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La FiESTa dEL aNimaL dE COmPañía, 
uN SímBOLO dE La ENTidad
Hace muy poco, nuestra entidad celebró la 14ª Fiesta del Animal de 
Compañía, un evento anual para acercar la Protectora a los ciuda-
danos de Sabadell. Desde el año 2004, ya son 14 veces (!) en las 
que salimos con algunos de los animales abandonados de Sabadell 
al centro de la ciudad y convertimos el día en un evento en favor de 
la buena convivencia con ellos. La fiesta se ha consolidado, forma 
parte de nuestra entidad y muchos esperan ese día para acudir a la 
plaza y asistir a alguna de las actividades que ofrecemos. 
 
Con los años, la fiesta ha ido cambiando de sitio y de actividades 
para hacerla atractiva cada año de nuevo para los asistentes, pero 
no ha cambiado de esencia. Hay elementos que son los pilares 
de la fiesta, como los desfiles de nuestros perros en adopción, los 
verdaderos protagonistas, el estand de información para dar a co-
nocer las formas de colaborar, asociarse y adoptar, los concursos 
caninos que atraen al público y el estand de ventas para recaudar 
fondos para la Protectora. Alrededor de ello, se han ido organizan-
do otros que amenizan la jornada, como talleres infantiles, exhibi-
ciones, y últimamente nuestro Espai Gats se ha convertido en un 
pilar más. Se nota que los amantes de felinos van en aumento.

Lo que parece una jornada divertida para el público esconde un 
trabajo previo enorme para la organización, desde reservar con 
mucha antelación la plaza, mesas y sillas para ese día, buscar 
patrocinadores que con sus donaciones nos ayudan a poder 
ofrecer regalos a los asistentes y preparar sorteos para recaudar 
fondos. Sin ellos no sería posible para nuestra entidad costearlos y 
atraer a la gente a participar. ¡UN GRAN GRACIAS A TODOS LOS 
PATROCINADORES DE LA FIESTA POR SU COLABORACIÓN 
SOLIDARIA CADA AÑO! 

El mismo día de la fiesta, a partir de las 8 h de la mañana, la plaza 
se llena de voluntarios, que van corriendo de un lado a otro, como 
hormigas rojas, colocando mesas, carpas, vallas, descargando los 
coches cargados con el material el día anterior... “¿Dónde están 
los letreros?” “¡Déjame las tijeras!” “¿Tienes celo?” “¡No encuentro 
los folletos!” Siempre falta algo, pero siempre hemos conseguido 
improvisar para que no se notara. 

Ese día están involucrados casi todos los voluntarios de la entidad, 
el único día del año en el que coincidimos todos. Por eso también 
es una fiesta de la gente de la entidad que compartimos una mis-
ma idea. Nos mueve un mismo objetivo: acabar con el maltrato y 
abandono de los animales, y este día trabajamos todos juntos para 
manifestarlo en público. Hay voluntarios que llevan participando 
en la fiesta desde hace 14 años, imposible mencionarlos a todos 
con nombres, pero ellos mismos ya se sentirán aludidos. ¡UN MI-
LLÓN DE GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS QUE HACEN 
POSIBLE LA FIESTA! Sea sacando perros, preparando material, 
atendiendo los estands y los talleres, o cargando y descargando. 
Se necesitan muchas manos para organizar un evento así que se 
acaba en solo cuatro horas. Pero estas cuatro horas valen la pena 
y unen a toda la gente en un objetivo común. 

Mientras haya animales abandonados en Sabadell, la protectora 
seguirá celebrando su fiesta del animal de compañía para conver-
tirse en su voz. El día que no quede ningún animal abandonado, ya 
tendremos otro motivo para celebrar.

Claudia Matheja
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Hola, em dic Byron, de fet hauria d’anar amb el lord pel davant, 
però així en família i d’estar per casa m’ho escurcen, que és el que 
jo dic, tanta feinada a pensar un nom ben aristocràtic i com cal per 
acabar fent servir diminutius cursis com ara “Bibi” o pitjor, i és que a 
mi aquestes familiaritats...

Per on passàvem? Jo és que a la que em despisto em poso a 
filosofar i no hi ha qui em pari, o sigui que tornem a tocar de potes 
a terra: ara que ja sabeu el meu nom, voldria aprofitar per aclarir 
d’una vegada per totes un punt que és motiu de penoses confu-
sions entre les amistats de la meva mestressa; no estic gras, sóc 
gros!, que és diferent i em ve de família; del meu rebesavi en avall, 
tots els gats de la meva nissaga han sigut negres i de molta presèn-
cia, que no és pas culpa nostra si tot se’ns posa bé i ens fa profit, 
fins i tot les croquetes dietètiques...

Aclarit, doncs, aquest punt abans no ens porti a discussions inútils, 
per no dir a paraules majors, afegiré que tinc set anys i uns ulls verd 
maragda que, mal m’està el dir-ho, són molt admirats; i més que ho 
serien si em deixessin rondar de nits, però com que visc en un barri 
perillós per als gats de carrer i sóc el reiet de casa, visc envoltat de 
fortes mesures de seguretat, amb el compromís de tocar a retiro 
així que es fa fosc...

No us penseu pas, però, que em queixo de ser un gat domèstic, 
perquè tot i viure a ciutat la meva mestressa té una terrassa amb 
moltes plantes, ideals per passar-m’hi camuflat les hores mor-
tes, vigilant els ocells que viuen pels arbres del veïnat; el que més 
m’agrada és espantar-los de mort quan surto per sorpresa de 
darrera d’algun test, talment com en un documental d’aquells de 
bitxos que diuen que són els únics programes que la gent mira a la 
tele... Personalment, val a dir que encara no n’he pogut agafar cap; 
suposo que saber que sempre em trobaré la cassoleta plena em 
treu molta motivació....

A part de la terrassa, amb la mestressa també compartim la resta 
del pis, penso jo que de manera bastant equitativa: sense anar més 
lluny, jo dormo als peus del llit però li deixo un raconet ben ample al 
capçal; ella fa les feines de casa i jo la vaig seguint entrebancant-
me-li per les cames o barallant-me amb la mopa; i mentre ella és 
fora guanyant-se els friskis, jo guardo la casa i aprofito per fer unes 
migdiades de por...

Com deia, més equitatiu impossible, no? A més, no només tenim 
aficions en comú, sinó els mateixos horaris de vampir; tot i que a 
vegades juraria que potser preferiria que comencés a sopar una 
mica més tard, en lloc de posar-m’hi a les sis en punt del matí, amb 
gran varietat d’efectes especials; però és que jo a aquella hora em 
noto com un rau-rau que...

