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Després de 12 anys al capdavant de la Lliga Protectora d’Animals 
de Sabadell, Narcís Sirvent deixa la presidència de l’entitat en 
mans de la seva successora: Adela Gracia. Tot i així, continuarà 
com a integrant del projecte, contribuint-hi de la millor manera 
possible. Aquesta publicació, que va néixer coincidint amb la 
seva incorporació al càrrec, vol retre-li un petit homenatge, tant 
per agrair-li la dedicació com per donar-li ànims de cara als nous 
reptes que emprengui. I ho fa tot convertint-se en portaveu de les 
persones que han tingut l’oportunitat de tractar amb ell i que, per 
tant, poden oferir entre tots una idea de com ha estat treballar-hi, 
tant des de la seva faceta de president com des del seu tarannà 
com a persona. 

A continuació podeu veure amb quines paraules l’han definit: 
“Honestedat, compromís i eficàcia” (Montse, sòcia i voluntària). 
“Molta dedicació” (Rosa, sòcia i voluntària).
“ Discreció, prudència, capacitat de treball (també en equip),  
responsabilitat, humilitat, sinceritat i companyonia” (Ester, 
sòcia i voluntària).

“ Durant la seva trajectòria s’ha preocupat del que calia en 
cada moment i hi ha treballat” (Ester, voluntària). 

“Integritat” (Elisabet, sòcia i voluntària).
“Compromís i fidelitat envers els animals” (Pau, voluntari). 
“ Mantenir sempre una visió de conjunt, sense perdre’s en els  

detalls, pel bé de la Protectora” (Claudia, sòcia i voluntària).  
“Diplomàcia” (Mònica, voluntària).
“Bondat” (Cesar i Nuri, padrins).
“Discret” (Silvia, voluntària i padrina).
“ Bona persona i íntegre” (Maria Teresa, sòcia i padrina). 
“ Excepcional, senzill, proper, honest, eficient i compromès”  
(Esmeralda, voluntària). 

“ Conciliador” (Núria, junta). 
“Passió, dedicació i maduresa” (Mayte, voluntària). 
“Dedicació” (Emma, junta). 
“ Meravellós, amable, atent, constant, discret, lluitador, com-
promès i amb un somriure agradable” (Silvia, sòcia i voluntària).

“ Paciència, durant molts anys” (Carles, voluntari). 
“Tranquil” (Remei, voluntària). 
“ Una bellíssima persona que ho ha fet molt bé” (Roser, voluntària). 
“ Escolta i mirada atenta, sensibilitat, tendresa, flexibilitat... 
Un bon home compromès amb el que de veritat importa” 
(Magda, sòcia i voluntària). 

“ Compromís, responsabilitat, sensibilitat, bon escoltador i  
comunicatiu” (Adela, junta). 

“ Afable” (Tere, voluntària). 
“ Company excel·lent, amb compromís i eficàcia quan les 
coses han anat bé i també quan han anat malament”  
(Bienve i Lluís, junta). 

Editorial

NARCÍS SIRVENT, GRÀCIES PER SER...

Disseny Gràfic 
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JORNADES  
DE SOCIS

JORNADES DE SOCIS
PLAZA DR. ROBERT 

JORNADA DE PORTES OBERTES 

EL SOCI COM A EIX DE TREBALL 

4 Socis

La primera de les jornades de socis, per tal de retre’ls homenatge i 
lliurar-los un obsequi es va desenvolupar el passat mes de gener a 
la plaça del Doctor Robert de Sabadell. Tot i ser una tarda gelada, 
es va poder dur a terme la xerrada prevista per tal d’explicar als 
socis i als qui encara no ho són què fa l’entitat amb els diners que 
rep per aquest concepte i, a més, exposar les 49 imatges que 
integraven el concurs de fotografies que es va organitzar aquell dia 
i el lliurament de premis corresponents. 

La segona de les convocatòries, que va tenir lloc a finals de maig, 
també es va desenvolupar al centre de la ciutat i va permetre, a 
més d’homenatjar els socis i explicar què es fa al llarg del dia a dia 
a la Protectora amb els ingressos que arriben a través d’aquest 
col·lectiu, fer una xerrada sobre la tasca de l’equip de comporta-
ment de la mà de l’educadora canina de la protectora, Pilar Pons. 
En aquest cas, es va poder gaudir d’un matí calorós amb molts 
visitants, sobretot durant la desfilada de gossos que es va fer per 
cloure la jornada. Així mateix, es va aprofitar l’avinentesa per lliurar 
els premis als establiments que formen part del projecte de la Pro-
tectora Guardioles bestials –establiments que posen una guardiola 
a l’abast de la clientela, per si vol col·laborar i ajudar els animals 
del refugi– i que han recaptat més diners al cap de l’any: el centre 
de bellesa Vamvú, en primer lloc, la xurreria La Floresta, en segon 
lloc, i la cafeteria La Cullereta, en tercer lloc.

La primera jornada de portes obertes per 
als socis es va dur a terme a finals del 
passat mes d’abril un dissabte al mati i es 
va articular com a xerrada visita. Els socis, 
que hi van poder assistir amb un acompan-
yant, van observar de primera mà a què es 
destinen els diners que aporten a la entitat. 

De la mà de la voluntària Magda Vilano-
va, els assistents van poder recórrer les 
instal·lacions –entorn, infraestructures, 
zones de treball, espais per als animals en 
funció de les seves característiques...–  i 
escoltar-ne les explicacions:

• Necessitats específiques de gossos i 
gats en captivitat. 

• Gestió de la Protectora perquè tots els 
animals tinguin l’oportunitat de ser adop-
tats per una unitat familiar responsable.

• Treball de socialització per part del 
voluntariat i d’educadors canins i felins pro-
fessionals, que posen al servei de l’entitat 
coneixements i bagatge. 

• Treball incessant de veterinaris, cuida-
dors, treballadors, 16 equips de voluntaris, 
la junta, la recepció, cases d’acollida i 
coordinadors. 

• Simbiosi entre plantes i animals per ga-
rantir la supervivència.

