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Amb la col·laboració de:

La comissió interlocutora de Protecto-
res d’animals de catalunya (Cipac) ha 
aconseguit, a través d’una campanya amb 
el suport de l’Ajuntament de Barcelona i 
amb la col·laboració del futbolista Carles 
Puyol, 4.800 esterilitzacions d’animals 
de companyia en dos mesos. 
Tot i que l’objectiu principal d’aquesta 
iniciativa era la conscienciació dels ciuta-
dans sobre la importància del control de 
la natalitat per prevenir abandonaments, el 
fet que tanta gent hagi decidit esterilitzar, 
identificar i censar el seu animal de com-
panyia demostra que la percepció social 
sobre el problema de la superpoblació i 
l’abandonament està canviant.

La campanya, que va acabar el 30 d’abril, 
va facilitar que 130 centres veterinaris de 
Barcelona i d’altres municipis, entre ells Sa-
badell, apliquessin descomptes importants 
en el preu de les esterilitzacions de gossos, 
gats i fures.

A Sabadell hi havia tres centres veterinaris 
que van participar en la campanya, que a 
la nostra ciutat ha servit per posar 96 mi-
croxips i esterilitzar 2 fures, 53 gats i 66 
gossos. Dos d’aquests centres col·laboren 
amb nosaltres anunciant-se en aquesta 
revista: les clíniques del grup Sabavet (la 
Clínica Ca n’Oriach i Aura Veterinària), i la 
Clínica Veterinària Natura.

a catalunya s’abandonen quatre 
animals cada hora, 30.000 l’any. A més 
del patiment que provoca als animals, 
l’abandonament és una infracció i un acte 
d’irresponsabilitat que comporta importants 
despeses als ajuntaments. La crisi ha fet 
augmentar les xifres perillosament. Per això, 
més que mai, és important que es portin a 
terme campanyes com aquesta regularment 
i a tots els municipis. Ajuntaments, veterina-
ris i entitats de protecció d’animals haurien 
de treballar plegats més sovint i emprendre 
inciatives com aquesta per acabar defini-
tivament amb els abandonaments. Tots hi 
sortiríem guanyant.

Carmen Abarca

93 723 73 39 - 667 369 469
estudi@cactus-disseny.com

www.cactus-disseny.com

Ctra. Terrassa, 333, 1 A
T. 93 726 69 99 - 93 727 67 25

08205 SABADELL

Rda. Collsalarca, 54
T. 93 723 87 67 - 08207 SABADELL

C. de l’Església, 7, 2a.
T. 93 727 44 52 - 08201 SABADELL

laser@asesoria-laser.com
www.asesoria-laser.com
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sabavet@ sabavet.com
www. sabavet.com
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608 16 09 02

Clínica Ca N’Oriac
Gironès, 48

08207 SABADELL
Tel. 93 723 03 11

Aura Veterinària
Av. Matadepera, 237
08207 SABADELL
Tel. 93 723 37 68

Cuidem-los, NATURALment!

HOMEOPATÍA
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El primer és el de la Maria Ferrera: nascuda 
l’onze de setembre del 2011, és la minisò-
cia més jove. Els seus pares, la Mireia i el 
Jordi, ja tenien un gos a casa i són padrins 
d’una gateta del refugi, l’Amy, però volien 
col·laborar una mica més amb la protec-
tora i van decidir fer la seva filla minisòcia.  
D’aquesta manera, a més d’ajudar el refugi 
poden transmetre a la nena des de ben 
petita els seus valors de respecte i amor 
pels animals.

Des que es va posar en marxa la campan-
ya, ja hi ha una vintena de minisocis d’edats 
entre els 0 i els 13 anys, gràcies a l’interès 
que la iniciativa ha generat entre els fami-
liars, amics i pares dels nens. La festa de 
presentació es va celebrar el 10 de juny a 
la Plaça de l’Argub, al Parc Catalunya. Està 
previst que en el futur tinguin la seva festa 
anual. A més, els minisocis reben juntament 
amb aquest exemplar de la revista Petjades 
el primer número de la seva pròpia publica-
ció, que es diu Cadells. 

Cal recordar que els minisocis tenen els 
mateixos avantatges que els socis adults i 
amb el seu carnet poden obtenir descomp-
tes en tots els centres col·laboradors.

Però mai no és tard per col·laborar:  
l’Antònia Busquets, nascuda al 1918, es va 
fer sòcia l’any passat, quan tenia 93 anys. 
Ella, que va començar a treballar quan 
tenia onze anys a les fàbriques del tèxtil i 
ha viscut temps molt difícils, valora l’afecte 
incondicional i la lleialtat dels animals que  
ha tingut: algunes caderneres, un gat, i tres 
gossos. L’últim dels seus gossos, el seu 
estimat Xic, va viure tretze anys i va morir 
no fa gaire. Conscient que a la seva edat li 
seria difícil cuidar d’un altre gos o gat per 
sempre ha decidit ajudar els animals aban-
donats fent-se sòcia de la Lliga. 

A elles, com a la resta dels socis, esperem 
tenir-los al nostre costat molt de temps.

SOciS i MiniSOciS SenSe frOntereS d’edat

Amb l’arribada dels minisocis hi ha molts nens que han passat a formar part de la gran família de la Lliga, fet que dóna 
esperances de futur per la protecció dels animals. Però en realitat cada any arriben socis de totes les edats. Citarem un 
parell de casos com a exemple. 

Consulteu la informació detallada i actualitzada sobre descomptes i centre col·laboradors al nostre web: 
http://www.protectorasabadell.org/hacerte_socio.php

elS MillOrS aMicS de la gent gran

Les visites, molt esperades pels residents, tenen lloc un cop al mes 
com a mínim i duren poc menys d’una hora. Normalment hi van 
dos gossos, per evitar que es cansin o s’estressin massa, acom-
panyats per tres voluntaris. 

Entre les activitats que es realitzen durant la visita, hi ha exercicis 
per estimular la memòria i també per potenciar el moviment i la 
psicomotricitat. 

Un gos apadrinat
Evidentment la visita dels gossos suposa tot un esdeveniment 
en els centres, on els residents estan sotmesos a una vida força 
rutinària. Els gossos tenen una capacitat extraordinària d’oferir 
afecte a les persones, siguin quines siguin les seves circumstàncies 
físiques o mentals. Està demostrat que el contacte amb els animals 
aporta grans beneficis físics i emocionals a les persones. Ho saben 
molt bé a la residència Ciutat de Sabadell, i per això i com a mostra 
d’agraïment van apadrinar l’Eddy, un dels gossos que participa en 
aquesta activitat, que no comporta cap despesa per als centres.