D’entre totes les aficions que compartim, però, en voldria destacar 
una, i és el gust per la literatura i el material d’escriptori en general; 

a mi, per exemple, m’encanta rosegar llapis i bolígrafs i escarxofar-
me sobre llibres mig oberts o exercicis acabats de corregir; i abans, 
quan era petit, fins i tot em deixaven enfilar a l’ordinador, però com 
que últimament els fan tan de nyigui-nyogui...

Doncs això, que com que a tots dos ens agraden molt els llibres, 
no per res tinc nom de poeta, des de petitet aquesta mestressa 
que tinc en acollida m’ha deixat un prestatge de la biblioteca per a 
mi tot sol... De moment hi tinc mitja dotzena llarga de títols en què 
els gats són l’estrella absoluta, per activa o per passiva... A veure 
quants gats poden presumir de ser tan llegits!

I ara us he de deixar, que sento la clau del pis i he d’anar a posar 
cara d’avorrit i desmenjat, no fos cas que es pensés que quan ella 
no hi és aprofito per fer de les meves...  I ja ho sabeu, aquí em teniu 
per recomanar-vos tants llibres com calgui!                                                       
          

Elisenda Vidal, sòcia

L’Elisenda Vidal, sòcia de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, ha escrit un conte que té per protagonista un gat 
– que porta per nom Byron – i relata les seves peripècies en clau d’humor. El text, que ha estat il·lustrat per un padrí de 
la protectora, en Marc Portell, mostra alguns dels trets que més identifiquen a aquests animals i, de fet, tothom qui ha 
conviscut amb un exemplar felí no té més remei que somriure davant d’alguns dels comentaris que fa o de les situacions 
que exemplifica.

EL GaT BiBLiOTECari

Marc Portell, padrí
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Les millores en una estructura de treball 
s’aconsegueixen a partir de l’experiència. 
És amb el pas del temps i amb el dia a 
dia que van sorgint les situacions que fan 
que les persones que s’encarreguen d’una 
organització puguin valorar cap on cal 
dirigir esforços. Per tal de fomentar valors 
com ara el compromís i la constància, els 
responsables del voluntariat de la Lliga han 
considerat oportú ajustar la naturalesa de 
les tasques de les persones al capdavant 
de cada apartat de la secció en funció 
d’una sèrie de paràmetres encaminats a un 
millor funcionament i a aconseguir objec-
tius possibles. 

Uns criteris  
més ajustats  
A partir d’ara, els quatre coordinadors (Es-
ter Ferrer, Silvia Torres, Esmeralda Salazar 
i Núria Cortina) desenvoluparan una tasca 
encara més concreta, mentre que, global-
ment, s’han establert uns criteris perquè 
cadascú sàpiga en tot moment quin és el 
seu paper dins l’entitat. 

El primer dels quatre responsables assu-
mirà la gestió de l’entrada de nous volun-
taris amb tot el que això suposa en tots 
els aspectes: comunicació i coordinació 
d’activitats encaminades a saber ben bé 
què suposarà la seva estada a la protectora 
i quines són les seves tasques a partir dels 
recursos existents. 

El segon ampliarà i aprofundirà en aquesta 
primera presa de contacte i facilitarà més 
possibilitats de sessions formatives, a més 
de fer un seguiment de l’evolució dels vo-
luntaris. Els seus instruments per acon-
seguir-ho seran essencialment el diàleg i 
la recerca de solucions davant potencials 
inconvenients. 

El tercer dels caps de secció tindrà assig-
nada la responsabilitat d’impulsar la comu-
nicació amb i entre els caps dels diferents 
equips de treball. Compaginarà esforços 
per tal que tots disposin de prou persones 
i eines per dur a terme la seva missió. De la 
mateixa manera, quan sorgeixin determina-
des necessitats, les cursarà.  

Finalment, el quart dels membres encarre-
gats d’aquesta organització es posarà al cap- 
davant de totes les activitats externes que, al 
llarg de l’any, porta a terme la Protectora. 

A nivell general, cal destacar com a canvi 
significatiu que, a partir d’ara, les persones 
que vulguin ser voluntàries només podran 
ingressar si ho fan directament en un dels 
diferents equips de treball que actualment 
operen en l’entitat. D’aquesta forma, els 
potencials col·laboradors poden fer-se una 
idea de què faran i en quin àmbit actuaran. 
Tothom qui tingui la intenció de participar 
en la Lliga com a voluntari pot disposar de 
més informació al web: 
http://www.protectorasabadell.org, concre-
tament en l’apartat “Fes-te voluntari”. 
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TrEBaLL dEL VOLuNTariaT
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mOTOS i aNimaLS 
S’uNEiXEN EN La  
PrimEra maTiNaL 
mOTEra
Les associacions de motoristes Peña Motera Ali i La Konya Mo-
togrup van organitzar, el 9 d’abril, una matinal motera solidària en 
favor de la Protectora. Per primera vegada, amants de les motos 
i animalistes es van unir per ajudar els animals del refugi.

El lloc escollit per a dur a terme aquesta activitat va ser el parc 
Central, un espai que disposa d’una zona per a gossos, una àrea 
de pícnic i un escenari. Al llarg del matí, es van dur a terme diver-
ses activitats: un esmorzar solidari, una concentració de motos, 
concerts, balls i activitats infantils, entre d’altres. A més, també 
es va fer una desfilada de gossos del refugi en adopció. I tot amb 
un clar objectiu: recaptar diners i material per als animals de la 
Protectora, així com trobar possibles adoptants.

Els resultats de la matinal motera van ser molt positius. En total, 
es van aconseguir 333 quilograms de menjar, entre pinso i 
llaunes, així com medicaments, cistelles de transport, collars, 
corretges, mantes i productes d’higiene. Però no només això: 
al llarg del matí, es van obtenir 732 euros mitjançant l’esmorzar 
solidari i les donacions dels assistents. Amb aquests diners, 
les penyes de motoristes van comprar més de 400 quilograms 
de menjar, sorra per als gats i articles de neteja que van donar 
íntegrament al refugi.

Com ja és habitual, la Lliga Protectora va instal·lar un estand 
d’informació per difondre la seva tasca, obtenir suport en el man-
teniment dels animals i donar a conèixer els gossos i gats que es 
troben en adopció. A més, es van sortejar entre tots els parti-
cipants en l’esmorzar solidari productes donats pels diversos 
patrocinadors de la matinal.