Les inquietuds i les valoracions es van po-
der compartir, de manera més distesa, du-
rant el pica final. La bona acollida per part 
dels convocats farà que aquesta primera 
trobada es converteixi en periòdica, donant 
l’oportunitat de gaudir-ne a altres socis que 
així ho desitgin.  
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Ja fa un temps, l’equip de voluntaris de la Lliga Protectora 
d’Animals i Plantes de Sabadell va emprendre, amb una actitud 
proactiva, la iniciativa Llegir és molt guau, una activitat que no 
només ha repartit somriures, sinó que també ha ensenyat als més 
petits a ser una mica més valents. 

L’equip dedicat a Llegir és molt guau apropa alguns dels animals 
del refugi a les activitats de lectura infantil fetes a les diferents 
biblioteques a la ciutat de Sabadell. Aquestes activitats de lectura 
es converteixen en un espai compartit per la mainada i els gossos 
i té com a finalitat ajudar a guiar tant els qui estan aprenent com 
els qui segueixen practicant la seva capacitat de lectura en veu 
alta, perdent així la por davant d’un públic caní que, sense jutjar, 
escolta atentament les seves paraules. A més, també és una 
oportunitat per apropar els petits als gossos i ajudar-los a enten-
dre la importància de respectar els animals i de tractar-los bé. 

Una de les sortides més recents d’aquest equip va portar la Men-
ta, la Bruna i l’Ariel, un cadell de només 6 mesos, a la biblioteca 
de Can Puiggener per escoltar les grans habilitats de lectura dels 
alumnes de l’escola Alcalde Marcet. Mentre els alumnes explica-
ven contes molt apropiats amb una temàtica clarament escollida 
per als convidats canins, els gossos van relaxar-se i escoltar aten-
tament les paraules dels petits. Més enllà de practicar la lectura 
en veu alta, els nens i les nenes van tenir l’oportunitat aprendre 
com tractar i cuidar els gossos, quines eren les coses que els 
agradaven i quines no tant. Al final de l’activitat, també van tenir 
l’oportunitat de compartir una estona d’oci passejant i gaudint 
mútuament de la companyia els uns dels altres.

Al final del dia, aquesta activitat aporta molt més que unes hores 
de diversió i entreteniment. Ajuda els nens a agafar seguretat i els 
educa sobre la responsabilitat i el tracte cap als animals, alho-
ra que dona una oportunitat als gossos de trencar amb la seva 
monotonia, lluir la seva sociabilitat i la seva gran efusió per a les 
carícies rebudes, demostrant així la seva gran capacitat i voluntat 
d’adaptació a la convivència en una nova llar en cas d’adopció.

Com sempre, des de l’equip de voluntaris de la protectora 
es busquen noves maneres d’integrar els animals en el dia 
a dia de la gent d’una manera que aporti valor a totes les 
persones i a tots els animals involucrats en les diferents 
activitats realitzades

EL PROGRAMA  
“LLEGIR ÉS MOLT GUAU” 
UNEIX NENS I GOSSOS

5Voluntaris
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REPARACIONS, I MÉS
REPARACIONS 

SANT JORDI, TOT UN ÈXIT

De manera recent, el refugi ha hagut de fer front a un conjunt de 
retocs i reformes per millorar les instal·lacions i tenir-les en unes 
condicions adequades per a tots els animals que hi viuen o que hi 
són de pas, així com per a les persones, tant visitants com treballa-
dors i voluntaris.

Una de les reparacions tenia com a objectiu la teulada descuidada. 
L’antiga casa d’obra, que havia estat la casa del mossèn de la Salut 
abans de la guerra, feia 120 anys que no tenia cap manteniment ru-
tinari. Amb el pas del temps, les fustes que sostenien la part exterior 
de la teulada estaven desmillorades i amb el vent es començaven a 
desprendre teules. Això no només suposava que les instal·lacions 
no estiguessin en bon estat, sinó que també implicava un cert perill. 
Gràcies a les reparacions, ha deixat de ser una de les preocupa-
cions del refugi i la teulada ja la donem per sanejada. A més, com 
que es va col·locar una bastida al llarg de l’edifici, es va aprofitar per 
donar un retoc a la façana i el lateral de l’edifici, construït el 1898, 
amb una capa de pintura nova. 

D’altra banda, també s’han invertit temps i recursos per reparar la 
bomba d’aigua de les instal·lacions. Actualment, la bomba d’aigua 
és una peça imprescindible perquè els treballadors puguin fer dife-
rents tasques al refugi, sobretot netejar adequadament els patis dels 
animals. Calia canviar-ne el manòmetre i altres reparacions, de la 
mateixa manera que s’havien de fer feines de lampisteria en un dels 
sectors dels patis. Aquest és un altre problema que també podem 
donar per resolt per seguir endavant amb les tasques del refugi.

Cada 23 d’abril, els carrers s’omplen de parades amb roses i llibres 
per a tots els gustos. Entre les parades, sempre hi podràs trobar 
l’estand de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell plena 
de roses, llibres de segona mà i marxandatge del refugi. Aquest any 
no ha estat l’excepció i, afortunadament, hi ha hagut la possibilitat 
de tenir la parada en ple centre, a la plaça Doctor Robert, enmig de 
tot l’ambient de Sant Jordi de la ciutat. 

Malgrat l’amenaça de pluja, el sol va acabar lluint i la diada es va aca-
bar podent gaudir plenament. Al llarg de la jornada, la parada de la 
Protectora no van parar de rebre simpatitzants, mentre les roses vola-
ven amb el pas de les hores, de la mateixa manera que ho feien molts 
llibres i productes de marxandatge que també en formaven part. 

A diferència d’anys anteriors, aquesta vegada el refugi també ha 
tingut la gran oportunitat de col·laborar amb el Banc Sabadell, que 
cada any participa per posar un estand solidari d’una ONG a les se-
ves oficines de Sant Cugat. Una iniciativa que va ser tot un èxit per 
a la Protectora, tant per recaptar fons com per donar-se a conèixer 
i compartir informació sobre  les tasques que es fan des del refugi 
per als 200 gossos i 120 gats que hi habiten actualment. 