L’equip de voluntaris: l’ànima del programa
L’equip de residències està format per una dotzena de volunta-
ris. La Núria Rebollo i l’Àlex Cuesta formen part del grup i estan 
força satisfets: Veus el canvi que fan els avis, cada dia estan més 
contents i participatius i ens reben amb molta alegria. També els 
gossos, quan venim al refugi a recollir-los ja saben que toca visita 
i els agrada.

L’Àlex recorda especialment el cas d’una dona que no parlava amb 
ningú, que no deia una paraula, i que de cop un dia em va estar 
explicant la seva història amb un gos que havia tingut. 

La coordinadora és la Meritxell Mas. Ella se sent molt orgullosa de 
la gent de l’equip perquè estan molt motivats i els encanta la feina 
que fan. Valora especialment els vincles que s’estableixen amb els 
residents i amb els terapeutes dels centres. Tothom està encantat. 
L’únic que em sap greu és no poder atendre totes les sol·licituds 
que rebem, però fem el que podem amb els voluntaris que tenim. 

Els gossos del refugi: 

Ja són tres les residències de gent gran de Sabadell que disfruten de les visites regulars dels gossos i dels voluntaris del 
refugi: la Ciutat Sabadell, la Creueta i la de Sant Francesc. El programa es va posar en marxa fa més d’un any i actualment 
hi ha uns quants centres en llista d’espera. 

Està demostrat que el contacte amb els 
animals aporta grans beneficis físics i 
emocionals.
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Quina sortida professional tenen aquests 
estudis en el teu cas? 
L’especialització en dret animal respon 
a una necessitat creixent per part de la 
societat perquè cada cop hi ha més gent 
sensibilitzada sobre el tema. Quan jo vaig 
fer la carrera, no fa tant, no hi havia cap 
assignatura de dret animal, i ara sí. També 
és important que hi hagi una cultura de 
denúncia, per part de tothom, per evitar la 
impunitat constant.

Què és el més important que s’hauria 
de canviar sobre les lleis de protecció 
dels animals?
Legalment els animals són considerats 
“coses”.

La legislació europea en el Tractat de Lis-
boa els defineix com a éssers que senten.
Sí. A Catalunya es consideren organismes 
dotats de sensibilidad psíquica, a més de 
física. A nivell legal penso que és important 
que es considerin éssers sensibles, que 
tenen sentiments, com nosaltres.

Què opines sobre el fet que a Espanya hi 
hagi una legislació sobre protecció dels 
animals diferent a cada comunitat?
No sé si seria massa útil fer una llei estatal. 
Si es prenguessin com a referència les més 
proteccionistes, com la de Catalunya, lla-
vors sí. S’acabaria amb algunes situacions 
molt greus, com el sacrifici sistemàtic a les 
gosseres. El referent haurien de ser països 
com Àustria, Alemanya o Suïssa, que tenen 
una lesgislació molt més avançada.

Què t’ha aportat a nivell personal haver 
assistit a aquest màster?
Ha sigut molt enriquidor. És important que hi 
hagi gent formada en dret animal en tots els 
àmbits. Al principi va ser molt dur perquè es 
parlava de casos molt dramàtics. Ara penso 
que qualsevol cosa que es pugui fer per con-
tribuir al benestar dels animals és important.

Creus que la situació dels animals can-
viarà a curt termini?
En poc temps no crec que canviï gaire però 
tampoc serà tan lent com ens imaginem. 

La sensibilitat de la gent està canviant, el 
paper d’internet i de les xarxes socials fa 
que molta més gent estigui informada. Fa 
deu anys no ens podíem imaginar que es 
prohibirien les corrides de toros a Cata-
lunya… tot i que no s’hagin prohibit altres 
pràctiques similars com els correbous.

Com a advocada i voluntària del refugi 
què penses sobre l’abandonament?
L’abandonament és un tipus de maltracta-
ment, i la llei hauria de ser més dura amb 
aquest aspecte. Actualment només es pot 
castigar amb penes de fins un any de pre-
só, de manera que si la persona no té ante-
cedents, en principi, no anirà a la presó. 

La protectora ha organitzat un acte de 
presentació de la segona edició del Màster, 
que tindrà lloc el proper curs. Serà el 26 
de juny a les 19:30 h. al centre cívic Can 
Balsach (carretera Prats de Lluçanès, 2).

www.derechoanimal.info 
www.protectorasabadell.org

Irene Garcia, alumna del Màster en Dret Animal: 

elS aniMalS Són éSSerS  
que Senten, cOM nOSaltreS
Irene Garcia Collell (29 anys) és sòcia de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, 
voluntària en xarxa, i adoptant del Rexy (més conegut com a Sexy en el refugi). 
Llicenciada en dret, ella ha sigut una de les alumnes del primer Màster en Dret 
Animal i Societat, organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, i dirigit 
per la catedràtica Teresa Giménez-Candela, a qui vam entrevistar en el nostre 
Petjades nº 13. Una vintena d’alumnes d’especialitats com biologia, psicologia, 
filosofia, veterinària o dret han cursat durant un any uns estudis pioners a 
Espanya i a tota Europa.

Recientemente se han incorporado al refugio 
dos trabajadores. luciano cáceres se 
encarga del mantenimiento y limpieza de las 
oficinas, cuarentenas, quirófano y jaulas de 
los cachorros. Martha Vélez es la veteri-
naria que ha sustituido a la veterinaria del 
refugio, Ana Martínez, durante su permiso 
de maternidad y durante un tiempo se repar-
tirá con ella la jornada laboral.

El 22 de gener es va celebrar al Parc 
Catalunya la i canicross de Sabadell, 
organitzada pel club Sis Potes. Els respon-
sables van destinar 2 euros del preu de 
cada inscripció a la Protectora de Sabadell, 
que va rebre un donatiu de 90 euros.

A més, en la cursa van participar dos 
gossos del refugi: el tom (6 anys) i la 
Jana (2 anys), que van córrer amb dos 
col·laboradors voluntaris.