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell agraeix a Xavier Pinyol 
l’organització de la matinal motera. Pinyol es va encarregar de 
tirar endavant aquesta iniciativa, alhora que, posteriorment, va 
comprar tots els productes amb els diners aconseguits durant  
la jornada.
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aCOLLidES PEL FrEd: 
uNa OPCió GENErOSa
És curiós com una iniciativa com les acollides pel fred evi-
dencia tan clarament el fet que els gossos i gats establei-
xen vincles molt especials amb aquelles persones que els 
dediquen unes setmanes; en aquest cas, les més crues 
de l’any, climatològicament parlant. Tant és així, que al-
guns exemplars ja no han tornat al refugi. Potser té a veure 
amb el fet que, en la majoria de casos, es tracta d’animals 
que ja tenen una edat (gairebé tots més de 10 anys) i que, 
per tant, acostumen a ser tranquils, dormen molt i intuei-
xen perfectament quina ha de ser la seva actitud perquè la 
coexistència sigui prou bona. A més, els animals agraei-
xen especialment aquests gestos de suport, encara que 
només sigui per un període de temps limitat. 

Oportunitat per a una  
convivència puntual 
Des de la Lliga volem agrair el temps i la dedicació de 
persones que, en moltes ocasions, fan un esforç impor-
tant per tal de, durant aquests mesos, cedir un espai de la 
seva llar a uns nouvinguts que ho passarien molt mala-
ment pel fred a les instal·lacions de la protectora. Moltes 
vegades, aquesta iniciativa és també una oportunitat per a 
aquestes unitats familiars. 

Enguany, tot i que en cap cas és l’objectiu final, han estat 
acollits un total de 41 gossos amb necessitats espe-
cials, grans, delicats i amb problemes de salut, i se n’han 
adoptat 14 (un 34%) i fins molt més tard de la data límit 
establerta se n’han acollit 4 (un 10%). Pel que fa als gats, 
van ser lliurats a les llars 16 exemplars, dels quals han 
acabat sent adoptats 4 (un 25%) i 2 més estan en procés 
de ser-ho (un 12,5%). 

 

anibal

dodi

Jeffrey

mixa

Bony

rapunzel
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dOS rESCaTS EXCEPCiONaLS
Darrerament i durant dos mesos seguits, els responsables de la Lliga han tingut l’ajut dels integrants de l’associació 
ARIA Rescate Animal i la seva gàbia trampa per a gossos per aconseguir rescatar dues gosses amb cadells, 4 i 11 
respectivament. Per a ambdós rescats ha resultat molt important, com sempre, la predisposició dels treballadors i 
els voluntaris del refugi. A hores d’ara, tots han estat adoptats. Ens ajuda a construir el relat de quines han estat les 
circumstàncies de l’actuació la voluntària Cristina Raya, que va participar activament en tots dos rescats.

EL PrimEr CaS

Membres de la Protectora alerten d’una 
gossa amb cadells que des de fa un mes 
aproximadament està sent vista a unes 
determinades hores del dia pels voltants 
del refugi i que, pel seu comportament, 
pateix un alt risc d’atropellament. Al final, 
com que no s’apropen prou per poder-
los agafar, un dels cadells acaba sent 
trobat atropellat i apareix a la cuneta de la 
carretera de Caldes. Tot i que nombrosos 
voluntaris articulen batudes diàries per lo-
calitzar la gossa mare, per no perdre més 
temps i amb la certesa que l’estratègia 
més efectiva en casos de gossos amb 
molta por és la gàbia trampa, s’opta per 
sol·licitar a l’associació ARIA la seva efec-
tiva gàbia trampa. S’ubica l’aparell allà on 

els voluntaris de la Lliga han detectat que 
l’animal passa diàriament.
Després de 4 hores d’espera, just abans 
de començar a desmuntar perquè no 
apareixen la gossa i els tres cadells 
que encara té, es confirma que un dels 
cadells –el més poruc i afamat– hi entra. 
Es decideix traslladar-lo al refugi i, tot i 
mantenint un equip de guàrdia a la zona, 
s’amplia el cercle d’acció i, amb gran 
sorpresa, es localitza la resta d’animals. 
Se’ls segueix i s’observa que es dirigeixen 
a una casa propera a les instal·lacions de 
la Lliga. Un cop allà, relaxats i davant del 
reclam que els ofereixen els membres de 
la Protectora, s’apropen, de forma que 
sense massa problema es deixen tocar. 

Els propietaris de la finca expliquen que la 
gossa va anar a parir allà i que ells els han 
donat menjar. Tot i que no estan acostu-
mats a ser manipulats, la mare i els dos 
cadells que encara estan sense recollir 
poden ser rescatats definitivament.  

EL SEGON CaS

En aquest cas, es tracta d’una gossa 
que no sempre es deixa veure: de tant en 
tant apareix i, per tant, es pot observar 
que amb el pas del temps passa per un 
embaràs i un alletament (s’observa, primer, 
la panxa i, després, que té les mamelles 
molt inflamades). Sempre, però, se l’ha vista 
furgant entre les escombraries. Així doncs, 
la primera de les mesures preses és avisar 
un establiment de menjar que, si la veuen 
acostar-s’hi, ho comuniquin a la Protectora. 
Són precisament ells qui avisen que un client 
els ha comentat que al costat del seu hort, 
en un cau on antigament hi havia hagut una 
guineu, hi ha una gossa que ha parit i que 
els cadells comencen a deixar-se veure. 

Els membres de la Protectora localitzen 5 
cadells que aconsegueixen fer entrar a la 
gàbia trampa d’ARIA i, posteriorment, es 
decideix traslladar al refugi en una cistella 
de transport. També s’intenta entendre per 
què la gossa no vol ser agafada junt amb 
els cadells i borda neguitosa sense parar. 
En un moment de confusió –per un mo-
ment, es pensa que els cadells que són a 
la cistella poden haver-se escapat–, allà a 
prop, en un altre cau, es troben 6 cadells 
més. En total, es duen al refugi 10 cadells. 
Tot i així, com que un dels cadells té molta 
por, aquella nit es deixa la mare amb ell i, 
l’endemà, amb molt d’esforç però podent 
centrar-se en els dos animals, se’ls recull i 
se’ls trasllada també cap al refugi. 