En total, durant el dia, es van vendre 838 roses i vàries peces de 
marxandatge, a més d’aconseguir un grapat de donacions per 
ajudar als animals. Des de les oficines del Banc Sabadell, des de les 
8h del matí fins les 14h del migdia, els voluntaris van poder recaptar 
uns ingressos considerables per a la Protectora. Des de primera 
hora fins que ja s’havia desmuntat la parada, les roses se seguien 
venent i les contribucions se seguien rebent.
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Los gatos necesitan tiempo para adaptarse a los cambios

La mayoría de las adoptantes buscan un gato con el que surja el 
amor a primera vista, sea supercariñoso desde el principio y no 
dé ningún tipo de problema. De lo contrario, no lo adoptan o, peor 
aún, lo devuelven a la Protectora.

La realidad es que existen muchos gatos que debido a su carácter 
o a experiencias previas pueden mostrar problemas de compor-
tamiento, siendo los más comunes el estrés y el miedo. Eso no 
quiere decir que sean gatos malos, ni que no puedan ser unos 
compañeros de vida maravillosos, sino que su adaptación puede 
ser más larga y necesitar más tiempo, más mimos e incluso la 
ayuda de un profesional en comportamiento felino.

Por tanto, ¿qué debes tener en cuenta al adoptar?

1.  Cualquier cambio de entorno supone una fuente de es-
trés. Necesita tiempo para adaptarse.

2.  Puede mostrarse miedoso durante los primeros días, 
semanas e incluso meses, pudiendo llegar a mostrar 
agresividad (bufidos, zarpazos…) al estar a la defensiva.

3.  Aunque tú lo quieres y has pensado en toda tu vida a su 
lado, él aún no sabe quién eres, ni si eres bueno y puede 
que le cueste querer empezar a interactuar contigo.

4.  Observa que no deje de acicalarse ni deje de comer, ya 
que en tal caso deberás acudir al veterinario. Un gato no 
puede pasar varios días sin ingerir alimento.

5.  Que eleve la cola, frote la cabeza o el cuerpo, se acicale 
correctamente, coma y juegue serán señales positivas.

Reportatge

L’ETOLOGIA FELINA O UNA MILLOR CONVIVÈNCIA AMB GATS 

¿Qué puedes hacer para ayudarlo en la adaptación?

1.  Crea una zona segura desde donde pueda ir explorando 
poco a poco la casa y ganando confianza.

2.  Si el gato no sale de su escondite, motívale a interactuar 
contigo, pero sin resultar invasivo. Lo ideal es que sea 
él quien progresivamente se vaya acercando más a ti y 
saliendo y no tú quien lo saques.

3.  Crea asociaciones positivas con su entorno y con su 
nueva familia. El juego, los premios y las caricias (si se 
deja) son tus aliados.

4.  Utiliza un tono de voz tranquilo y feliz cuando te dirijas a 
él, sin sobresaltos ni excitación elevada para no asustarlo.

5.  Puedes facilitar la adaptación utilizando feromonas (Fe-
liway Classic) de manera complementaria a las pautas de 
adaptación o a la terapia de modificación de conducta.

Y recuerda: un gato es un ser vivo y supone un compromiso de 
por vida desde el momento en el que decides adoptarlo. Si no vas 
a poder o querer hacerte cargo y lo vas a devolver, no lo cojas, 
porque entonces estarás aumentando su nivel de estrés, lo que 
puede derivar en problemas conductuales o médicos y, por tanto, 
estarás disminuyendo la probabilidad de futuras adopciones. 

Marta Olivares 
MOF Etología

La nova voluntària etòloga felina de la 
protectora es diu Marta Olivares. Una de 
les facetes que cobreix és el treball amb 
els gats salvatges del refugi, que intenta 
socialitzar, tot i que són reticents a man-
tenir contacte amb els humans. Membre 
de l’equip de felins, participa activament 
a les instal·lacions de l’entitat, però també 
posa al seu servei els seus coneixe-
ments en actes fora de la protectora per 

poder posar-los a l’abast de la societat 
i d’una millor conscienciació pel que fa 
a la convivència de qualitat amb felins. 
Sosté que l’aparició de problemes de 
comportament en molts casos és evitable 
si s’encara adequadament la situació i es 
cobreixen les necessitats del gat i, per 
tant, anima les persones que conviuen 
amb felins que no tinguin por d’aprendre 
cada dia una mica més i les insta també 

a no oblidar-se de gaudir junt amb els 
companys de viatge felins. 

Al marge de la Lliga, aquesta professio-
nal té un projecte laboral anomenat MOF 
Etologia (http://mofetologia.com/) des del 
qual cada mes també dona visibilitat a un 
gat del refugi que està esperant una nova 
família. Avui ens explica alguna cosa més 
sobre el caràcter dels felins:

Adóptalo, quiérelo, 
cuídalo y mímalo. 
Se lo merece.



 

8 Comunicació

CONCURS DE FOTOS “DOLÇOS SOMNIS” 

El concurs de fotografies de la Protectora corresponent a finals del 
2018 va tenir 49 participants que van concórrer en dues categories 
encapçalades pel mateix leitmotiv: “Dolços somnis: Els nostres 
animals dormint”.
 

Les fotos guanyadores, que van ser exposades junt amb tota la 
resta el passat 19 de gener, durant la primera de les jornades de 
socis d’aquest any 2019, van ser protagonitzades per en Bambú 
(Yago), en la categoria de foto més divertida, i la Gala (Judit), en 
l’apartat de foto més tendra.  

2n Premi La més tendre  
Zuri - Albert Alfaro 2n Premi La més divertida  

M.A. - Carlos Salgado

Premi Accessit La més votada pel 
public - Gala - Judit Carcolse

3r Premi La més tendre - Descansant  Mimus - Mª Rosa Sanromà 
3r Premi La més divertida   Deixeu-me dormir - Garfield 

Pau Martí

1r Premi La més DIVERTIDA  

AQUÍ MATEIX -BAMBÚ - YAGO 1r Premi La més tendre  

Gala - Judit Carcolse  



EXPOSICIÓ I VENDES: Dr. Balari, 82
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 902 196 396
Tel. Fixe: 937 205 702
Fax: 902 196 397
Mail: tallerscastejon@tallerscastejon.com
www.tallerscastejon.com
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EL REFUGI LLUEIX ACABAT DE PINTAR

En determinats casos de delicte i segons la seva naturalesa, els 
jutjats de Sabadell tenen l’opció de derivar l’encausat a fer tasques 
en benefici de la societat. És una manera d’evitar la presó i alhora 
donar un cop de mà a entitats o organitzacions locals en què es 
fan hores de treball social. 