Gràcies a la participació en la cursa, el Tom 
va ser adoptat poc després. Els responsa-
bles del refugi agraeixen al Club Sis Potes 
aquesta iniciativa.

dOS nueVOS 
trabaJadOreS

canicrOSS 
SOlidària del 
club SiS POteS

La Jana (a l’esquerra) 
i el Tom amb els corredors.

curSOS PrOfeSSiOnalS àrea Veterinària
curSOS PreSencialS i a diStància

       
Servei de perruqueria canina

Ensinistrament caní
Psicologia canina i felina

 Aux. veterinari i Tècnic veterinari - d’animals de companyia, 
zoològic i eqüestre

  Si t’agraden elS aniMalS en POtS fer la teVa PrOfeSSió

Tel. 93 727 69 54
C/ Vallès, 42 Sabadell
www.ideasabadell.es

c/ cOrOMinaS 19-21 08201 Sabadell
tel. 93 725 63 35 info@morerazoo.com

 nova web: www.morerazoo.com

clínica Veterinària
Esther

Plaça Major, 1 Local 5
Castellar del Vallès
Llda. Esther Raso Garcia

Col. nº 1912

t 93 714 43 70
urgències 629 083 743
vetestherraso@gmail.com

Horari:
10 a 13h i 17 a 20.30h

Dissabte 10 a 14h

• aliment 100% natural per a mascotes
• Ingredients de primera qualitat
• àmplia gamma de productes
• 10% de descompte a socis i padrins de la 

Lliga Protectora d’Animals de Sabadell

t. 93 113 19 19  M. 659 12 60 13
www. husse.cat   |   info@husse.cat

tranSPOrta dOMiciligratuït
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Un gos preparat per dur a terme aquesta 
tasca requereix intel·ligència i entrena-
ment ja que ha de ser capaç de detectar 
eventuals perills degut a obstacles suspe-
sos. Ara bé, cal tenir en compte aspectes 
com ara que, per exemple, com que no 
poden distingir els diferents colors, no són 
capaços d’interpretar un semàfor.

Resoldre dues situacions alhora 
Així mateix, no hi ha races especialment 
adequades per fer aquesta tasca. Els 
darrers anys s’ha demostrat que pot ser un 
bon gos pigall des del tradicional “labrador 

retriever” fins als mestissos i els “pataners”. 
De manera que, si anem més enllà, des 
d’aquest àmbit es poden arribar a resol-
dre dos problemes de caràcter social al 
mateix temps: d’una banda, la necessitat 
d’ajut per part de persones amb diferents 
graus de ceguesa i, per una altra ban-
da, la recuperació d’animals destinats a 
l’abandonament. 

Avui dia, des d’un punt de vista legislatiu, es 
tracta de l’únic gos d’assistència reconegut, 
atès que té uns drets i privilegis derivats de 
la seva contribució per millorar la qualitat de 

vida de les persones amb qui conviu.
A Espanya, si bé una bona part dels 
gossos pigall són entrenats i certificats 
per l’ONCE, encarregant-se del cost del 
procés, els darrers anys s’han anat creant 
entitats destinades a ajudar les persones 
que pateixen algun tipus de discapacitat 
i, a la vegada, també socórrer alguns dels 
milers de gossos abandonats que hi ha 
al nostre país. Fins i tot, algunes d’elles 
només tracten amb animals abandonats, 
siguin de raça o no. 

I quan els cecs són gossos o gats?
Si bé els gossos pigall s’han convertit en 
un excel·lent element de suport per a les 
persones cegues, molts exemplars de la seva 
mateixa espècie pateixen ceguesa o risc de 
patir-la i necessiten de la comprensió i suport 
de les persones.

Destaquem aquí tres animals amb problemes 
greus de visió que es troben actualment al 
refugi a l’espera d’adopció.

gOSSOS d’aSSiStÈncia: el gOS Pigall 
El denominat gos pigall és un animal d’assistència que ha estat ensinistrat expressament per guiar persones invidents o bé 
amb una greu deficiència visual, i per ajudar-les en les seves tasques diàries. En definitiva, actuant com a eina de treball, 
aconsegueixen que aquestes persones gaudeixin del màxim d’independència possible.

Toby

És cec però ningú 
no ho diria si el 
veiés. És un gos 
excepcional, carinyós, 
actiu, intel·ligent i 
juganer. Al refugi es 
cuida d’altres gos-
sos amb problemes 
o bé dels cadells. 

El gos pigall està treballant i, per tant, cal ignorar-lo. 

Si porta l’arnès, ni el toquis ni li ofereixis menjar, una 
distracció pot ser fatal. 

aneu molt amb compte si aneu amb un altre gos i us 
creueu.

Si una persona cega us demana ajut, col·loqueu-vos 
a la seva dreta, deixant l’esquerra al gos pigall. 

cOM actuar  
daVant d’un gOS guia

Cato

Només té tres anys i té cataractes madures. No podrà recuperar 
la vista quan es quedi cec del tot. És una mica espantadís, però 
s’orienta perfectament dins del seu espai i és molt carinyós.

Rocky

Pateix cataractes i ha de ser operat, tot i que no es pot saber si 
recuperarà la vista. Té 8 anys i és un gosset molt simpàtic.
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Zara (adoptada)

Eddy

Nelly

Sito (detrás, fue adopta
do) y Bongo

Aika

Rocky

Una respuesta ejemplar
Los primeros en responder al llamamiento fueron los voluntarios, 
padrinos y socios, pero sorprendentemente también se ofrecie-
ron a ayudar muchas personas sin ningún vínculo especial con la 
protectora, venidas incluso de fuera de Sabadell, desde Barcelona 
o desde Girona. Los que no podían llevarse un perro a casa se 
preocuparon por traer mantas o comida y ofrecer toda clase de 
ayuda para los animales que permanecieron en el refugio, que 
también fueron muchos.

A los gatos, más sensibles que los perros al frío, sus cuidadores les 
proporcionaron abrigo y una especial atención los días más críticos. 
Sólo uno de ellos tuvo que ser acogido.

Las adopciones: el final más feliz
Con los días las temperaturas se fueron normalizando y los perros 
fueron volviendo al refugio. La mayoría pasaron más de una 
semana en las casas de acogida. Pero la buena noticia es que no 
todos regresaron para quedarse. Un buen número de ellos fueron 
adoptados por las familias que los acogieron, o bien por personas 
cercanas a ellas: amigos, familiares, etc…

Ola de fríO POlar y SOlidaridad
La ola de frío polar anunciada en febrero hizo que los responsables del refugio decidieran hacer un llamamiento urgente a 
través de las redes sociales para conseguir que los animales más vulnerables pudieran pasar los días más críticos en casas de 
acogida. En un principio se pretendía buscar hogar sólo para los perros mayores, o los de salud delicada, pero la respuesta tan 
positiva de la gente hizo que en muy pocos días más de un centenar de perros (en el refugio hay unos 250) encontraran una 
casa donde pasar el temporal.

Durante la acogida lo bañaron, le cortaron
 las uñas, convivió con 

otros perros (uno de ellos un cachorro d
e 4 meses) y su com-

portamiento fue ejemplar. En los paseos 
no tiraba de la correa, 

es limpio, educado y tremendamente cariño
so. En el refugio, el Eddy 

participa en el programa de visitas a resid
encias de ancianos y 

también hace de hermano mayor con los 
cachorros huérfanos.