En aquest cas, Cristina Raya assenyala la 
importància d’estar atents a les situacions 
i de ser empàtics amb els animals. Si ells 
no arriben a, d’alguna manera, entendre 
que la gossa els estava intentant dir que 
tenia més cadells en un altre lloc i l’agafen, 
els 6 cadells restants podrien haver mort. 
En aquesta ocasió, tan important va ser 
la col·laboració dels ciutadans com que 
els voluntaris no defallissin en el procés, 
encara que l’esgotament i el fred de ve-
gades eren considerables. Raya prefereix 
quedar-se amb la satisfacció de saber que 
s’ha aconseguit salvar vides, tot i que, 
adverteix, si els humans fossin més res-
ponsables, potser no caldria dur a terme 
tants rescats. 

la Tona

8 Reportatge



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

99Llibres recomanats

LECCiONES dE Vida POr CaTSaSS
Claude Combacau - Cross Books, Ed. Planeta, 2016

Si voleu passar una bona estona, amb un llibre interactiu, ple d’imatges que el fan ser molt amè 
i divertit –fins i tot us vindran ganes de pintar-les–, aquest pot ser el vostre. Podreu participar en 
les activitats que es proposen (mots encreuats, retallables, tests…) i amb què riureu molt.

Els qui conviviu amb gats us hi sentireu molt representats i els qui no, podreu conèixer una mica 
més d’aquesta curiosa espècie a través de l’humor de Catsass, personatge que s’ha fet conegut 
per Internet.

a TraVÉS dE miS PEQuEñOS OJOS
Emilio Ortiz - uno Editorial, 2016

Llibre explicat a través dels ulls d’un gos guia, en Cross, i protagonitzat, també, pel Mario, el 
seu propietari. Ambdós es coneixen en un centre d’entrenament i es converteixen en un equip 
inseparable. Una bonica història d’amistat, amor i superació que narra les divertides peripècies 
d’en Cross en el món dels humans.

 Molt recomanable tant per als qui conviuen amb animals com per als qui no, ja que així els pot 
ajudar a comprendre’ls una mica més, de manera amena i entretinguda.



NEiX uNa NOVa mOdaLiTaT d’aPadriNamENT: 
SOS PadriNS
Els socis, padrins i col·laboradors de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell constitueixen un col·lectiu solidari que, 
amb les seves aportacions i, per tant, el seu suport, fan possible cobrir les despeses generals del refugi, essencialment 
alimentació, tractaments, personal, reparacions, neteja, maquinària i subministraments. Ara bé, dels gairebé 1.000 animals 
que arriben cada any a les instal·lacions, una part requereix tractaments i cures molt especifiques per procurar salvar-los 
la vida i aquest és un cost que, malauradament, l’entitat no en tots els casos es pot permetre. És per això que s’ha ideat i 
engegat la modalitat SOS Padrins. 

Tot i que cada cas és diferent, de vegades, per salvar l’animal cal 
sotmetre’l a intervencions quirúrgiques urgents que no es poden 
fer al refugi; d’altres, cal proporcionar-li alimentació especial, medi-
cació de cost elevat, analítiques i proves excepcionals o assistèn-
cia veterinària externa.

Aquesta nova modalitat de suport a l’organització té per objectiu 
fer front a aquest tipus de despeses extraordinàries. A les perso-

nes que s’hi adhereixen se les podria definir com a padrins pun-
tuals i durant un temps limitat per poder assegurar que cap animal 
es quedi sense el tractament o la cura que necessita. El mecanis-
me de funcionament de la iniciativa és senzill: el compromís com a 
SOS Padrí consistirà a ajudar l’esmentat animal amb una aportació 
durant els mesos indicats, mentre que el compromís de la Protec-
tora –a més de cercar el tractament o la cura més adequada i fer-
la efectiva– serà informar regularment de com progressa l’animal.

En el moment que entri un cas d’emergència a la protectora i 
l’estat d’un animal necessiti activar el SOS Padrins, es farà un 
comunicat que es difondrà a través dels mitjans de comunicació 
de què disposa la Lliga, incloent-hi les xarxes socials. 

Serà llavors que s’especificarà quants diners suposarà i durant 
quin període de temps caldrà l’ajut d’aquells SOS Padrins que 
s’hi adhereixin, de manera que sabran en tot moment quin és 
l’abast del seu compromís. 

Cap animal sense tractament

L’abast del compromís  
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Clínica Veterinària
Esther

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

Col. nº 1912

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

Horari:
10 a 13h i 17 a 20.30h

Dissabte 10 a 14h

Iniciativa



Banc saBadell 
ES32 0081 0900 87 0002206230

a través de PayPal 
http://www.protectorasabadell.org/otras_maneras.php

Banc PoPular 
ES32 0081 0900 87 0002206230Quan hi hagi un cas d’un nou animal que 

necessita SOS Padrins, totes les persones 
interessades a ajudar poden adherir-s’hi a 
través d’un formulari en línia que publicarem 
al web i al Facebook. de la mateixa manera, 
es pot fer una donació puntual a: 

com Pots PartIcIPar en el 
ProGrama sos PadrIns?

Tom ha estat el primer animal del nou programa SOS Pa-
drins. Gràcies a les aportacions dels seus 20 SOS Padrins 
durant 4 mesos ha pogut ser tractat i operat de la luxació 
coxofemoral que li va provocar forts dolors. S’ha recuperat 
amb fisioteràpia en una casa d’acollida que finalment ha 
decidit adoptar-lo.

Tom: un usuari de SOS Padrins
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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, poten-
cias 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

anuncio-true-instinct-dog-A5-horizont-ok.indd   1 25/5/17   17:01

Iniciativa



5a EdiCió  
dEL CaNiCrÒSS  
i CurSa dE muNTaNYa 
d’EramPruNYà 

2ª FESTa  
dE La maSCOTa  
a SaNT QuirzE  
dEL VaLLèS 

El diumenge 29 de gener del 2017, vam ser a la 5a edició del 
Canicròss i Cursa de Muntanya d’Eramprunyà, que va tenir lloc a 
la plaça Jaume Balmes de Gavà, de 9 a 14 h.

Pere Gomez, voluntari de l’equip de passejades de la Protectora, 
es va animar a córrer el canicròss i ho va fer amb el Terry, un gos 
del refugi!  No van guanyar, però, poc després, el Terry va ser 
adoptat. Tot un èxit.

Tot i que el temps no va acompanyar, la festa dels animals a Sant 
Quirze del Vallès va anar molt bé.

Moltes persones hi van anar per gaudir de la jornada, moltes 
acompanyades dels seus companys canins.

Les nostres estrelles canines van participar en la desfilada de gos-
sos en adopció. Un total de 10 gossos van poder mostrar la seva 
bona educació, la seva sociabilitat, la seva bellesa... per ser uns 
bons companys de vida.