Ara fa uns mesos, la Lliga va poder comptar durant un determinat 
nombre d’hores amb una d’aquestes persones, que va dur a terme 
treball social a les instal·lacions del refugi i durant dos mesos va 
procedir a pintar el conjunt dels patis de gossos i gats i els murs 
del recinte i de la casa. 



40 ANYS TREBALLANT EN FAVOR DELS ANIMALS 
La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell celebra 40 anys de recorregut. Aquesta trajectòria tan dilatada en el temps ha estat 
possible gràcies a molta gent que, de manera desinteressada, han posat al servei dels animals que hi habiten la seva voluntat 
de col·laborar en el projecte. Ens agradaria saber què mou aquestes persones a formar part d’aquesta gran família que té com 
a objectiu, d’una banda, vetllar pel benestar i la dignitat dels animals, en general, i pels que habiten a l’entitat, en concret, i, 
d’una altra, conscienciar de cara a aconseguir una tinença responsable i de qualitat. Per això n’hem entrevistades algunes:

Magda 
Vilanova  
Sòcia

Per què ets sòcia de la Protectora 
d’Animals de Sabadell?
Des de molt petita, he sentit la proximitat 
animal com quelcom molt especial. Ser 
sòcia d’una entitat que es mou en favor 
dels animals em fa sentir que no estic sola 
en això que he convertit en la meva missió 
de vida. Fa 50 anys que vaig començar, tot 
ajudant la Teresa, quan la protectora encara 
no existia.

A què tens la sensació que contribuei-
xes amb la teva aportació?
La meva aportació com a sòcia suma per 
seguir mantenint un espai de benestar per 
als animals durant el seu pas pel refugi. 
Sento que soc part d’un anhel, al costat 
d’unes persones que estan en el mateix 
camí, i això em dona força. Sento també 
que la meva aportació és important i que 
soc part d’alguna cosa ferma, en què es 
compta amb mi i es dona pas als meus 
projectes.

Què t’aporta com a persona?
Força. Molta força perquè sé, com abans 
apuntava, que aquest és el meu camí de 
vida i, a més —insisteixo en aquest aspec-
te—, sé que no camino sola.
 
En què creus que caldria incidir per 
tirar endavant molts més anys? 
En la consciència i la responsabilitat. I, en 
especial, en l’esperit de servei.

Què diries a les persones que llegeixin 
aquestes línies per animar-les a fer-se 
sòcies?
Què el planeta és compartit! No és tan sols 
del humans. I que la majoria dels éssers 
vius tenen més consciència d’aquest con-
cepte de vida que nosaltres. Necessitem 
reconnectar amb la terra per sentir que en 
formem part, juntament amb els vegetals i 
amb els altres animals. 

Cal sentir que les arrels i els espais verds de 
la Protectora són un bon lloc per fer-ho.

Ester  
Ferrer  
Voluntària

Per què ets voluntària de la Protectora 
d’Animals de Sabadell? 
Quan era petita, volia ser veterinària i sem-
pre m’han agradat els animals, especial-
ment els gossos. Vaig visitar el refugi en tres 
ocasions acompanyada dels pares i la meva 
germana. Quan vaig tornar a demanar per 
anar-hi, amb 14 anys, el pare em va dir que 
truqués per preguntar si podia fer-me’n sò-
cia. I dit i fet, vaig trucar-hi i em van dir que 
sí. I des de llavors fins ara. Amb la sort que 
he tingut que als pares també els agradin 
molt els animals i m’hagin motivat i donat 
suport sempre.

A què tens la sensació que contribueixes 
amb la teva aportació?
A ajudar els gossos i gats del refugi. Així 
com també a conscienciar la població per-
què tingui cura dels seus animals i respecti 
els dels altres.

Què t’aporta com a persona?
Doncs moltes coses. Costa explicar-ho 
amb paraules. Per part dels animals, reps 
molta estima (una mirada, un gest...). A 
més, la sensació de poder-los ajudar és 
molt satisfactòria (sigui donant-los una 
estona de carícies, passejant-los, ajudant a 
guarir alguna ferida o a trobar-los una nova 
família que els cuidi i els estimi...). Per part 
de tot l’equip humà, reps complicitat pel 
fet de compartir un mateix objectiu, a més 
de fer bones amistats. I és que per estar 
a gust a l’associació trobo imprescindible 
que no només estiguis bé amb els animals, 
sinó també amb les persones que hi ha. Ha 
d’anar de la mà tot plegat per funcionar tan 
bé com sigui possible.

En què creus que caldria incidir per 
tirar endavant molts més anys?
A mantenir a l’associació un equip humà 
conscienciat, responsable i compromès 
amb la tasca. És la clau de la Protectora. I 
en que la població reconegui la tasca que 
fa per la ciutat i hi doni el màxim de suport 
(sigui econòmicament, fent-se’n soci o fent 
un donatiu, sigui venint al refugi per adoptar 
un gat o un gos, sigui participant en les 
activitats dirigides al públic, sigui recollint 
un animal abandonat del carrer i portant-lo 
al refugi...). I també a comptar amb més 
suport de l’Ajuntament.

Què diries a les persones que llegeixin 
aquestes línies per animar-les a fer-se 
voluntàries?
Que no ho dubtin i entrin al nostre web, a 
l’apartat “Fes-te voluntari”. Allà trobaran 
com funcionem, els equips de treball que hi 
ha, quina tasca fa cadascun i quan la fa, així 
com el perfil del voluntari que es necessita. 
A més, com que periòdicament anem obrin 
convocatòries, segons les necessitats del 
moment, si n’hi escau alguna, que s’apunti 
al formulari d’inscripció com a tret de sorti-
da per a la seva futura incorporació.

