entitat passa a tenir un vincle

amb cadascun dels gossos i gats que
l’habiten en cada moment. És per això que
són els animals els qui conviden les persones a fer-se sòcies de la Lliga i les animen a
compartir els beneficis de formar part d’un
projecte d’aquestes característiques.
Les accions que contempla la campanya
(nota de premsa, cartell, fulletó informatiu,
heather o imatge de capçalera...) es difondran pels canals més convencionals, però
també en línia. Alguns exemples:

Llibres recomanats

9

Perros vs. Gatos
José Fonollosa, Diabolo Ediciones, 2018
Un format original, divertit i agradable en format de tires còmiques en què s’expliquen, de
manera entretinguda, les actituds de gats i gossos en les seves peripècies diàries. Quin és el
més graciós? I el més obedient? Com actua un gat davant la pluja? I un gos? I, com aquestes, un munt de preguntes quedaran contestades, comparant les actituds i els comportaments de gats i gossos.

Guía gatuna. Normas para la convivencia
con humanos
José Fonollosa, Diabolo Ediciones, 2018
De manera amena i divertida i a través d’imatges de còmic, aquesta guia explica amb
tocs d’humor el que els gats fan (o, com ells dirien, el que es veuen obligats a fer) amb les
persones amb qui conviuen per aconseguir una convivència més o menys agradable amb
l’objectiu de no perdre el seu paper protagonista dins la família.

Vaig tenir el gust de conèixer en persona l’autor i il·lustrador d’ambdós llibres en el passat Saló del Còmic a Barcelona. Molt proper i cordial i un gran amant dels animals, les marques que té a les mans confirmen la relació pròxima amb els gats amb qui conviu. A més, en
comentar-li que era voluntària d’una protectora d’animals, em va animar a seguir la seva pàgina a Facebook (Miau Comic) en què penja
altres tires còmiques relacionades amb gats i gossos, fotos dels seus gats, etc. Us animo a seguir-la!
Ester Ferrer

EXPOSICIÓ I VENDES: Dr. Balari, 82
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 902 196 396
Tel. Fixe: 937 205 702
Fax: 902 196 397
Mail: tallerscastejon@tallerscastejon.com
www.tallerscastejon.com
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Continuen els decomisos
La Protectora continua rebent els animals derivats de decomisos
efectuats per cossos policials al conjunt de l’àrea geogràfica que
té assignada. Es tracta de casos extrems, que gairebé sempre
impliquen rebre animals en mal estat físic, però també afectats
en el seu comportament. Tot i que la Lliga té protocols, així com
persones i recursos per dur-los a terme amb prou garanties de
recuperació, considera oportú donar visibilitat a aquests tipus de
situacions per conscienciar socialment i institucionalment, i per

denunciar comportaments que moltes vegades encara són acceptats com a normals dins de la societat.
Aquests darrers mesos han resultat especialment colpidors els
ingressos a les instal·lacions d’animals que responen a aquest
perfil. És destacable que són molt diverses les raons per les quals
poden arribar a ser retirats de mans de qui, en teoria, hauria de
vetllar per ells:

lucas
És un gos que va arribar al refugi en un
estat lamentable. Trobat per la policia en
un hort sense menjar ni beure, no només
mostrava signes d’estar desnodrit sinó
que, a més, estava totalment atrofiat pel
que fa a la mobilitat fins al punt que no
es podia alçar ni seure. L’amo havia mort

i ningú s’havia ocupat de l’animal. En
només un mes i mig, i gràcies a les atencions de tot tipus proporcionades per
personal vinculat a la Protectora, es va
aconseguir que fes una mitjana de tres
passes. Un autèntic miracle! A les seves
ganes de viure es van sumar la posada

en pràctica dels coneixements d’una
terapeuta canina que li va fer practicar
exercicis de rehabilitació i la predisposició de la seva padrina. Ara, el Lucas s’ha
convertit en un gos alegre, amb ganes
de fer una nova vida mentre espera ser
adoptat.