12 Actualitats



iNSTar a La rEFLEXió 
CiuTadaNa

OrdENaNça muNiCiPaL: 
CaLENdari 

Durant aquest mes de juny, la Regidoria de Benestar Animal 
de l’Ajuntament de Sabadell té previst impulsar i finançar una 
campanya de sensibilització vers la realitat dels gossos denomi-
nats GPP (gossos potencialment perillosos). En col·laboració amb 
l’equip de comunicació de la Lliga, s’estan articulant una sèrie de 
combinacions de fotografies i missatges destinats a conscienciar 
les ciutadans sobre la situació d’aquests animals i sobre la neces-
sitat de reflexionar en profunditat i des de diferents perspectives 
sobre la seva catalogació com a “potencialment perillosos”. 

La futura ordenança municipal reguladora de la Tinença, Benestar 
i Protecció Animal de Sabadell, destinada a ser un dels referents a 
l’Estat espanyol i en què ha participat la Lliga Protectora d’Animals 
de Sabadell amb altres entitats animalistes de la ciutat, ha finalitzat 
el seu recorregut de tràmits tècnics i jurídics i, per tant, està llesta 
per a la seva versió definitiva. 

Abans, però, mitjançant un edicte ha d’estar exposada al pú-
blic en general durant 20 dies hàbils i anar al ple municipal per 
obtenir una aprovació inicial que serà provisional en espera de 
les al·legacions que es puguin presentar durant un mes a partir 
d’aquell moment.

Finalment, quan tot aquest procés hagi culminat, es preveu que 
sigui aprovada definitivament, també en el ple. Aquesta redacció 
espera poder anunciar la seva posada en marxa de cara a la pro-
pera edició de la revista. 

Pol.Ind. Can  Carner
C.Les Garrigues

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

transcastellar@transcastellar.com

COmEd POSa’LS GuaPOS

Nutrició natural per 
animals i perruqueria canina

dr. Puig 44 Sabadell 

Tel: 937478929

instagram 

13Actualitats



GPP: uNa rEaLiTaT QuE rEQuErEiX iNVErSió

La Protectora d’Animals de Sabadell s’ha 
vist empesa a habilitar una extensió de 
terreny que fins ara es mantenia lliure de 
construccions amb patis estructurats de 
forma molt diferent del que és habitual al 
refugi, de manera que els gossos catalo-
gats com a GPP (gossos potencialment 
perillosos) que acull la Lliga puguin estar 
distribuïts per parelles. Actualment, la ma-
joria d’aquests gossos estan ubicats sols 
en gàbies individuals molt petites, cosa 
que no és bo per a l’animal i n’empitjora el 
comportament i n’augmenta l’estrès.

Les quatre noves gàbies dobles s’han 
construït perquè cada vegada entren més 
gossos d’aquestes característiques a les 
instal·lacions de la Lliga, que ja acull 45 
animals d’aquestes races, el que suposa 
ja el 20% dels exemplars residents a les 
instal·lacions de la Protectora. D’una ban-
da, el refugi no té prou gàbies individuals 
per allotjar aquests gossos i d’una altra, per 
als animals és millor conviure amb com a 
mínim un company. D’aquí la necessitat de 
fer aquestes noves gàbies dobles.

De patis comuns  
a individualitzats
Per les característiques, la musculatura i la 
força d’aquests gossos, en una instal·lació 
on conviuen molts animals, convé distribuir-
los individualment o bé per parelles, se-
gons els casos. Això és un fet molt inusual 
en unes instal·lacions com les de la Lliga, 
que, des de sempre, han estat concebudes 
a partir de patis comuns per a entre 7 i 12 
gossos per pati per incidir en una filosofia 
basada en la convivència.
 

Dur a terme aquesta obra suposa, és 
clar, efectuar una inversió econòmica 
d’envergadura. A més, seguint una voluntat 
per anar més enllà, la intervenció inclourà 
activitats destinades a poder gestionar tan 
bé com sigui possible l’espai: xerrades, 
cursos específics i entrenaments, tant de 
cara als treballadors com als voluntaris i els 
ciutadans, amb l’objectiu de conscienciar 
sobre el fenomen i desmuntar la creença 
que els GPP són animals agressius només 
pel fet de pertànyer a certes races. 

Perquè aquesta necessitat acabi sent una 
aposta que, en conjunt, esdevingui pionera 
i que es pugui fer amb garantia d’èxit, 
la Protectora ha presentat un projecte, 
titulat Potentially Dangerous Dogs Project, 
per sol·licitar una subvenció a una entitat 
britànica que dóna ajuts per a projectes 
de millora de benestar animal presentats 
per entitats d’arreu del món. En cas de ser 
escollits per l’associació britànica, amb 
unes bases que són especialment sensi-
bles a projectes canins, es podria accedir a 
una font de finançament que possibilitaria 
millorar molt l’estada dels gossos al refugi, 
mentre esperen una adopció; un temps 
que pot ser llarg. 

Aquests gossos són potencials residents de 
llarg termini, perquè als adoptants els resulta 
més costós conviure-hi, ja que cal complir 
una sèrie de condicions econòmiques pel 
que fa a la tinença, i perquè han de tenir una 
certa experiència en el seu tracte. 

Amb el projecte, podrien estar millor men-
tre viuen al refugi alhora que es contribuiria 
a variar el concepte que la ciutadania en té.

PatrocInI de vuIt arBres 
L’empresa General Electric ha patrocinat vuit arbres que, en part, s’han plantat 
al nou pati de GPP. Ajudaran a proporcionar-hi ombra i, per tant, suposaran un 
primer pas per, a poc a poc, anar repoblant l’espai deixat pels arbres que van ser 
tombats per la inusual forta ventada d’ara fa un parell d’anys. A part d’aquesta 
iniciativa, aquesta empresa —dins del seu apartat d’activitats de caire social— 
ha anunciat que una part dels seus empleats s’han mostrat 
interessats a fer una visita al refugi de la Lliga, per conèixer la 
Protectora, el seu funcionament i els seus animals.

Allotjament actual:  

gàbies individuals petites

Noves gàbies dobles més grans

Allotjament idoni en parelles

14 La Lliga



15Adopta’m

avui presentem alguns dels nostres GPP que estan en adopció. Cadascun té el seu caràcter individual, 
com qualsevol altre gos. El nostre equip d’atenció al públic pot assessorar els interessats a adoptar un GPP.

És obligatori per llei portar-los amb llicència, 
assegurança, corretja i morrió. Podem oferir 

facilitats per aconseguir l’assegurança i el certificat 
d’aptitud per a GPP adoptats.