Rocky estuvo acogido durante dos semanas. 
Tuvo tiempo de sobras para demostrar que es 
un perrito muy cariñoso (y muy necesitado de 
afecto), limpio, tranquilo y muy sociable tanto 
con las personas como con los demás perros. 

Durante la acogida convivió sin problemas tanto con niños como con otros perros. Se dieron cuenta en seguida de que es una perra juguetona, y muy inteligente. En pocos días se adaptó sin problemas a su hogar provisional y ni siquiera se subió al sofá sin permiso... 

Nelly fue acogida por su padrina. Cuenta que se portó muy bien, que desde el primer día hizo sus necesidades fuera de casa, que es tranquila, que no tuvo problemas de convivencia con su perra y que lo único que le supo mal fue tener que devolverla al refugio.

Algunas de las adopciones tienen un valor muy especial, ya que  los perros 
eran muy mayores o tenían problemas importantes de salud. También hay que 
tener en cuenta que los perros se iban entregando a las personas que tenían 
que cuidarlos en función de la necesidad del refugio, por lo que las familias de 
acogida no elegían un animal en concreto.

En total fueron adoptados 25 perros de los acogidos, todo un récord teniendo 
en cuenta que no eran los perros más jóvenes ni sanos de la protectora y que 
muchos de ellos llevaban años esperando la adopción.

Adopciones especiales
Vale la pena destacar la adopción de Zara, una perrita mayor con una grave 
enfermedad llamada síndrome de Cushing, que necesita una costosa me-
dicación diaria. Zara llevaba más de diez años en el refugio sin que nadie se 
interesara por ella y finalmente y de forma inesperada, la ola de frío hizo posible 
que entrara en contacto con su familia definitiva.

Como la de ella, hay muchas otras adopciones destacables y felices: Terry, Xis-
pa, Sabrina, Neu, Lennon, Pruna, Memphis, Sito, Laika… Todas ellas demues-
tran lo que ya sabíamos: que la edad, el estado de salud de los animales, o los 
años que lleven en el refugio no es un impedimento para que puedan convertir-
se en los mejores animales de compañía que se podría desear.

El refugio nevado
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Roco

Llop

Agradecimiento
Con esta experiencia la protectora ha podido constatar que 
hay muchas personas sensibilizadas con el sufrimiento y el 
abandono de los animales dispuestas a ayudar de manera 
activa y comprometida. Los responsables del refugio están 
muy agradecidos a todos los voluntarios, trabajadores, so-
cios, padrinos, simpatizantes y colaboradores que en esos 
días ofrecieron su casa y su cariño a los animales.

Llop fue uno de los que no fue acogido. Es un perro sociable, afectuoso y muy inteligente. Vive suelto por el refugio porque se escapa de todas las jaulas posibles y no puede soportar vivir encerrado pero también él necesita una familia. 

Es un perrit
o tímido y d

ócil. Listo, ob
servador, tra

nquilo y 

sociable con 
otros perros

. Adora pase
ar, siempre c

amina dando 

saltitos con 
la cola bien a

lta. Cuando f
ue acogido a

provechó 

para recibir m
uchos mimos

 y dormir ac
ompañado. 
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ris, però ajudem molta gent i molts gats, i 
això ens està afectant molt. Hem de fer uns 
tripijocs per seguir pagant esterilitzacions!!! 
Però per cada gata que no s’operi, són 10 
cadells més a l’any!

Quin missatge es voldria transmetre des 
de Progat als nostres lectors?
Que hi ha molts gats al carrer que us 
necessiten, i que nosaltres també so-
miem amb el dia en què no hi haurà gats 
al carrer perquè tots tindran una llar i 
no s’abandonaran, ni es deixaran criar 
incontroladament. Qualsevol persona pot 
col·laborar, hi ha molta feina per fer. Encara 
que no els podem tocar, els gats de carrer, 
la satisfacció d’alliberar altre cop un gat 
capturat i esterilitzat no té preu.

Qui constitueix Progat Sabadell? Com 
està organitzat?
Progat Sbd està format per una junta direc-
tiva, voluntaris i socis. Els membres de la 
junta són al mateix temps voluntaris i porten 
a terme les tasques, organitzen i coordinen. 
El nombre de voluntaris és molt mínim. 
Molts d’ells són cuidadors de colònies a les 
quals hem ajudat i, per tant, queden com a 
voluntaris només de la “seva” colònia. Així, 
quan cal fer alguna actuació ens trobem 
que sempre són les mateixes persones les 
que hi han d’anar.

A grans trets, com definiria la tasca que 
porten a terme?
De protecció i prevenció. La tasca 
d’esterilització serveix per evitar més naixe-
ments innecessaris que acabarien derivant 
en problemes al veïnat.

Què identifica a la ciutat de Sabadell pel 
que fa a les colònies de gats de carrer?
Estem molt lluny d’altres ciutats europees 
i també de Barcelona. Hi ha molt poc res-
pecte per les colònies, pels gats de carrer i 
per les persones que hi dediquem el nostre 
temps. És curiós, tenint en compte que no-
saltres només en millorem la situació, i que 

és part de la població qui prèviament l’ha 
empitjorat: abandonant animals per trasllat 
de domicili; deixant cries no desitjades al ca-
rrer al no poder col·locar-les; no operant les 
gates i deixant que criïn als patis de veïns...

Quantes colònies de gats hi ha a Saba-
dell? En quins entorns?
De colònies controlades n’hi ha força. Vam 
començar posant un número, i ara les 
tenim censades pel nom del carrer o bé de 
la persona que la cuida. Els entorns són 
diversos: patis de cases, parcs, fàbriques, 
solars, places, carrers sens cap aixopluc... 
a Sabadell i a d’altres poblacions. Quan 
algú té la voluntat d’esterilitzar una colònia 
i podem contactar amb la persona cuida-
dora per a que col·labori en les captures i 
en el control, si es pot econòmicament i per 
mans que ajuden, es fa. No fem públiques 
les ubicacions, donat que això en el passat 
va servir per a que persones que volien 
abandonar de manera neta per a la seva 
consciència, ho feien a les nostres colònies!

Els ciutadans coneixen l’existència d’aquests 
col·lectius? Com és la convivència?
Diria que la majoria sí. Encara que en  
general la convivència és bona, només 

que hi hagi una persona al veïnat que 
vulgui estar-hi en contra ja n’hi ha prou. 
Ens n’han enverinat, disparat amb balins, 
fet atacar per gossos, i això és el que ens 
dóna més feina: fer el seguiment d’aquests 
casos, i contactar i forçar el recolzament de 
l’ajuntament, la policia...