Bienve  
G. Abella  
i Lluís Pont  
Junta directiva

Per què sou membres de la junta directiva 
de la Protectora d’Animals de Sabadell? 
(Bienve) En el meu cas, des de petita, a 
casa teníem gos i sempre he tingut una es-
pecial atenció pels animals. Vaig començar 
venent loteria de la Protectora i fent-me’n 
sòcia. De seguida, em van fitxar i anava 
ajudar al refugi els dissabtes a la tarda. En 
casar-me, el Lluís s’hi va anar involucrant i, 
de fet, ha estat un no parar des que va ser 
així. Ja fa 36 anys.
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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

A què teniu la sensació que contribuïu 
amb el vostre temps i dedicació? 
Tenim la sensació d’haver ajudat molts 
animals, tot millorant-ne el benestar i les 
condicions de vida.

Què us aporta com a persones? 
Una experiència molt gratificant.

En què creieu que caldria incidir per tirar 
endavant molts  
més anys? 
A poder millorar el finançament, perquè, 
per la seva estructura, la Protectora es 
deficitària.

Què diríeu a les persones que llegeixin 
aquestes línies per animar-les a implicar-
se en la gestió de l’entitat? 
Que dins les seves possibilitats ajudin amb 
aportacions: fent-se’n socis, apadrinant un 
gos o un gat pel seu benestar, o sent volun-
taris, ja que tenim diferents equips de treball 
amb què es pot col·laborar.
 

Representant de  
Tallers Antoni Castejón S.L. 
Anunciant de la revista Petjades

Per què ets anunciant de la revista 
Petjades de la Protectora d’Animals de 
Sabadell?
Perquè no puc entendre una societat que 
abandoni els animals de companyia.

A què tens la sensació que contribueixes 
amb la teva aportació?
No em plantejo aquesta pregunta. Ho faig 
per consciència ètica i moral.

Què t’aporta com a persona?
Pensar que alguns animals tenen una mica 
de suport, que és molt menys del que es 
mereixen.

En què creus que caldria incidir per tirar 
endavant molts més anys? 
Estaria bé rebre molta més implicació cívica, 
sobretot d’entitats de l’administració local 
(ajuntaments i Diputació) i autonòmica (Ge-
neralitat). Així com dur a terme una modifi-
cació de les lleis, endurint-les, en defensa 
dels animals.

Què diries a les persones que llegeixin 
aquestes línies per animar-les a ser partí-
cips d’alguna manera de l’entitat?
Que som responsables de tots ells. Som 
nosaltres que els anem a buscar o a com-
prar. No són cap caprici. Són éssers vius 
amb moltes necessitats, sobretot d’afecte.
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Carmela Trujillo (https://carmelatrujillo.
wixsite.com/carmela-trujillo), sòcia de la 
Lliga des de fa anys, és escriptora. Fins 
ara, ha publicat vint llibres en editorials com 
ara Anaya, Combel, Bambú, Algar, etc. I tot 
i que ha treballat en molts llibres infan-
tils, acaba de rebre el premi de novel·la 
romàntica de l’editorial Harper Collins per 
l’obra Martina. L’aventura de la literatura 
infantil va començar quan va guanyar el Vila 
d’Ibi 2006 amb Esto no puede seguir así, 
en què els protagonistes eren fantasmes. 
Tot i això, com que li atreu donar a conèi-

xer la vida dels animals i, en concret, amb 
les persones –en el marc de situacions 
quotidianes i esquitxades de petites dosis 
d’humor–, els ha convertit en personatges 
dels seus escrits. 

Aquesta sòcia espera que de la lectu-
ra dels seus relats se’n derivi, en el cas 
dels llibres infantils, el coneixement de 
l’adopció i el respecte, aspectes que tracta 
a ¿Cuántas reinas caben en una casa?, 
o bé l’acceptació que un gos és tota una 
responsabilitat, tema que aborda a La nena 

que volia passejar gossos (petits). A més 
de regalar els ulls al lector, perquè, com 
destaca la Carmela, “són llibres il·lustrats 
per grans il·lustradors, com ara Emilio 
Urberuaga a Y por eso no me gustan los 
gatos”. De fet, en algunes de les portades 
dels seus llibres apareixen els animals amb 
què conviu. 

Aquests llibres i la resta que aquesta es-
criptora ha publicat, tant per a públic infantil 
com juvenil i adult, es poden trobar a totes 
les llibreries i també a les biblioteques.

CAT

(https://www.animallibres.cat/fitxa_edats/items/la-nena-que-volia-passejar-

gossos-petits.html).

CAS 

(http://www.algareditorial.com/ficha-libros-catalogo/items/la-nina-que-queria-

pasear-perros-pequenos.html).

https://www.youtube.com/watch?v=bs30bqi73lw&feature=em-share_video_user

CARMELA TRUJILLO, EL RESPECTE ANIMAL A TRAVÉS 
DELS LLIBRES 

La nena que volia  
passejar gossos  
(petits), Animallibres.  

¿Cuántas reinas 
caben en una casa?, 
Ramaraga Cuentos.  

Ressenya: L’Ana és una nena de sis anys que té moltes 
ganes d’aprendre a llegir i, sobretot, escriure paraules difícils 
i boniques. Constantment demana als pares i els seus ger-
mans, que ja són grans, que li llegeixin contes, però mai no 
troben temps per fer-ho i, de vegades, se sent sola. És per 
això que demana als Reis que li portin un gos de debò, però 
l’hi porten de peluix i l’Ana se sent molt decebuda. La Pené-
lope és la seva millor amiga. Són veïnes i es diverteixen molt 
banyant-se a la petita piscina inflable, tot somniant que són 
balenes, dofins, sirenes... I és la Penélope qui, en veure com 
se sent de decebuda la seva amiga, li dona una gran idea: 
que es faci passejadora de gossos, però de gossos petits. 
Quan una veïna, força rondinaire, pateix un petit accident que 
li priva de sortir a passejar amb la seva gosseta, demana a 
l’Ana que ho faci ella. La nena se sent molt feliç i tota la família 
se n’alegra i l’anima. I tot anava perfectament fins que un 
dia passa alguna cosa que no pot suportar i decideix deixar 
aquesta feina. 