Presi

Marca

Keops

Luna

Siva Tauro

Edat: 6 anys
Rottweiler

Edat: 9 anys
Pit Bull

Edat: 4 anys
Pitbull

Edat: 8,5 anys
Mestís

Edat: 5,5 anys
Mestís

BimbaPatxi Roc Carbassa

Edat: 3 anys
Pit Bull

Edat: 3 anys
Pit Bull

Edat: 9 anys
Pit Bull

Edat: 8 anys
Pitbull

Edat: 5 anys
American Stf

Sira Hanna KiraTimba

Edat: 3 anys
Staffordshire Bull Terrier

Edat: 2 anys
American Bully

Edat: 4 anys
Pit Bull

Carpanta Bufo Roy

Edat: 10 anys
American Stf

Edat: 4 anys
Bull Terrier

Edat: 7 anys
Pit bull

Freya i Channel

Edats: 6,5 i 2,5 anys
American Stf i Pit Bull

Edat: 5 anys
Dogo Argentí



Donació de ZOOPLUS portada per transport 

solidari de l’empresa Cualde Logistics

Nou ecógraf de la protectora

Lliurament de 400 € de donació dels clients 

de VAMVU, centre d’estètica

16 Col-laboradors

Afortunadament, al llarg de l’any, la Lliga Protectora d’Animals de 
Sabadell rep donacions de tot tipus. Cada cop més imaginatives 
i sempre efectives. La procedència i la naturalesa de cadascuna 
varia en funció de qui impulsa la iniciativa i qui hi participa. Per tant, 
són moltes les raons per les quals pot ser una bona idea engegar 
una col·lecta. Algunes sorgeixen de l’espontaneïtat de ciutadans 
conscienciats i d’altres són impulsades per la mateixa entitat. 

Des dels inicis del present exercici s’han rebut material, productes, 
accessoris i menjar procedent d’establiments especialitzats, com 
ara la botiga El racó dels animals, de Terrassa, Terranova34, 
de Sabadell, i  El Portal de las mascotas, també de Sabadell. 
Paral·lelament, empreses com ara distrivet i Purina, portals digi-
tals com ara zooplus i Petclic, i centres docents, com és el cas 
de la Facultat de Veterinària de la universitat autònoma de 
Barcelona (uaB), han aportat el seu gra de sorra amb les seves 
aportacions. 

També han fet arribar a la Protectora recaptes una sèrie de comer-
ços no vinculats directament a l’univers dels animals, però de 
què els responsables sí que s’hi senten implicats, han promogut 
recol·lectes solidàries, han fet sortejos, han implicat els treba-
lladors o bé han col·laborat no cobrant un producte: la botiga 
d’estètica i salut m & m, de Barberà del Vallès, la copisteria Garri-
ga i el establiment VamVu. 

Des del coneixement de quines són les necessitats més imperio-
ses, la Protectora també emprèn iniciatives per aconseguir reptes, 
tot i que, en aquest cas, els reptes acostumen a ser concrets. 

Una de les darreres propostes ha estat disposar d’un nou ecò-
graf amb el qual poder millorar la diagnosi de malalties i així poder 
aplicar directament el tractament més adequat en cada cas. Per 
tal d’aconseguir-ho, es va utilitzar la plataforma de microdo-
nacions Migranodearena.org, que es va posar a disposició dels 
potencials interessats durant 3 mesos. 

Tot i que no es va assolir el total del que es necessitava, 83 perso-
nes es van sumar a la causa, d’altres van fer ingressos en compte 
i també va haver-hi contribucions en efectiu, de manera que, entre 
tots, van aportar 3.555 euros; això va permetre adquirir un model 
d’ecògraf una mica inferior al que s’havia plantejat en un principi, 
però que, de tota manera, està possibilitant una molt millor feina 
per part dels professionals veterinaris. 

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell agraeix a tothom les 
idees i l’esforç de dur-les a terme de manera tan solidària, així 
com la implicació de la gent quan s’han fet crides per tal d’assolir 
reptes concrets. 

dONaCiONS:  
imaGiNaTiVES i EFECTiVES 

QuaN ELS CiuTadaNS  
ES mOuEN

dES dE L’ENTiTaT



17Comunicació

La Lliga Protectora d’Animals és una de 
les entitats que participa en el progra-
ma radiofònic Sabadell batega de Ràdio 
Sabadell. La ràdio local ha ofert a la 
Protectora gravar quatre càpsules al mes 
de tres minuts cadascuna. Així, des de 
finals del 2016, el refugi ha col·laborat en 
el programa per tractar diversos temes, 
del món animal en general o més concre-
tament de la Protectora. Segons el tema, 
les càpsules són enregistrades per algun 
responsable del refugi, o bé la veterinària 
o l’educadora canina. De moment, s’ha 
parlat sobre els problemes de salut dels 
animals, i sobre la importància de posar 
xip i vacunes a les mascotes, per exemple. 
Pel que fa a la Protectora, s’ha explicat 
en què consisteix el programa Mans i 
Potes, en què alguns gossos visiten un 
centre de persones amb discapacitat, o 
el Programa Educatiu, xerrades a esco-
les per explicar als alumnes la temàtica 
de l’abandonament i maltractament 
d’animals, i una visita dels alumnes a la 

protectora. S’ha aprofitat també per fer di-
fusió de les acollides d’hivern, així com per 
desmitificar la mala imatge dels gossos 
pp, o destacar els beneficis del animals 
per persones grans i nens. Fins i tot, s’han 
exposat alguns casos d’animals que fa 
anys que són al refugi.

Sabadell batega és un programa conduït 
per Raquel Garcia que ofereix música, 
butlletins informatius i petits espais dedi-

cats a temes d’interès ciutadà, coneguts 
com els “batecs” de Ràdio Sabadell, 
en què participen diverses entitats de 
la ciutat. El refugi, doncs, es converteix 
puntualment en “batecs” de l’emissora. El 
programa s’emet de dilluns a divendres de 
10 a 14 i de 15 a 19 hores, tot i que també 
es pot escoltar mitjançant podcasts a 
l’enllaç http://radiosabadell.fm/programa/
sabadell-batega.

La PrOTECTOra,  
a ràdiO SaBadELL 94,6

El compte d’Instagram de la Lliga Protectora d’Animals ja 
ha superat el miler de seguidors. En concret, en la data de 
tancament de la revista, el nombre de persones que seguei-
xen el nostre usuari (@protectorasabadell) és de 1.105. A 
Instagram publiquem fotografies dels gossos i gats que hi ha 
al refugi, ja sigui jugant, dormint o en companyia. 

La Protectora va obrir un compte en aquesta xarxa social el 
desembre del 2015 amb la finalitat de fer una major difu-
sió dels animals que busquen una família que els aculli i, 
d’aquesta manera, ampliar les possibilitats de trobar adop-
tants. Us animem que, si encara no ho feu, també vosaltres 
ens seguiu mitjançant l’enllaç:  
www.instagram.com/protectorasabadell!