De quina manera pot ajudar l’entitat, i les 
colònies de gats, la ciutadania? I què és 
el que no s’hauria de fer?
Primer de tot respectar-les i aprendre a 
conviure-hi. Després, en lloc de queixar-se, 
col·laborar amb entitats com la nostra per 
poder avançar més de pressa en la feina. I 
les persones que alimenten colònies, si vo-
len ajudar els gats i Progat, han d’alimentar-
les només amb pinso i aigua per minimitzar 
les olors.

La situació econòmica i social actual, 
afecta a entitats com la vostra? 
Tenim molts socis que s’han donat de baixa 
o han baixat la quota, però el que més ens 
afecta és no comptar amb les subvencions 
que les administracions han deixat de 
donar; que n’han rebaixat la quantitat, o 
que ens donen, però amb molt retard. Som 
una entitat petita amb molts pocs volunta-

“cada gata que nO S’OPera Són 10 cadellS MéS a l’any”
Segons ens explica la Marta Garcia, responsable de Progat a Sabadell, dels animals de companyia, el gat n’és el més 
desconegut. I dins d’aquests petits felins, el gat de carrer encara n’és més i, per tant, les persones que se’n fan càrrec lluiten 
perquè tinguin una vida digna i siguin respectats. Al mateix temps però, treballen i fan grans esforços perquè els ciutadans 
que no els volen, que els veuen com una plaga, hi acabin convivint de manera el més natural possible. Per si algú en té cap 
dubte, es tracta d’una possibilitat de convivència recolzada per la llei.

www.progat.org/sbd
progatsbd@progat.org

Pol.Ind. Can  Carner
C.Les Garrigues

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

transcastellar@transcastellar.com

Marta Garcia, responsable de Progat Sabadell:
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Aquest equipament va ser finançat per l’Ajuntament de Sabadell fa 
dos anys però els defectes en la seva construcció i disseny han fet 
necessàries reformes importants que ha finançat la Lliga.

En primer lloc, s’havia de millorar l’aïllament entre les gàbies, ja que 
quedaven obertes per la part inferior i això comportava problemes 
d’higiene i de seguretat pels gossos. També hi havia problemes 
amb l’evacuació de l’aigua de la neteja, i a més els terres de ciment 
no eren els més indicats per mantenir les instal·lacions netes, i s’hi 
ha hagut de posar un revestiment nou.

Un altre aspecte important a tenir en compte era la falta de nume-
ració i sobretot l’orientació de les gàbies, que estaven disposades 
en dues fileres, de cara, amb un passadís estret al mig. Això feia 
que els gossos estiguessin molt nerviosos i bordessin cons-
tantment pel fet de tenir altres gossos al davant, i que augmentés el 
seu nivell d’ansietat, que ja és prou alt quan arriben perquè acaben 
de patir un abandonament. Així, tota una filera de gàbies es van 
haver de desmuntar per girar-les.

També es va haver d’obrir una obertura a la part inferior de les 
gàbies destinades als cadells i als gossos més petits, ja que queda-
ven completament tancats i no podien veure res de l’exterior.

chuck, el POdenc 
Va arribar al refugi quan acabava de fer l’any. Era un gosset tímid i 
desconfiat. Va tenir problemes per adaptar-se al seu pati perquè era 
molt mogut i els companys el van atacar. Fins que va prendre mal i 
va haver de sortir del pati. Des de llavors l’equip de comportament ha 
treballat amb ell per rebaixar el seu nivell d’ansietat i fer que torni a 
confiar en els altres gossos. No ha sigut fàcil. Ha calgut molta feina 
i paciència. Però els gossos sempre miren de superar-se. I ara per fi 
torna a relacionar-se amb els altres, fins i tot ha fet alguna amiga... i 
és un espectacle veure’l jugar i córrer solt.  El Chuck és un gos molt 
intel·ligent, juganer i carinyós. Encara és molt jove i necessita algú 
tan especial com ell perquè l’adopti.

el gOS inViSible
El Can és l’exemple d’aquells gossos invisibles. Dels que han pas-
sat tota la vida al refugi, un dia es moren i ningú s’ha interessat per 
ells en deu anys.

Però el Can encara és viu. I no ha deixat d’esperar la seva oportu-
nitat. Va ser abandonat, lligat a la porta del refugi amb la seva mare. 
Ell només tenia un any i estava tan prim que no se sabia si se’n 
sortiria. Però ho va fer. Era l’any 2002. Des d’aquell dia el resum de 
la seva vida és curt: de pati en pati canviant de companys mentre 
els altres se’n van i ell sempre es queda. El Can es pot adoptar a 
través del programa els millors adoptants del món.

MillOreS a la gOSSera

Recentment s’han fet obres a les instal·lacions de la gossera, 
una zona de gàbies individuals on els gossos passen els 
primers 20 dies que exigeix la llei abans de ser declarats 
oficialment com a abandonats i poder ser donats en adopció.

unifOrMeS  
Per alS VOluntariS
Per tal de facilitar la tasca dels voluntaris, s’ha decidit que 
quan participin en activitats tant a dins com a fora del refugi, 
duran les noves peces de roba que els identifiquen. 

Les jaquetes, samarretes i armilles de color vermell porten el logo 
de la Lliga Protectora d’Animals, de manera que la gent que visita 
les instal·lacions pot distingir clarament els voluntaris de la resta 
de visitants o dels treballadors. En les activitats que es fan fora del 
refugi s’identifica ràpidament l’associació que representen. 

Aquestes peces de roba no representen cap despesa per l’entitat, 
ja que les paguen els mateixos voluntaris i han estat proporciona-
des per l’empresa Crealfa (www.crealfa.com) a preu de cost.

Es va haver d’obrir una obertura a la part 
inferior de les gàbies destinades als cadells 
i als gossos més petits, ja que quedaven 
completament tancats i no podien veure res 
de l’exterior.
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Per falta d’espai és impossible publicar en la revista la gran quantitat de fotos i cartes que ens envien 
però poden veure-les totes al nostre web www.protectorasabadell.org/animales_adoptados.php.

Moltes gràcies a tots!