KENDO

Llívia i Leo

És un exemplar de bull terrier que la mestressa deixava reiteradament sol en un pis, sense atendre’l adequadament.
No se n’ocupava fins al punt que, quan es va poder accedir a l’animal, es va poder comprovar que tenia una ferida
de molt mal pronòstic. Tot i que es va fer tot el possible, se
li va haver d’amputar la pota perquè ja feia massa temps
que la fractura estava descuidada i mai no s’hagués arribat
a curar. El Kendo també espera la seva nova oportunitat.
Necessita una família que li pugui dedicar temps, perquè
necessita caminar, fer exercici i sortir de la gàbia que li
impedeix treure l’energia que té.

També procedents d’un decomís, aquests dos gossos (una
femella prenyada i un mascle, d’una de les races considerada potencialment perillosa, aterrit i amb moltes cicatrius)
van arribar a l’entitat per poder redreçar la seva situació i
donar-los en adopció. Havien conviscut en un pis d’okupes
de vàries persones que, en marxar de l’habitatge, van
deixar-hi els animals.

Actualitats
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Femelles que arriben prenyades
El cas de la Llívia, la gossa decomissada a
què ens hem referit, no és l’únic en què una
femella arriba a les instal·lacions prenyada.
Aquest fet no és notícia. Hi ha abandonaments que no procedeixen de decomisos i
també presenten aquest patró.
La qüestió és que aquests exemplars
arriben de manera individual al refugi, però,
al cap de ben poc, quan arriben al final del
període de gestació, es converteixen en uns
quants animals de què cal fer-se càrrec. En
el cas de la Llívia, va tenir cinc cadells, però,

de vegades, les gosses arriben a tenir molta
més descendència.

A hores d’ara, tots ja s’han donat en adopció, també la mare.

És el cas de la Trufa. Aquest animal, una
llebrera campanera de mida gran, de 3
anys aproximadament, va entrar al refugi
el passat mes de febrer. Anava perduda i
estava en avançat estat de gestació. L’1 de
març, després d’un part llarg i difícil, va parir
12 cadells. Dos van haver de ser criats en
una casa d’acollida perquè la gossa estava
desbordada i si s’hagués quedat amb tots
no ho hagués pogut resistir.

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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Gats immunodeficients
i encantadors busquen
casa
En pocs mesos, la Lliga s’ha trobat amb uns quants gats adults
que han estat diagnosticats d’immunodeficiència quan han entrat
al refugi. Les seves procedències i personalitats són variades,
però tots són adoptables si existeix un compromís ferm dels nous
propietaris per estar pendents del seu estat de salut. Fins fa molt
poc, els gats que donaven positiu eren sacrificats per possible
contagi a gats negatius, tot i que poden arribar a viure molts anys
si s’estan en una casa sent l’únic gat, o conviuen amb altres felins
també immunodeficients.
El Trasto i l’Smudge, d’uns 6 anys, busquen adoptants especialment sensibilitzats amb una realitat amb què es pot viure sense
excessius inconvenients. Ara mateix, els animals que estan en
aquesta situació al refugi viuen a part de la resta, i per tal de
donar-los a conèixer una mica més en profunditat adjuntem les
següents descripcions:

trasto

Arribat directament des del carrer, és un animal que,
si es caracteritza per algun tret en concret, és
per ser extravertit i sociable.

smudge

La mestressa d’aquest gat va morir i la família no se n’ha fet
càrrec. De cop i volta, es va trobar que entrava en un refugi
i, a més, quan se li va fer el test d’immunodeficiència va
donar positiu. Al seu estat de salut i nova ubicació s’hi uneix
el seu enuig, que dificulta establir alguna mena de vincle. Es
tira a sobre de tothom que el vol ajudar i, per tant, se l’ha de
mantenir encara més apartat.
Tot i això, la tasca perseverant i empàtica de la veterinària i
la seva perspicàcia a l’hora de detectar la seva predilecció
per les voluntàries femenines (enfront del rebuig al treballador que l’atén, que és un home) esdevenen fonamentals
perquè, com és el cas, acabi mostrant el que realment és:
un gat amb molt bon fons i caràcter afable. Ara mateix,
l’Smudge s’ha fet amic del Trasto i li encanta
ser acaronat, també pel seu cuidador.