L’iNSTaGram dE La PrOTECTOra  
Ja SuPEra ELS 1.000 SEGuidOrS!



LOGaN
Después de 11 años, Logan, uno de los perros que llevaba más 
tiempo con nosotros en la protectora, por fin ha sido adoptado ¡por 
su padrina Carla!

Logan tiene una larga historia triste. Hace 11 años, entró en la pro-
tectora con 2 meses como cachorro con sus tres hermanos. Todos 
fueron adoptados, pero él cogió el parvovirus. Fue tratado, pero el 
catéter se salió de la vía, parte de la medicación se vertió y se le 
necrosó el tejido. A consecuencia de ello, una parte de su piel cayó y 
todavía tiene una cicatriz hasta el pecho. Con 4 meses, fue adoptado, 
pero tres meses más tarde lo devolvieron porque la pareja se separó 
y Logan volvió a la protectora.

Logan, un trozo de pan, tranquilo y sin ningún problema con otros 
perros ni con personas, llevaba toda su vida, 11 años, en el refugio, 
sin que nadie se fijara nunca en él. Ha dado tiempo a que su padrina 
creciera y se independizara ¡y lo primero que ha hecho es adoptarlo!

Mil gracias a Carla, padrina del Logan desde 2012, por darle la opor-
tunidad de conocer la vida en una familia. Nos ha hecho llegar estas 
fotos diciendo que se porta muy bien, como si toda la vida hubiera 
estado con ellos. Adjuntamos fotos de Logan actualmente en su nue-
va vida, donde por fin puede estar feliz y sentirse muy querido.

Esperamos que esta 
historia sea un ejem-
plo para animar a 
más gente a adoptar 
abueletes para darles 
una última oportuni-
dad de conocer la vida 
en una familia.

En febrero, fue felizmente adoptado uno de nuestros perros de mayor 
tamaño (¡60 kg!): Dorkas. Los que veníais por el refugio lo conocíais, porque 
andaba suelto por la zona de entrada. Un mastín del Pirineo enorme, blan-
co, con más de 8 años, que no tenía muchas perspectivas de ser adopta-
do. Sin embargo, sí, llegó el día en que vino su familia y se lo llevó.

Su familia nos envió estos comentarios: “He adoptat el Dorkas, un muntan-
ya del Pirineu, m’ho ha dit el veterinari. Tenia una ferida oberta al nas, però 
ha millorat moltíssim. És un tros de pa, un amor, i amb els altres dos gossos 
que tenim també d’aquesta Protectora (Dartacán, que  ara es diu Gañán, i 
Dulce, que es diu Luces) es porta genial.”

Esto nos enseña que nunca hay que perder la esperanza y para todo ani-
mal puede existir su familia, lo único que no sabemos es cuándo llegará y 
cuánto tiempo hay que esperar.

¡Gracias a la familia de Noemí por dar una oportunidad  
a este grandullón!

Hola! 

El setembre de l’any passat, ens vam 
decidir a adoptar un gat, tot i que sempre 
hauria preferit un gos. Vam venir un dia, 
buscàvem un cadell i en aquell moment 
només ens en vau poder ensenyar fotos, 
ja que encara eren a la casa d’acollida. 
Així vam adoptar la Xena. És un encant: 
carinyosa, bona...

Aquest estiu vam venir a buscar un altre 
cadell, tot i les reticències del meu marit. El 
principi va ser horrorós: la Xena bufant i el 
meu marit volent tornar el gatet. Després 
de tres dies, ja els vam poder ajuntar i ara 
són inseparables. Ens va costar una set-
mana trobar nom per al petit i al final li vam 
posar Spook. I crec que “dimoniet” hauria 
estat més encertat.

La pregunta és per què vam tardar tant 
a adoptar un gat? Moltes gràcies per la 
vostra feina!

Dolors Pena

dOrkaS

XENa + SPOOk

18 Animals adoptats



 

Tango Thor Thor

Diane

Ricky Nino Sardina

Shiva

Ninus Noa Orion

Perla Negra

Lupe Macarena Moira

Nino

Ginevra Goliath Koala

Lucky

Cairo Coco Felix

Fendi

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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Lidia i Oriol

Rocio y Ferran

Al llarg d’aquests darrers mesos, de manera espontà-
nia, la Protectora s’ha trobat amb l’agradable sorpresa 
que algunes parelles de nuvis han decidit col·laborar 
amb la Lliga a l’hora de planificar el seu casament. 

D’entre el marxandatge que la Protectora té a l’abast 
de tothom qui vulgui col·laborar, els nuvis han enca-
rregat regals solidaris per als convidats. 

Amb motiu de les noces, s’han dissenyat targetes per 
adjuntar als regals solidaris.

a partir d’ara, tots els nuvis que, com en aquests 
casos, vulguin tenir un detall amb els animals 
abandonats, a l’hora de fer un petit detalls als 
convidats disposaran de tres models de targeta 
diferents per triar la que més els agradi. 

aVaNçamENT  
miNirEViSTa CadELLS

TarGETES 
dE CaSamENT 
SOLidariES 

Iniciativa

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

La il·lustració és de l’alumne del cicle formatiu 
d’il·lustració, marck Lorente, que dins del mòdul de 
la formació pràctica en centres de treball FCT, ha 
realitzat  les il·lustracions de la minirevista “Cadells” 
número 11.
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Cadells
               La revista dels minisocis!
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En un poble molt petit, vivien 
l’Arnau, que tenia 10 anys, 
i la seva germana Laura, de 
15 anys, amb els pares, en 
una casa al costat del camp. 
Tenien un hort i un petit tros 
de terra on criaven animals 
de granja. Hi havia gallines, 
dos galls que, cada matí, 
despertaven la família, tres 
conills i un ase. 
Tot i que l’Arnau era molt feliç 
a casa amb els seus animals, 
des de ben petit volia que 
els pares també tinguessin un 
cavall. Ho volia des del dia 
que va anar al poble amb els 
pares i la germana a veure la 
passada dels Tres Tombs. Encara 
avui, l’Arnau té el record 
d’aquell cavall que anava 
coix i que, quan va passar 
davant d’ell, es va aturar i 
va poder acariciar-lo. Això el 
va marcar molt i, des d’aquell 
moment, tenia clar que volia 
un cavall. 