Text: Carmela Trujillo 
Il·lustracions: Óscar T. Pérez

Ressenya: La Cristina és la reina de la casa. També ho són la 
seva mare i la seva àvia, però de vegades arriben altres reines 
per quedar-se a la llar. La pobra nena no sap si podran com-
partir el tron i ha de demanar permís a la reina mama. Així li va 
passar un dia que va sortir a passejar amb la mare i es van tro-
bar amb una cotorra ferida. Va sentir tanta tristesa que desitjava 
endur-se-la a casa i va preguntar a la mare: “Quantes reines 
caben en una casa?” La cotorra amb aires de reina, doncs, 
arriba a casa de la Cristina i aviat se’n fa una mica la mestressa 
i passa a dir-se Reina. Més tard, arriba una gata sorda, també 
amb aires de reina, que s’anomenarà Cleòpatra i, per últim, 
apareix una llebrera abandonada que es diu Quenn i que també 
serà adoptada. En la història, cap dels animals està conforme 
amb la seva identitat. La cotorra vol ser una sirena, la gata, una 
gossa i la llebrera, una gata. La nena es pregunta per què són 
tan rars els animals que ha adoptat, però l’àvia li fa veure que, 
segons el seu punt de vista, són perfectes i extraordinaris. I és 
que una cosa és la felicitat de les persones o els animals i una 
altra el que s’espera de cadascun. Al cap i a la fi, l’escrit ens 
ajuda a comprendre la importància d’adoptar animals abando-
nats o maltractats, protegint sempre el feble, i adonar-nos que la 
vida no és com diuen els cànons establerts, sinó que cadascú 
ha de viure segons els deus desitjos i aspiracions, sense seguir 
models imposats. 

Text: Carmela Trujillo
Il·lustracions: Rafael Gil

(http://www.ramaraga.com/inicio/cuantas-reinas-caben-en-una-casa.html).
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INVISIBLES
Animals que no destaquen en res (ni per bo ni per dolent) i ningú s’hi fixa. 

Barney Judo HummusRapunzel

10 años, en el refugio desde 2009 
Barney nació en el refugio. Siempre 
fue un gato desconfiado que no 
se acercó a la gente. Últimamente 
ha cambiado, es más receptivo y 
busca las caricias. Es muy tranquilo, 
duerme mucho, y busca la compañía 
de otros gatos. Siempre tiene algún 
compañero en su cesto. Ha sido tes-
tado positivo de inmunodeficiencia 
felina, pero no tiene ningún síntoma. 
Como no destacó por nada, nunca 
fue adoptado, ya que no solía inte-
ractuar con la gente, por lo que ya 
lleva 10 años en el refugio.

9 años, en el refugio desde 2010 
Judo es un gato muy reservado, 
tranquilo y miedoso. Se deja aca-
riciar, si la persona es tranquila y 
prudente. No viene, pero tampoco 
huye.  Sin ningún problema con 
otros gatos, duerme con ellos en la 
misma cesta.  
Judo vino de gatito a la protectora 
y no ha sido adoptado nunca, 
porque es invisible, siempre hay 
otros gatos que destacan más y 
son más falderos.  

8 años, en el refugio desde 2015 
Rapunzel fue rescatada en un deco-
miso de un piso donde siempre la 
tenían encerrada en un transportín. 
Al inicio estaba muy poco sociable 
y tenía mucho miedo. Con el tiempo 
se ha calmado, se deja acariciar, 
cuando ella quiere, pero no es una 
gata faldera. Si no lo quiere, te lo en-
seña. Con otros gatos no interactúa, 
suele ir un poco por su cuenta. Le 
gusta jugar. Rapunzel se merece que 
alguien le dé una oportunidad donde 
pueda coger aún más confianza. Es 
una gata tranquila y duerme mucho.

Bobby Bufo Nitro

6 anys, fa 3 anys que viu al refugi 
És un gos molt i molt carinyós 
i enèrgic. 

5 anys, fa 3 anys que viu al refugi 
És un trosset de pa, tot el que té de 
gran també ho té de bon jan. 

7 anys, fa 3 anys que viu al refugi 
És molt bo i súper carinyós amb la 
gent. Mostra un nivell d’energia mig. 

Grissom

5 anys, fa 4 anys que viu al refugi 
És un gos molt carinyós, sempre esta 
buscant contacte. 

12 años, en el refugio desde 2016 
Un gato con mucho miedo y des-
confianza, siempre está escondido. 
No se relaciona con otros gatos, ni 
con personas. Está siempre por su 
cuenta en alguna cesta durmiendo 
mucho, y se hace invisible.  
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CANVI DE PRESIDENT  
A LA LLIGA 
Adela Gracia substitueix Narcís Sirvent en la presidència de la Lliga Pro-
tectora d’Animals de Sabadell. Ella i el seu equip emprenen aquesta nova 
etapa tot coincidint amb el 40è aniversari de l’entitat. Es tracta d’una 
successió continuista que, de ben segur, mostrarà el seu propi tarannà. 
Seguiran formant part de la junta Lluís Pont, vicepresident, Bienve Gon-
zález, tresorera, i les vocals Mònica Jordà, Núria Paris i Imma Manrique, 
a més de tres vocals nous.

A continuació, entrevistem la nova presidenta i els vocals que han entrat 
en la junta directiva de l’entitat.  

Adela Gracia  
Presidenta

Quina és la teva trajectòria vinculada a la 
Protectora? Des de quin any hi ets i per què?
Vaig començar com a voluntària l’any 1995. 
Des de molt petita, somniava poder recollir 
els gossos que trobava perduts, banyar-los i 
buscar-los una família. Quan vaig tenir casa 
meva, així ho vaig fer. Això que ara en diem 
“fer de casa de acollida”, jo ja ho practicava 
fa anys. Però va arribar un moment que ja no 
sabia a qui “col·locar” els gossos que trobava 
i vaig haver de portar una gosseta aquí, a la 
Protectora de Sabadell. Em van rebre molt bé 
i vaig decidir fer-me’n voluntària.
Venia els caps de setmana, moltes ve-
gades amb la meva filla de cinc anys, en 
aquell moment, i el meu marit. Plegats, 
col·laboràvem en les tasques de neteja i 
passejàvem gossos. Uns anys després, em 
van oferir formar part de la junta com a vocal i 
així m’he mantingut fins ara.