Al tancament de l’edició d’aquesta revista, uns altres dos gats positius ja han estat adoptats per una
mateixa família. Mentrestant, n’ha entrat una altre
femella d’un any en una situació semblant.

Trasto

Smudge

La immunodeficiència felina
no ha de ser una sentència de mort
Els gats positius al virus de la
immunodeficiència felina (FIV)
poden viure una vida llarga,
saludable i relativament
normal sense cap símptoma
i, a més, poden conviure amb
altres gats amb molt poca
probabilitat de contagiar-se
els uns als altres.
La FIV és un virus lent que
afecta el sistema immunològic dels gats. Un cop que
l’animal s’ha contagiat, pot
evolucionar de tres maneres diferents: combatre la
infecció i aconseguir ser
totalment immune (negativitzar), convertir-se en portador
i no arribar a emmalaltir mai,
o acabar amb un sistema
immune compromès.
Es tracta d’una malaltia

exclusivament de felins i no
pot ser transmesa als éssers
humans ni a altres animals.
A més, la FIV no es transmet
fàcilment. No es pot transmetre a altres gats a través
de sorreres, menjadores o
abeuradors, o per arraulirse junts o per jugar. Només
es transmet mitjançant una
mossegada que traspassa
la pell i que inocula al torrent
sanguini el virus, present a la
saliva, o per via sexual.
Així doncs, en una casa particular, és molt improbable
que un gat castrat que hagi
donat positiu en immunodeficiència infecti els seus
companys, sempre que no
hi hagi baralles greus en què
arribin a fer-se ferides per
mossegada.

Iniciativa
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Cap de setmana: una cita amb els GPP
Per tal de fomentar-ne l’adopció i fer encara
una mica més visible la seva realitat, la Lliga
ha organitzat sortides mensuals dels gossos
de les instal·lacions que estan catalogats
com a GPP o potencialment perillosos.
Un dissabte o diumenge de cada mes, dos
voluntaris de la Protectora amb llicència
per a GPP circularan per zones cèntriques
de la ciutat de Sabadell per tal de cridar

l’atenció sobre la necessitat de contribuir a
la seva desestigmatització.
D’entrada, el primer benefici d’aquesta
iniciativa és que aquests animals poden
sortir del refugi durant unes hores i, un cop
són al carrer, poden demostrar a qui se’ls
acosti que existeixen molts matisos a l’hora
de ser considerats potencialment perillosos.
A través de cada cas en concret es pretén

anar desmuntant prejudicis i ajustant la idea
que malauradament la ciutadania en té a la
realitat.
Actualment, tres de cada deu gossos de la
Protectora són qualificats com a GPP i pel fet
que són valorats per la seva raça i no pas pel
seu caràcter registren un nombre d’adopcions
inferior. Tampoc no hi ajuden gens les traves
burocràtiques que hi ha per fer-ho.

Transcastellar S.L.
c/Les Garrigues, 15
08211 Castellar del Vallès
(Barcelona)
+34 937 148 958
www.vslogistic.com

TRANSPORT URGENT

Carrer Doctor Puig, 44
08202 Sabadell

T. 937 478 929
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Noves incorporacions
Recentment, per reestructuració del equip veterinari, la Protectora ha
integrat nous professionals per donar el millor servei possible als habitants del refugi. Amb aquest objectiu s’hi han incorporat Rafa Ríos, que
exerceix com a assistent veterinari (ATV), i Pilar Pons, que durant unes
hores a la setmana du a terme tasques d’educadora canina.
Aquesta última ha creat també un grup de voluntaris que, sota la seva
supervisió, treballa amb gossos que tenen certs comportaments negatius per tal de reorientar-ne el comportament i poder donar-los en adopció. D’aquesta forma, encara que ella no hi sigui, els voluntaris poden
anar avançant en la seva tasca.
De la mateixa manera, aquesta experta s’encarrega d’assessorar els
adoptants dels gossos que mostren problemes en la fase de preadopció
i els ajuda per tal de poder aconseguir que l’adopció culmini tan bé com
sigui possible.