Ara, l’Arnau ja era més gran. 
Mentre estava donant de menjar 
a les gallines amb la Laura, 
van venir els pares per dir-li 
una cosa que mai no s’hauria 
imaginat.  
—Arnau, hem estat parlant amb 
la mare, i t’hem de dir una 
cosa —va dir el pare.
—El què, papa? —va preguntar 
l’Arnau.
—Fill, hem pensat que, si et fa 
il·lusió i treballes de valent, 
podem tenir un cavall a la 
granja —va comentar la mare. 
—Tinc un amic que té alguns 
cavalls i podem anar a mirar si 
te n’agrada cap —hi va afegir 
el pare.

L’Arnau va començar a cridar 
d’alegria i a abraçar els seus 
pares i la Laura, tot dient-los 
que treballaria, que ajudaria 
un munt... Tot el que calgués 
per poder tenir un cavall. 
Així que, l’endemà, la família 
es va dirigir a la finca de 
l’amic del pare, on hi havia 
molts cavalls: petits, grossos, 
mitjans, més nerviosos, més 
tranquils... Però l’Arnau es 
va fixar en un de sol, un de 
marró que estava sol i que no 
caminava del tot bé, però la 
seva mirada el va atrapar. 
L’Arnau ja havia escollit el 
Fúria, un cavall que havia 
nascut amb la pota trencada. 
Tot i que ja la tenia força 
millor, el Fúria no tenia gaire 
agilitat i, com que no seguia 
el ritme dels companys, sempre 
quedava una mica sol. L’home 

Una il· lusi·o, un cavall. /
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de la finca li va confirmar 
que era molt bon cavall, que 
estava molt ben cuidat i que 
li podia oferir moltíssimes 
coses bones. 

Així va ser com la família 
va tenir un nou membre que 
calia cuidar, educar i estimar 
molt, una feina que faria 
l’Arnau amb moltes ganes. El 
treia a passejar, li donava de 

menjar, el raspallava... Estava 
complint tot el que havia 
promès. Cada dia que passava es 
feien més amics i l’Arnau era 
més feliç i més gran. Va ser 
llavors quan, en fer 16 anys, 
va arribar el gran moment: va 
poder participar a la passada 
dels Tres Tombs amb el Fúria i 
viure aquell dia tan especial 
des de primera línia. I fent 
del seu record una realitat. 

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

colors preferits

Dibuixa i acoloreix

3



Coneix una mica mes els cavalls

4

Relaciona les dues columnes per poder formar les 
frases completes!

Saps com es diuen els cavalls segons el sexe i 
l’edat?

Són herbívors i, 
habitualment,

Poden viure en 
un estable,

Són animals 
mamífers; 

Porten ferradures

El so que fan

1 

2 

3 

4 

5 

per protegir els peus.

és el renill. 

si són domèstics, o al 
camp, si són salvatges.

per tant, donen llet 
a les cries.

mengen alfals, palla, 
herba, fruites i verdures.

A

B 

C 

D 

E 

/

mascle

C _ V _ _ _

femella

_ U _ A o _ _ U A 

cadell

P _ L _ _ E

1-E, 2-C, 3-D, 4-A, 5-B
Mascle-cavall, femella-euga o egua, cadell-poltre 

Solucions:



Caballito con rollos de papel

5

MATERIALES:
3 rollos de papel higiénico, 1 rollo de papel 
de cocina, tijeras, lana, cinta adhesiva de 
pintor, ojos móviles, grapadora, pinceles, 

pinturas acrílicas

ELABORACIÓN: En estas fotos podréis ver el paso a paso para la 
elaboración de un caballito con rollos de papel 
higiénico reciclado. 

1.Recortamos por la mitad un rollo de papel 
higiénico y lo grapamos a otro rollo. 

Esto será la parte de las patas de atrás y el 
lomo del caballito. 

3.Recortamos otro rollo de 
papel para la cabeza del 

caballito y lo grapamos al 
tubo grande. Con la parte 
sobrante del tubo de la 
cabeza, recortamos unas 

orejas y las grapamos a la 
cabeza del caballito.

6. Adornamos el caballito como 
queramos, poniendo un poco de 

plastilina amarilla en el hocico 
y un poco de cartulina amarilla 

en las patas y el lomo.

Autoría: Amaya Padilla Collado y Eva Tania Acosta 
Martín (maestra y adjunta de taller del AE Garachico) 

2.Lo sujetamos al rollo 
de papel de cocina y lo 
reforzamos con cinta 
adhesiva de pintor. 

4.Cogemos unos cuantos hilos 
de lana para engancharlos 
en la cabeza y la cola como 
muestran las fotografías. 

5.Con la ayuda de la cinta 
adhesiva y de la grapadora, 
colocamos un par de ojos móviles.



6

Como diferenciar un caballo de otro? 

Crin. Es el pelo largo 
que crece a lo largo del 
cuello del caballo, desde 
el espacio entre las orejas 
hasta la base de la cruz.  

Marcas blancas en las patas. 
Están situadas en la región de 

las piernas.

Cola. Es el pelo largo que 
crece del coxis.

Color de ojos. Los caballos 
pueden tener ojos azules, 

marrones, verdes, avellanos, 
dorados y rojos.

Otras características importantes del color de 
los caballos incluyen: manchas, parches, capa 

base y predominante.

/
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Marcas faciales. Están ubicadas en la cabeza y frente e incluyen:

Estrella (pequeña marca en 
la frente)

Lista ancha (franja ancha de 
color blanca en la extensión 

frontal de la cara)

Cara blanca (franja muy ancha de color blanco 
que también incluye a los ojos del caballo)

Marca canosa (pequeña 
marca en el hocico)

Franja (franja muy delgada de 
color blanco en la extensión 

frontal de la cara)



Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
www.protectorasabadell.org

Amb la col-laboració de: Neus Ferrer, Silvia Nicolas, Ester Ferrer, 
Claudia Matheja i Cactus Seny Gràfic.

Il·lustracions: Marck Lorente(marcklorente.wix.com/porfolio) 

alumne de l’Escola Municipal d’Art ILLA de Sabadell.8 

Adivina que· equino es/

Une con una flecha la frase con el animal 
correcto:

“Soy el más pequeño y 
me encanta llevarme los 
niños a pasear.”

“Soy un animal muy 
elegante, muy veloz 
y poco fiero y cuando 
quiero calzarme voy a 
casa del herrero.”

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

Solución:

“Vivo libre en las grandes 
llanuras de África. Si 
quieres cruzar la calle, 
tienes que hacerlo en el 
paso que lleva mi nombre.”

“Yo llego a pie donde no 
llega ningún vehículo a 
motor.”

1 

2 

3 

4 

A

B

C

D


	Petjades 25 Web.pdf
	Minirevista11 Web.pdf