Siena & Kiara Sira Socker Tharir

Pipo Rambo & Lola Robbie Rexy

Momo Nero Panchito Pelut

Lucke & Sunny Tara Marquesa Mingu

Lucky Jungla Kira & Aishaa Lluna

Bruixa Mika Deisy Dina

Hola,
em dic Nuria i us escric per explicar-vos com està el Coco, un 
gosset grassonet que vam adoptar a principis del 2009. Des que va 
arribar per viure amb nosaltres hem passat moltes coses com a 
família, tant de bones com de dolentes i el Coco ha estat present en 
totes. Poc després que ell arribés a casa em vaig quedar embaras-
sada i qui ho diria que la meva filla i ell serien tan bons germans. El 
Coco és un gos meravellós, ell dorm amb els meus fills i mai deixa 
de vigilar-los, sobretot quan mengen, perquè sap que tot el menjar li 
donaran a ell.

Però hi ha més coses, resulta que ens vam haver de mudar, pero 
no de casa ni de ciutat sinó de país. Ja fa més d'un any que estem 
vivint a Ecuador, va ser un canvi dur per a tots i un viatge llarg, les 
circumstàncies de la nostra estimada terra, com tots sabem, no són 
gaire bones ara i vam decidir marxar per poder estar millor, i és clar 
vam marxar tota la família perquè com els meus fills diuen, i amb 
tota la raó, el Coco és el seu germà pelut, amb l'esperança de tornar 
quan tot estigui millor.

I us envio una foto perquè el veieu com està, tot i que no li agrada 
que li facin fotos. I per cert, poc a poc es va anar aprimant i es va 
convertir en un gos àgil que disfruta corrent, sobretot amb la meva 
filla, la seva germaneta Sofia, i encara més si hi ha una pilota a 
prop per atrapar.

El dia 17 de juny el Coco farà 10 anys, el mateix dia que el meu fill, el 
seu germà Dimitri, en farà 12.
Una abraçada des d'Ecuador!

Hola amics de la protectora, 
 
Us envio unes quantes fotos del Foc i de la Dina perquè veieu com són de feliços i la felicitat que ens donen a nosaltres. En poc temps s'han convertit 
en dos membres més de la nostra família i s'han integrat molt bé a casa nostra. La veritat és que mai havia tingut dos gossos amb una edat tan 
"elevada", sempre els havia criat des de cadells i el seu comportament m'ha sorprès. Des del primer dia saben qui és l'amo i quina és casa seva. Em fan 
molt de cas i juguen moltíssim amb les meves filles, fins i tot m'atreviria a dir que tenen un instint de protecció sobre elles més gran del que he vist 
fins ara en altres gossos.  Espero que molta més gent com nosaltres també s'animi a fer una adopció i que no els freni l'edat dels gossos.
 
Moltes gràcies per tot i continueu amb la feina excepcional que heu fet fins ara.
 
Salutacions,
René Oller
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Els animals que formen part d’aquesta campanya es donen en 
adopció amb un cost zero i, perquè la salut o l’edat no siguin cap 
impediment, els adoptants tenen l’avantatge, de poder gaudir de 
l’atenció veterinària bàsica gratuïta que es pot oferir al refugi per 
l’animal mentre visqui.

En aquest temps no tots els animals del programa s’han adoptat, i 
de fet n’hi ha hagut alguns que han mort al refugi sense aconseguir 
una família, però malgrat tot la iniciativa ha donat resultats i ja hi ha 
més d’una vintena de  gossos i alguns gats que han trobat llar.

Els protagonistes
El cas del Duncan és un bon exemple per explicar la necessitat 
d’aquest programa. El Duncan, un pastor caucàsic, va entrar de 
cadell amb la seva germana Bruna. Tots dos eren cecs i de gran 
tamay, fet que dificultava la seva adopció. Però tant ell com la seva 
germana van aconseguir família i a hores d’ara són uns gossos 
feliços i porten una vida normal. La Nera (portava més de 10 anys 
al refugi), la Tana, la Nena (amb greus problemes al cor), la Cuca, la 

Sonny, el Gary (li faltava una pota), el Golfo, l’Hugo (un gos bonís-
sim que la gent trobava “lleig” i que portava des que era un cadell 
al refugi), el Rabito (havia sigut adoptat i retornat vàries vegades) 
o el Memphis (un podenc amb dues complicades operacions 
de genoll) també han trobat família gràcies al programa. Algunes 
d’aquestes adopcions es van formalitzar gràcies a les acollides de 
l’onada de fred del febrer.

Els gats no s’han vist tan afavorits per la campanya i, de fet, tres 
de les quatre adopcions s’han fet a Alemanya perquè aquí no es 
veien possibles. La majoria dels gats que es van incloure en el 
programa continuen esperant la seva oportunitat, però sembla que 
no acaba d’arribar.

Un futur millor
Els responsables del refugi continuen cercant els millors adoptants 
del món. Per desgràcia, és massa habitual que animals grans o 
malalts siguin abandonats i per això cada cop s’han d’incloure més 
casos en la campanya. És important que aquests animals disfrutin 
de certs avantatges i d’una difusió especial per evitar que es vegin 
abocats a passar la resta de la seva vida al refugi. 

La campanya va dirigida a aquelles persones que no només volen 
adoptar, sinó a aquelles disposades a adoptar l’animal que més 
ho necessita. 

Mod

Maya

Beli

Lapa

Guenya

Pepis

Laika

Neo

Paula

Obiwan

Sufi

Chuy

Frodo

Nika

Taca

Boni 

Iaiona d’uns 14 anys o més. Tot 
i tenir el seu caràcter, per l’edat 
és molt bona.

És un gos molt tranquil i carin-
yós. Sempre fuig de qualsevol 
conflicte. Té cataractes (lleus) i 
problemes d’artrosi.

La van trobar abandonada 
quan era un cadellet. 
És molt carinyosa i busca 
constantment les carícies i el 
contacte amb les persones.

Té un problema al teixit muscu-
lar, i li van haver de posar una 
malla quirúrgica a l’abdomen. És 
molt bona i simpàtica.

Té una pupil·la mirant amunt 
i l’altra avall... però no es pot 
negar que té el seu encant. Li 
agrada que la toquin però ha 
de ser quan ella vol...

Té un caràcter molt alegre. 
Sempre ha tingut problemes 
de pell i pateix leishmaniosi. 
Necessita medicació diària.

Molt tranquil·la i sociable amb 
altres gossos. Necessita família 
que no escatimi en mimos i que 
la posi a dieta.

Té molt bona salut, però pateix 
episodis de diarrea. Si fos 
adoptat podria prendre el pinso 
que li cal i no tindria problemes.

Pateix hipoplàsia cerebel·losa, 
això fa que vagi caminant com 
si estigués borratxa, tot i que 
pot fer vida normal. És molt 
dòcil i carinyosa.