La Lliga obté
una subvenció
del Retorn
Social de la
Crida
La Protectora de Sabadell aconsegueix una
subvenció durant la tercera edició dels ajuts
per a causes socials anomenats Retorn Social de la Crida, a Sabadell, amb un projecte
destinat a dur a terme, a través de l’equip de
treball Mans i Potes, intervencions assistides
amb gossos als centres CIPO i Atendis.

El Retorn Social és una iniciativa de la Crida
per Sabadell per donar suport a la realització de projectes col·lectius i transformadors
a Sabadell destinats a col-lectius en risc
d’exclusió social. Els recursos econòmics

provenen del límit salarial de les regidores
de la Crida a l’Ajuntament, que retornen
el romanent del seu sou a la ciutadania a
través del retorn social. En la categoria a
què es presentava la Lliga —una subvenció
de 1.000 euros—, hi havia 15 propostes i la
de la Protectora va acabar sent la segona
més votada.

El projecte d’intervencions assistides amb
animals (IAA) en forma d’un curs d’educació
canina per a usuaris dels centres Atendis (Associació Pro Disminuïts Psíquics
de Sabadell i Comarca) i CIPO, empresa
social sense ànim de lucre que treballa per
millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual o malaltia
mental, ambdós situats a Sabadell, —que
la Protectora havia proposat— ha estat
dissenyat basant-se en el vincle emocional
que es crea entre l’animal i l’usuari per tal
d’aconseguir finalitats terapèutiques de
manera més ràpida i lúdica. Els animals
augmenten la motivació de l’usuari per fer
les activitats requerides, centren l’atenció i
generen beneficis físics, socials i psicològics. A més, fan de nexe entre l’usuari i el
terapeuta, afavorint-ne la comunicació. Amb

programes com aquest es pretén evidenciar
que els animals abandonats poden ajudar
persones amb discapacitat psíquica i física
i en risc d’exclusió social, alhora que s’ajuda
els gossos a potenciar la seva adopció i se’n
millora la socialització i l’educació.

Adopta’m
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A la hora de adoptar un animal, el color puede influir mucho en la toma de decisión o en hacer visible o invisible un animal. Hace años
que nos encontramos con el fenómeno de que los animales negros lo tienen más difícil y suelen pasarse más tiempo en el refugio.
Para nosotros, black is beautiful, por esto os presentamos en esta edición nuestras bellezas negras:

Robin
X Labrador, 2 años 3 meses.
En el refugio desde 17-06-2016.

Luque
X Labrador, 10 años 6 meses.
En el refugio desde 29-11-2014.

Amis
Mestizo, 4 años.
En el refugio desde 27-03-2017.

Llivia
X Pastor Alemán/Belga, 2 años 5 meses.
En el refugio desde 28-02-2018

Denzel
Común Europeo, 3 años 1 mes.
En el refugio desde 10-08-2015.

Luna
Pitbull, 9 años 6 meses.
En el refugio desde 21-07-2013.

Xan
X Labrador, 4 años 1 mes.
En el refugio desde 09-04-2016.

Grissom
X Shar Pei, 4 años 20 meses.
En el refugio desde 01-04-2017.

Dubai
X Pastor Alemán, 4 años 5 meses.
En el refugio desde 01-03-2018.

Blake
Común Europeo, 8 años 9 meses.
En el refugio desde 01-09-2015.

Gipsy
X Pastor Alemán, 11 años 3 meses.
En el refugio desde 12-02-2014.

Yon Blade
American Staff, 4 años 7 meses.
En el refugio desde 22-08-2016.

Jazz
X Labrador, 2 años 8 meses.
En el refugio desde 22-04-2017.