Què et mou a acceptar en aquests mo-
ments un repte com aquest?
Com he dit abans, m’he mantingut com a vo-
luntària i com a vocal de la junta fins ara, que 
el Narcís ha decidit optar per un merescut 
descans, després de tres candidatures com a 
president de la junta. És complicat que algú, 
de forma voluntària, s’ofereixi a ocupar un 
càrrec de tanta responsabilitat en la Protec-
tora i estigui disposat a tirar del carro en un 
moment tan complicat. Després de pregun-
tar a les persones que fa més temps que són 
en la Protectora i que en coneixen de forma 
propera la seva trajectòria, les necessitats i 
les febleses i no trobar ningú disposat a ocu-
par el càrrec (per motius personals diversos), 
vaig pensar que el Narcís es mereixia que 
algú de la seva confiança donés continuïtat 
a la important tasca feta aquests anys de 
mandat. Així que, tot i que no és per a mi el 

millor moment per involucrar-me en aquest 
projecte, però tenint en compte que som un 
equip en què cadascú aporta el seu gra de 
sorra en el dia a dia de l’entitat, vaig decidir 
fer un pas més i acceptar aquest repte.

Què agraeixes a qui ha estat el teu anteces-
sor al llarg dels darrers anys, Narcís Sirvent?
La total implicació aquests anys, l’optimisme 
i la credibilitat en el plantejament de reptes, la 
disponibilitat en la resolució de conflictes, la 
transparència, el saber estar i la capacitat de 
lluita per aconseguir els objectius. 

Fins a quin punt és cabdal tenir un bon 
equip de persones a l’hora de treballar 
pel bé dels animals del refugi?
Com he dit anteriorment, aquest no és el 
millor moment de la meva vida per acceptar 
aquest càrrec. Hem de tenir en compte que 
la majoria dels membres de la junta, així com 
la majoria dels voluntaris, estem actius labo-
ralment. Si hi afegim que molts tenim una fa-
mília al càrrec, és fàcil entendre les dificultats 
per trobar una persona que accepti de forma 
voluntària i entusiasta aquest repte. Si ho he 
fet ha estat perquè confio en el nostre equip, 
en què sempre hem anat tots a una, aportant 
cadascú el que ha estat al seu abast. 

Quins són els temes de base per tractar 
en l’entitat?
Són absolutament diversos i, a vegades, 
imprevisibles. Tractem, per descomptat, 
el benestar animal, és a dir, el dia a dia 
dels nostres gossos i gats (comportament, 
alimentació, sanitat, ubicació,...), les relacions 
laborals dels treballadors, la gestió econòmi-
ca en general, les relacions amb l’Ajuntament 
i les entitats en general, el seguiment dels di-
ferents equips de treball, el seguiment de les 
diferents activitats dins i fora de la protectora, 
gestió de tot tipus de conflictes, etc.

I els que són immediats i que, per tant, 
s’han d’abordar els propers mesos?

Els temes més preocupants i que requereixen 
una actuació immediata, des del meu punt de 
vista, són la problemàtica que ens genera la 
gestió dels GPP i la precària situació econò-
mica en què es troba l’entitat. 

Recentment, s’han dut a terme una 
campanya per tenir més socis i una 
sèrie d’activitats que tenen per objectiu 
reconèixer els qui ja ho són. Com són 
d’importants els socis per a la supervi-
vència de l’entitat? 
És evident que el suport i l’aportació econò-
mica dels socis són vitals per a la supervi-
vència de la Protectora. Sense el seu suport 
econòmic, ens resultaria impossible fer front a 
l’alt cost de l’alimentació, el control sanitari, el 
manteniment i millora de les instal·lacions i els 
salaris dels treballadors

Ara que compleix 40 anys d’existència, 
què consideres que li cal a la Protectora 
per poder continuar endavant? 
Al llarg dels últims anys, s’han fet millores 
importants en tots els aspectes de la Pro-
tectora. Però hi ha un tema que, realment, 
ens està fent molt de mal: l’acumulació de 
gossos GPP, actualment una setantena. Cal 
insistir a les institucions en la necessitat de 
revisar la normativa respecte de la tinença 
d’aquest tipus de gossos per facilitar-ne la 
socialització i, en conseqüència, l’adopció.
Si no s’hagués presentat aquesta problemàti-
ca, a hores d’ara la Protectora estaria vivint 
els millors moments de la seva existència, 
gràcies, entre d’altres, a l’increment que han 
experimentat les adopcions els últims anys. 
A banda d’aquesta problemàtica, considero 
molt important per a la supervivència de la 
Protectora poder seguir tenint un bon equip 
de voluntaris, augmentar el nombre de socis 
i treballar tots plegats per donar continuïtat 
a aquest projecte de millora que persegueix 
la nostra entitat.
I, per acabar, cal insistir en la importància de 
la implicació de les institucions (Ajuntament, 
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Diputació...) en la resolució d’aquest greu 
problema que suposa l’abandonament de 
gossos i gats (augmentar la dotació econò-
mica, control de xips en els gossos del carrer, 
control de la cria clandestina...).

Emma 
Bosch 
Secretària

Quina ha estat la teva trajectòria vincula-
da a la Protectora? 
Vaig prendre contacte amb la Protectora 
l’abril del 2014, quan vaig adoptar la meva 
gosseta Xispa. Arran d’això, em vaig inte-
ressar pels apadrinaments i vaig apadrinar 
el primer gos, el Trastu, que ja van adoptar 
fa temps. Després, vaig apadrinar la Quica i 
més tard, el Cigró, que ha esta adoptat no fa 
gaire. El següent apadrinat serà, molt possi-
blement, el Willy.
Poc després d’adoptar la Xispa, em van 
oferir la possibilitat de formar part dels 
equips Mans i Potes i Llegir és molt guau, i 
vaig dir que sí. Així va ser com em vaig fer 
voluntària de la Protectora. 
Recentment, també vaig començar a venir a 
recepció, on vaig ser durant totes les festes 
de Nadal, i després he continuat venint-hi els 
dimarts i divendres per la tarda per donar un 
cop de mà en la atenció al públic.

En quin equip de treball col·labores 
actualment? 
Actualment, continuo als equips Mans i Potes 
i Llegir és molt guau, i també a recepció. De 
forma esporàdica, he col·laborat en algun 
mercat de les puces, i sempre que puc 
m’apunto per ajudar on fa més falta.