El seu sobrepès ha fet empi-
tjorar la displàsia de cadera 
que pateix. S’adaptaria sense 
problemes a qualsevol família.

Va aparèixer lligada a la porta 
del refugi en molt mal estat. És 
molt bona, tranquil·la i carin-
yosa.

Va arribar molt espantat i no 
s’ha adaptat a la vida al refugi. 
Necessitaria una família per re-
cuperar la confiança i l’alegria. 

Té problemes a les dents i a 
les genives i treu bava con-
tinuament. És el primer que 
s’acosta buscant mimos quan 
entra algú.

Extremadament dòcil, sociable 
i carinyós. Ningú no l’adoptat i 
amb la seva edat necessita una 
família que el cuidi molt.

És una gossa molt bona i 
tranquil·la, sociable amb altres 
gossos. Pateix un tumor be-
nigne que necessita extracció 
quirúrgica cada cert temps.

Pateix una al·lèrgia alimentària.
No pot conviure amb els altres 
gats perquè tindria accés al 
seu pinso i es posaria malalta. 
Necessita adopció molt urgent.

elS MillOrS adOPtantS del Món, l’eSPerança 
PelS que ningú nO VOl cOntinua
Ja fa gairebé dos anys que es va posar en marxa el programa Els millors adoptants del món, orientat a trobar famílies pels 
gossos i gats que per diferents motius –edat avançada, problemes de salut, aspecte físic, etc…– tenen menys probabilitats 
de ser adoptats. 

La campanya va dirigida a aquelles 
persones que no només volen adoptar, 
sinó a aquelles disposades a adoptar 
l’animal que més ho necessita

 La Sonny al refugi  La Sonny adoptada
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Força gossos apadrinats
Actualment hi ha 178 gossos apadrinats. D’aquests, 38 estan apa-
drinats de manera no presencial, és a dir, que els padrins no van a 
visitar els animals al refugi. D’aquesta manera s’ha fet possible que 
algunes persones que volien col·laborar econòmicament amb l’entitat 
apadrinant un animal puguin fer-ho sense necessitat de visitar-lo. Des 
de fa un temps aquesta és l’única possibilitat d’apadrinar gossos, ja 
que la gran quantitat d’animals apadrinats de manera presencial fa 
impossible que es puguin atendre més peticions.

La Neus Tobella i el Jordi Moliné van apadrinar de manera no pre-
sencial l’Evil, un gos que pateix una greu malaltia anomenada sín-
drome de Cushing que necessita una medicació molt cara. L’Evil ja 
estava apadrinat presencialment però ells el van escollir perquè era 
un cas urgent i volíem ajudar un animal que ho necessités. El vam 
apadrinar virtualment perquè no es podia fer de l’altra manera. El 
dia de la festa la Neus i el Jordi van poder treure a passejar l’Evil, i 
van poder comprovar que es trobava bastant millor.

Els gats apadrinats també es poden visitar
Amb els gats la situació és molt diferent. Actualment només hi 
ha 14 gats apadrinats, i la gran majoria no reben visites. És una 
llàstima, ja que aquests animals també necessiten el contacte amb 
les persones i valoren molt una estona de jocs i d’afecte quan els 
vénen a veure.

Per sort, les germanes Buch Cardona, la Maria (13 anys), l’Anna 
(9 anys) i la Gemma (5 anys) no fallen mai quan toca anar a 
visitar la seva apadrinada, l’Urpes. La tieta els va regalar la quota 
d’apadrinament perquè no podien tenir animals a casa i tothom es-
tà d’acord que va ser una gran idea: els agrada estar amb els gats, 
acaronar-los i jugar amb ells. És una bona manera de fer que els 
nens de ciutat tinguin contacte amb la natura. Per a ells és una 
molt bona experiència perquè aprenen a estimar els animals i a 
perdre’ls-hi la por.

Un gran equip de voluntaris
La feina que generen les visites i la coordinació del programa no 
seria possible sense el compromís d’un nombrós grup de voluntaris 
que controlen que tot funcioni correctament. La Mònica Jordà és 
la coordinadora i està molt orgullosa dels resultats: tot i la crisi, el 
programa segueix anant molt bé, cada any augmenta el número 
de padrins. Però el més important no és la quantitat de padrins 
o els diners que s'aconsegueixen, sinó l’estimació que es pot 
percebre cada diumenge quan tenen lloc les visites. Són un munt 
d'emocions que ens uneixen a tots i fan que voluntaris i padrins 
tinguem una constància i una il·lusió difícils d'aconseguir d'una 
altra manera. Voldria donar les gràcies als peluts per despertar-
nos tantes emocions i també als voluntaris i padrins per venir i 
donar-los el que més necessiten.

la gran faMília delS PadrinS
El 6 de maig es va celebrar la festa anual dels padrins de la protectora. El pàrquing es va quedar petit i el Parc de la Salut 
estava ple de gossos passejant i jugant amb els seus padrins, un munt de famílies i gent de totes les edats que han acabat 
establint vincles importants amb el refugi i amb molts dels animals que hi viuen. Es va comprovar clarament amb la resposta 
activa i compromesa de molts padrins quan vam patir l’onada de fred, i es veu cada cop que un dels gossos és adoptat, es 
posa malalt i necessita medicació, o fins i tot quan mor...

23Padrins
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cOl·labOra aMb nOSaltreS!  ellS et neceSSiten!

Nom i cognoms _______________________________________________________________________________________________

Data de naixement _______/_______/_______ DNI  _________________________________________________________________

Adreça ______________________________________________________________________________________________________

CP __________________________ Població _______________________________________________________________________

Telèfon _______________________ Mòbil_____________________________ E-mail _______________________________________

Si vols REBRE més INFORMACIÓ sobre: 

 Adopcions     Voluntariat     Apadrinaments    Altres: _____________________________________________________

Si vols COL·LABORAR ECONÒMICAMENT:

 Fent-te SOCI (mínim 4€ al mes)     Banc o Caixa: _______________________________________________________________

Compte bancari: ___________ - ___________ - ______ -  ____________________________________________________________

Quota ______€  Periodicitat:      Anual     Trimestral    Mensual

 Fent un DONATIU PUNTUAL:  

Banc Sabadell  0081 - 0900 - 87 - 0002206230 / Unnim  2107 0000 22 3626485038  

Envia-ho a: lliga Protectora d’animals de Sabadell - apartat de correus 324 - 08202 Sabadell

Tenim un munt de gats esperant 
per ser apadrinats. Els gats 
també es poden anar a veure, 
dins dels seus patis. Els 
encanten les visites i agraeixen 
una estona de mimos i de jocs. 
A la foto, l’Urpes amb una de 
les seves “padrines”.
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Conte: El Camp dels Somnis

Hola, amics i amigues!