Madiba
Común Europea, 5 años 5 meses.
En el refugio desde 18-10-2013.

Baloo
Común Europeo, 2 años 2 meses.
En el refugio desde 17-05-2016.

Roc
X Pitbull, 10 años 1 mes.
En el refugio desde 30-10-2014.

Cairo
Mestizo, 2 años 9 meses.
En el refugio desde 27-03-2017.

Xiruca
X American Staff, 2 años 1 mes.
En el refugio desde 15-01-2018.

Friky
Común Europea, 7 años 1 mes.
En el refugio desde 28-07-2011.

Tyra
Común Europea, 12 años 9 meses.
En el refugio desde 19-08-2014.
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Col·laboradors

Treballadors
voluntaris de
l’empresa Cafosa
donen color al refugi
Els murs de la protectora han renovat el seu color gràcies a la
tasca d’un grup de treballadors de l’empresa Cafosa. En concret,
set empleats han col·laborat en la millora de les instal·lacions del
refugi mitjançant el programa corporatiu de voluntariats impulsat
per la companyia. Cafosa es va encarregar de comprar el material
necessari —pintura, corrons i brotxes, principalment— i, posteriorment, l’equip de treballadors va dedicar tres dies a pintar alguns dels murs de la protectora, donant prioritat als més visibles
per la seva proximitat a l’entrada, ja que no es disposava de prou
temps per pintar-los tots. L’objectiu de la iniciativa era embellir
l’aspecte de la protectora i fer-la més acollidora, tant de cara als
visitants com per al personal i els voluntaris.
Cafosa és una empresa que es dedica a produir goma base per a
xiclet i que pertany al grup fabricant d’alimentació mundial Mars.
Les empreses que formen part de Mars fan diversos voluntariats
a l’any a la zona on estan ubicades les seves oficines o fàbriques per tal de «retornar a la comunitat el que ens dona, ja sigui
només el fet de permetre’ns situar-nos allà», explica l’especialista
d’assumptes corporatius de Cafosa Patricia Álvarez. Així, es duen
a terme voluntariats relacionats amb els negocis de les empreses,
com per exemple, un programa de cures bucodentals, lligat a
la producció de xiclets. D’aquesta manera, va sorgir la idea de
col·laborar amb la Protectora, ja que la companyia de nutrició de
mascotes Royal Canin també forma part del grup Mars. La mateixa empresa anima els treballadors a participar en voluntariats,
que es fan en horari laboral, una experiència que els empleats
valoren de manera molt positiva: «Les persones que van anar a
la protectora en van sortir molt contentes i destaquen que va ser
una oportunitat per sortir de la seva zona de confort», assenyala
Álvarez. En definitiva, una col·laboració enriquidora per a ambdues parts que, des del refugi, s’espera que es pugui repetir amb
altres empreses.

Actualitats

La Protectora visita el
santuari Canópolis
Un grup de més de vint voluntaris del refugi va visitar, al maig,
el santuari Canópolis, on viuen un centenar de gossos i més
d’una trentena de gats. La Protectora organitza dues visites a
l’any a altres refugis per conèixer maneres diferents de treballar i
per compartir experiències, ja sigui a alguns amb recursos més
limitats o a d’altres que, com en aquest cas, tenen la possibilitat
de mantenir els animals en unes condicions òptimes.
La principal característica de Canópolis és que té els animals en
semillibertat, ja que se situa en una finca de 3,5 hectàrees del
parc natural del Garraf. És a dir, que els animals són lliures dins
d’un espai delimitat, sense viure tancats en patis o en gàbies.
Alhora, el santuari els dona aliments frescos i naturals, en lloc de
pinso, i combina l’ús de la medicina convencional amb les teràpies naturals, com ara l’acupuntura o les flors de Bach. Tot i això,
a diferència de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, Canópolis no disposa de veterinaris, de manera que quan un animal
requereix una intervenció més complexa l’han de traslladar a una
clínica externa al santuari.
Precisament, arran de conèixer el funcionament d’aquest refugi,
la Protectora ha decidit utilitzar l’herba gatera (Nepeta cataria),
molt coneguda pel seu nom anglès, catnip, una planta que
millora l’estat d’ànim dels gats amb tan sols respirar-la. Tot i que
a les instal·lacions de la Protectora n’hi ha de plantada, fins ara
no s’havia plantejat donar-la als gats. Després de consultar els
veterinaris per confirmar que no té efectes negatius i de valorar
la despesa que suposa, la Protectora ha començat a utilitzar-la
amb els seus felins.

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
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Animals adoptats

TOBBY
Saludos:
Hace poco más de cinco años adopté a Tobby, un bretón de cuatro años con
problemas de vista. Desde hace tiempo, pensaba en escribiros para contaros de
él, pero se me ha complicado la cosa por una u otra razón.
Está hecho todo personaje. En diciembre, cumplió ya nueve años y aunque de aspecto está más envejecido, de carácter no ha cambiado en absoluto. Hace un año y 9 días exactos, nos mudamos con él
al sur de Suecia porque la situación en España era insostenible. Temíamos cómo afectaría todo este cambio a Tobby, pero ha sido muy
positivo; se ha adaptado antes incluso que nosotros. En Barcelona, la vida es caótica: mucho ruido, gente corriendo, transportes por doquier… y aquí vivimos en una especie de casa de campo, con un enorme jardín, poco estrés y ningún ruido. Tobby cada día va a buscar
a mi sobrino a la guardería, una media hora de caminata durante la cual corre, va y viene a su antojo. Es muy juguetón y sociable, cosa
que no pega mucho entre los suecos, que son más bien sosos y por ende sus mascotas también, pero algún amigo ha hecho.
Os envío alguna foto y vídeo para que podáis verlo, pero quería escribiros también para que sepáis lo feliz que es Tobby y lo aún más
feliz que nos ha hecho a todos desde que llegó y por mucho tiempo más.
Muchos saludos y gracias por leerme,
Anahí

KOKO i NAHLA

RASTA

Hola,

Saludos:

Us passo algunes fotos dels animals que vam
adoptar fa tres i dos anys, per si les voleu
penjar al web i donar-hi publicitat.

Deseamos que las personas vean como un PPP puede tener una vida
tranquila y digna sin ningún tipo de miedo. Queremos hacer algo a favor de una reforma de la ley de PPP ya que, en mi opinión, no son las
razas las peligrosas, son los dueños quienes no educan de manera
correcta a sus perros.

El negre és el Koko i el vam adoptar a finals de
novembre del 2015 (ara té uns 4 anys aproximadament).
La marró és la Nahla i
la vam adoptar abans
de Nadal del 2016. La
vau trobar dins d’un
sac lligat que hi havia al
davant de la porta i vau
difondre el cas a través de Facebook. La vam
venir a buscar que tenia uns dos o tres mesos
i a l’octubre farà dos anys.
Ara, estan contents i molt ben cuidats. Són
els reis de la casa! La veritat és que si tingués
jardí, vindríem a recollir-ne un altre.
Gràcies per fer una tasca meravellosa!
Elisabeth Torner

Rasta ha estado con mis sobrinos de 4 y 6 años y con mi primo de
1 año y se dejaba hacer de todo para ser una cachorra. Es muy tolerante y mimosa, quiere jugar con todos los perros y es cariñosa con
todas las personas.
Utilizamos técnicas de psicología canina para que toda su vida se
base en estar de vacaciones. Canalizamos todos los estímulos para
que, pase lo que pase, esté tranquila.
Os agradecemos mucho el trato que nos disteis y las facilidades en
cuanto al seguro y al test psicotécnico. Gracias a vosotros no se hace
tan cuesta arriba la difícil tarea de adoptar a un PPP. Hacéis una gran
tarea para que puedan sobrevivir. Por ello os admiro muchísimo.
Cuando podamos nos pasaremos a
saludaros y para que veáis a Rasta.
Muchas gracias por darnos mucha
felicidad. Un abrazo a todos,
Darian, David y Rasta