Sóc en Dack, un gosset de mida  
mitjana, juganer i molt simpàtic.

Visc al Camp dels Somnis, en-
voltat de naturalesa. Aquí hi ha 
molts gossos. Alguns són gros-
sos, d’altres més petits, més 
forts o més divertits, però tots 
ens fem companyia i juguem, men-
gem, dormim i, a vegades, també 
ens enfadem una mica.

Jo vaig arribar aquí un dia per-
què la meva família em va aban-
donar al carrer, però per sort 
una gent desconeguda em va por-
tar a aquest camp: el Camp dels 
Somnis.

Quan vaig arribar estava molt 
trist perquè enyorava la meva 
família. Encara que, ben aviat, 
em vaig posar content perquè a 
part dels gossos també hi ha 
altres animals, com els gats, i 

moltes persones, que en diuen vo-
luntàries. Aquestes persones ens 
donen de menjar, ens acaricien, 
ens raspallen, fins i tot ens 
treuen a passejar i, si ens posem 
malaltons, ens curen.

Al Camp dels Somnis he entès 
que la meva família em va con-
fondre amb una joguina i quan 
vaig créixer no tenien temps per 
atendre’m. Em sap greu perquè no 
estaven preparats per conviure 
amb mi. Sort que al Camp dels 
Somnis he descobert que sí hi ha 
gent preparada per estimar-me i 
conviure amb mi.

Són aquestes persones les que 
s’esforcen, dia rere dia, per-
què tots els animals trobem una 
nova llar, on ens acullin i ens 
estimin. És per això que aquestes 
persones amants dels animals van 
crear el Camp dels Somnis.

Un lloc on, cada cop que tanco 
els ulls per dormir, somio que 
vindrà una família i m’adoptarà 
per portar-me a casa seva. Serà 
una família que m’estimarà i 
em cuidarà, i junts serem molt 
feliços. Una família que podrà 
gaudir de la meva companyia, fide-
litat i alegria.

Al Camp dels Somnis se’ns cui-
da de la millor manera possible, 
però cal dir que la il·lusió de 
tots els que estem aquí és que 
vingui algú que ens estimi tal 
com som i així poder viure molt 
millor!

D’aquest somni no vull despertar! 
M’ajudes a fer-lo realitat?

M’ajudes a buscar  
el meu cabdell de llana?

Gràcies!!
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Curiositats Dibuix amagat

El Gat

Com molts dels humans i ani-
mals que ens envolten, dia 
rere dia, hi ha moltes compe-
ticions i activitats que ens 
han portat a aconseguir molts 
rècords al llarg de la his-
tòria.

I sabeu què?

Els gats també aconsegueixen 
moltes fites amb el pas del 
temps, com ara ser el gat més 
àgil per caçar ratolins, el 
gat més grassonet o el més 
petit. Però un dels rècords 
més curiosos i interessants 
és que una gata mare va acon-
seguir alimentar amb la seva 
llet 400 cries.

El Burro

El burro és un dels ani-
mals més macos que podem 
tenir a la nostra terra.

No crec que sigui una 
bestiesa dir que gairebé 
sempre les persones rela-
cionem a aquest animal com 
algú “babau”, al qual li 
costa fer esforços, cami-
nar, treballar, etc. Però 
cal que sapigueu que això 
no és així.

Resulta que el burro és 
un animal molt interes-
sant, intel·ligent, pa-
cient i resistent, capaç 
d’aguantar condicions molt 
dures amb falta d’aigua i 
en què faci molta calor. 
Antigament es coneixia 
el “burro” com el “ca-
vall dels pobres”, ja que 
no calia que algú tingués 
molts diners ni per com-
prar-lo ni per mantenir-
lo, i ajudava perfectament 
en tasques del camp quan 
les condicions del temps 
no feien fàcil la feina.

Dibuixa i pinta la il·lustració que hi ha a continuació i 
descobreix què s’hi amaga.
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Ja arriba el bon temps, el 
sol i les ganes de sortir 
a passejar més sovint i 
les vacances són molt a 
prop. Així que el moment 
de sortir amb el gos fora 
de la ciutat, acompanyant-
nos en els nostres 
viatges, també ha arribat. 
A continuació us donem 
alguns consells perquè els 
dies que marxeu fora de 
casa siguin divertits tam-
bé per al vostre animal 
de companyia.

Tots junts de viatge Sudoku bestial

Emplena els buits amb els dibuixos corresponents. 

Recorda que no pots repetir els dibuixos ni en la columna,  
ni en la fila ni en cadascun dels quadres de 2x3.

Un cop resolt, anima’t i pinta’ls!!

2. Al cotxe

No deixeu el vostre animal solt 
pel cotxe. Durant el viatge ell 
també necessita cinturons, ar-
nesos o cistelles de transport 
amb reixes, que l’ajudaran a 
estar segur. Aneu amb compte si 
treu el cap per la finestra, el 
vent fort pot provocar-li mal a 
l’oïda i als ulls.

Mai el deixeu sol al cotxe, es 
pot sentir trist si està molta 
estona tancat en un espai tan 
petit i sense la vostra com-
panyia. I el més important de 
tot: quan fa calor els animals 
no es poden deixar sols al co-
txe, ni tan sols amb les fines-
tres obertes. Podrien patir un 
cop de calor en pocs minuts i 
podrien arribar a morir.

1. A l’aire lliure

Tingueu el vostre animal de 
companyia sempre lligat, so-
bretot si aneu a un lloc nou, o 
que ni ell ni vosaltres co-
neixeu prou. És important que 
els vostres pares estiguin a 
l’aguait. També estaria bé que 
tinguéssiu “premis” o jogui-
nes a prop, per jugar amb ell i 
tenir-lo controlat. I recordeu 
portar aigua a la seva cantim-
plora o assegureu-vos que hi 
hagi una font a prop, perquè 
quan fa molta calor els gos-
sos necessiten aigua per poder 
refrescar-se sovint. 

Així que preneu bona nota 
d’aquests consells i recordeu 
que les vacances i la diversió 
són per a tota la família!
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Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 
www.protectorasabadell.org

Il·lustracions: Marc Portell (www.marcportell.com) 
Disseny i maquetació: Astrid Alonso (www.cactus-disseny.com)

Més informació:

http://miawmiawmiawmiawmiaw.tumblr.com/

Vols sortir a 
la revista PETJADES?

Envia’ns la foto més divertida que tinguis amb el teu animal de companyia a 
revista@protectorasabadell.org

Publicarem les 5 primeres fotos. Envia-la ara!