Animals adoptats

Apolo i Peggy

Carpanta

Cloe

Dick

Elvis ara Golfo

Gala

Goya amb Nina i Nora

Yara

Leia i Neo

Leia

Lia

Lolo

Luna

Lupe

Morgan

Otto

Pandora

Poma

Pukka

Puma

Terry ara Barny

Thor

Troya

Sia

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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REGALS
SOLIDARIS
La Lliga ja té a disposició de tothom qui
ho desitgi els nous productes de marxandatge solidari. Es tracta d’una nova
gamma de tasses de diferents colors i
il·lustrades amb frases i motius divertits o
reflexius, de les quals es pot fer tota una
col·lecció. Ara pots ajudar els animals
mentre gaudeixes de la teva beguda
preferida.
A més, també s’han posat a la venda una
sèrie de collars per a gos de colors vistosos i fluorescents que se subministren en
dues talles diferents.
Els pots adquirir en el nostre refugi o
a les nostres activitats externes.

AVANÇ MINIREVISTA
CADELLS 13
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’alumne Marc
Lorente del Cicle Formatiu de Grau Superior en
il·lustració, el qual ja va il·lustrar la Minirevista 11.

Cadells
13

La revista dels minisocis!

/

EL JAJILE BLAU

En un bosc fosc viu un grup
de senglars grisos. Un dels
senglars està sempre sol. No
vol anar amb els altres perquè
pensa que són molt lletjos,
grisos i grossos. Però no
sap que ell és igual que els
altres.
Quan ho descobreix, es posa
molt trist. Comença a desitjar
tenir coses d’altres animals:
el color blau d’un peix, el
coll d’una girafa, la melena
d’un lleó... A poc a poc, els
seus desitjos es van fent
realitat i es converteix en
un estrany animal. Es desperta
amb una melena abundant com la
d’un lleó, amb un coll llarg
com el d’una girafa i amb un
bonic color blau com el d’un
peix, però ara no sap quin
animal és.
Per descobrir-ho, va a la
ciutat a veure si algú ho
sap. Una nena li diu que és
un jajilé blau. Està content
perquè ja té nom, però en
veure un animal diferent, a la
ciutat el tanquen en una gàbia
al zoo. Allà, de mica en mica,
s’adona de la importància de la
llibertat i descobreix que la
seva fisonomia ja no li permet
fer moltes de les coses que
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abans li agradaven. Comença a
trobar a faltar ser un senglar.
Desitja tornar a ser com abans
i el seu somni, una vegada més,
es fa realitat. Per fi, s’adona
que cada senglar és especial
i que ja no vol estar sol:
ha descobert l’amistat i la
companyia. Ara, balla i riu al
costat dels altres senglars.

Resum del llibre El jajilé azul
Autora: Ursula Wölfel
Traducció: Bárbara Montero

SOPA DE LLETRES
Troba els 10 mamífers dels boscos catalans
s’amaguen en aquesta sopa de lletres:
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eriçó comú, conill de bosc, cèrvol, esquirol, isard,
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E
S
Q
U
I
R
O
L
R
J
K
Z
A
G
A
W

U
F
N
T
E
J
F
L
Y
D
R
V
I
N
B
A

A
F
O
S
F
I
G
K
Z
C
S
O
X
I
E
T

B
E
P
R
G
A
I
R
D
U
L
L
J
M
L
I

C
D
Q
U
E
H
E
J
A
B
T
U
K
L
L
U

3

LLIBRES RECOMANATS
Us recomanem dos llibres divertits i plens de
sensibilitat protagonitzats per animals que
viuen als boscos.
El coala que va baixar de l’arbre
RACHEL BRIGHT

Il·lustracions de JIM FIELD
Editorial Baula | Barcelona, 2017
En Kevin és un petit coala que viu en un bosc
d’eucaliptus. Li agrada que tot continuï
igual, exactament igual. Però un dia arriba
un imprevist i descobreix que la vida pot
ser variada i meravellosa. Un llibre per als
qui es preocupen massa pels canvis.

Dos esquirols i una pinya
RACHEL BRIGHT

Il·lustracions de JIM FIELD
Editorial Baula | A la venda, a partir
d’octubre

En Cyril i en Bruce, dos esquirols
avariciosos, han clavat els ulls en un
mateix premi especial: els últims pinyons de
la temporada. Oh, oh! La cursa ha començat.
Un conte per trencar-se de riure sobre ser
amics i aprendre a compartir.
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DIBUIXA I ACOLOREIX
Segueix la línia de punts per descobrir el
dibuix, després el pots pintar amb els teus
colors preferits
1

2

L’U ÉS UN:
____________________

EL DOS ÉS UN:
____________________

Solució:

1. PORC SENGLAR / 2. CÈRVOL

DE QUIN
ANIMAL ES
TRACTA?
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MARTA, LA ADORABLE AMENAZA PARA LOS COCHES
En Alemania, es habitual
encontrar
en
los
aparcamientos al aire libre
pequeñas patitas en los capós
de los coches. Al verlo, la
primera reacción es: “¡Oh!
¿Qué pequeño animalito habrá
estado
aquí?”
Luego,
el
dueño del coche te cuenta
que ese “animalito” destroza
los coches que encuentra
aparcados al aire libre y
que no resulta tan gracioso
cuando el coche no te arranca.
¿Sabes
de
qué
animal
hablamos? Se llama marta y
es un mamífero carnicero de
cuerpo alargado y delgado,
cabeza
pequeña,
hocico
agudo, patas cortas, pelaje
espeso y suave, y dientes
muy afilados.
En
Alemania
es
conocida
por comerse los tubos y
las piezas que contienen
goma
blanda
y
plástico.
Puede
causar
averías
en
los tubos del motor, en los
aislantes acústico y térmico
y en las mangueras del
limpiaparabrisas.
Cuantos
más tubos en el motor, peor.
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Al año, los daños ascienden
a muchos millones de euros.
Pero, ¿por qué lo hacen?
Principalmente, porque se
sienten
atraídas
por
el
calor y la seguridad que les
proporciona el habitáculo
del motor. Una vez dentro,
lo que hacen es hacerse hueco
para acomodarse y para ello
muerden los cables y las
mangueras que encuentran.
Generalmente,
las
martas
viven en lo más profundo
del bosque, pero su hábitat
está en peligro, ya que los
bosques desaparecen y muchas
aguas son contaminadas, y
además son cazadas por los
humanos.
¡Ayuda a cuidar del medio
ambiente
para
que
todos
tengamos sitio para vivir en
él!

/

TROBA LES 10 DIFERENCIES

7

MARIONETA DE GUANTE ARDILLA
MATERIALES:

Un guante marrón, tres limpiapipas, un botón
negro, hilo marrón e hilo negro, aguja,
tijeras, marcador negro y guata de relleno o
algodón en rama

1. Da la vuelta al guante y marca la plantilla
que puedes ver en la foto.
2. Cose, si es posible con hilo de color marrón,
dejando un borde de unos 3 mm y siguiendo las
puntadas blancas de la imagen.
3. Corta las partes y dales la vuelta.

4. Dobla tres limpiapipas en forma de U.
Inserta el largo en el rabo y los dos cortos
en las piernas.
5. Rellena todas las partes, excepto las
orejas, con guata o con algodón en rama.

6. Cose todas las partes al cuerpo y borda un
hilván de color en el rabito.
7. Haz los ojos con hilo negro y cose el botón
en la nariz.

Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
www.protectorasabadell.org
Amb la col-laboració de: Silvia Nicolas, Ester Ferrer, Barbara Montero,
Neus Ferrer, Claudia Matheja i Cactus Seny Gràfic.
Il·lustracions: Marck Lorente(marcklorente.wixsite.com/go-on)
alumne de l’Escola Municipal d’Art ILLA de Sabadell.
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