Què creus que pots aportar a l’equip que 
encapçalarà Adela Gracia?
Sobretot col·laboració en tasques adminis-
tratives de tota mena. Com a secretària de la 
junta, en tot allò que hi té relació, com ara les 
actes de les reunions i altres documents que 
s’hagin d’emetre. Però m’agradaria també 
aportar l’experiència i coneixements en co-
municació, treball d’equip, organització, etc.
Després de la primera reunió de la junta en 
què participi, veuré exactament com funciona 
i les necessitats que hi ha a la Protectora, i a 
partir d’aquí podré veure què més puc apor-
tar, sobretot idees i suport de tot tipus.

Què suposa per a tu, com a persona, 
participar en la gestió d’una entitat 
d’aquesta naturalesa?

Personalment, és molt motivador, interessant 
i enriquidor, perquè uneix diverses coses 
que m’agraden molt: la primera, l’amor pels 
animals, després, formar part d’un grup de 
persones que comparteixen aquest senti-
ment i s’hi dediquen de ple, també poder 
desenvolupar tasques que ajuden els animals 
a tenir una qualitat de vida millor, així com 
aportar el meu petit gra de sorra per aug-
mentar la consciència social cap als animals 
i les seves necessitats i drets, i participar en 
el reconeixement social de la tasca que fa la 
Protectora, que sovint és poc coneguda.

Marta 
Galera 
Vocal 

Quina ha estat la teva trajectòria vincula-
da a la Protectora?
La meva trajectòria vinculada a la Protectora 
va començar oficialment l’abril del 2017, és a 
dir, fa aproximadament 2 anys. Vaig descobrir 
la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 
quan tenia 12 anys. La inquietud per ser vo-
luntària va sorgir llavors, ja que m’estimo els 
gossos des de sempre i poder ajudar i alhora 
tenir-hi contacte era ideal. Així doncs, en fer 
18 anys, vaig decidir intentar-ho. 
Vaig començar amb molta il·lusió a l’equip 
Canins i, un mes després, em vaig unir a 
l’equip Passejades. Un any més tard, vaig 
formar part de l’equip Comportament i, 
aproximadament fa mig any, quan va crear-se 
l’equip GPP, també vaig sumar-m’hi.

En quin equip de treball col·labores 
actualment?
Formo part dels equips Canins, Passejades 
i GPP. Les dues incorporacions més recents 
han estat a l’equip de coordinació de volunta-
ris i la junta directiva.

Què creus que pots aportar a l’equip que 
encapçalarà Adela Gracia?
El meu objectiu és aportar el meu gra de so-
rra per millorar tant com es pugui la situació 
actual de la Protectora; tots volem el millor 
per als nostres animals. Si no m’equivoco 
soc la membre més jove; per això considero 
que puc donar un punt de vista més “fresc”, 
idees noves. Els altres membres tenen més 
experiència i, per tant, punts de vista molt 
respectables. A més a més, penso que puc 
aportar una visió propera a la situació present 
dels animals i els voluntaris, ja que, com he 
esmentat, formo part de diversos equips que 
estan directament en contacte amb el refugi i 
intento assistir-hi regularment.

Què suposa per a tu, com a persona, 
participar en la gestió d’una entitat 
d’aquesta naturalesa?
Personalment, és una enorme satisfacció que 
hagin pensat en mi. Agraeixo que creguin 
que puc aportar una petita part a la Lliga 
Protectora d’Animals de Sabadell. Espero ser 
capaç d’estar a l’altura i complir amb el que 
esperen de mi.

Àlex 
Cobos 
Vocal 

Quina ha estat la teva trajectòria vincula-
da a la Protectora?
Als 16 anys, vaig entrar com a voluntari a 
l’equip felins, als 19, vaig esdevenir el cap 
de l’equip i, ara ja farà un any i mig, vaig co-
mençar a col·laborar amb l’equip veterinari. 

Quina és la teva tasca en l’equip de tre-
ball en què col·labores actualment?
Actualment, participo activament en l’equip 
veterinari com a voluntari i segueixo en 
l’equip Felins, encara que no amb el mateix 
nivell de compromís. 

Què creus que pots aportar a l’equip que 
encapçalarà Adela Gracia? Un punt de 
vista diferent, suposo. Pel que m’ha arri-
bat, és el primer cop que a la junta entra 
algú més “de gats” o de l’equip veterinari. 
Penso que serà interessant poder comptar 
amb aquesta altra visió de la Protectora, 
a banda que, evidentment, per la meva 
trajectòria crec que entenc força bé el fun-
cionament global del refugi, tant el punt de 
vista dels treballadors com dels voluntaris, i 
puc raonar què és el millor globalment i per 
als animals i no només pel que m’afecta a 
mi. Haver entrat tan jove a la Protectora fa 
que una part important de mi hagi crescut 
allà. Aquests anys, he conegut animals i 
persones que són com part de la família 
i els tinc un afecte molt especial. A més, 
haver crescut en aquest ambient ha fet 
que entengui la situació de la societat i del 
refugi, i he après a treballar en el que esti-
gui al meu abast sense que les situacions 
complicades (freqüents a la Protectora) 
m’afectin personalment. 

Què suposa per a tu, com a persona, 
participar en la gestió d’una entitat 
d’aquesta naturalesa?
Una forma més de posar-hi el meu gra de 
sorra, de desenvolupar-me i de fer el que 
cregui millor per a la entitat i per als animals. 
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L’Auri és una gossa que va ingressar a les instal·lacions de la 
protectora quan tenia 5 mesos amb una fractura a la pota.
Quan es va examinar, es va poder observar que, des que 
s’havia produït la lesió, la fractura havia ossificat malament i 
era important sotmetre-la a cirurgia per dotar de la màxima 
mobilitat possible l’articulació i així afavorir el creixement de 
l’extremitat i, sobretot, evitar al màxim el dolor.

En aquell moment, l’animal ja anava visiblement coix i 
s’esperava millorar la seva qualitat de vida, dins de les seves 
possibilitats. Es tractava d’una cirurgia de traumatologia molt 
complexa i costosa que no es podia dur a terme al refugi per-
què ni hi ha el material necessari, ni es tenen els coneixements 
en aquesta especialitat. 

De seguida, es va tenir consciència que era un cas per a la 
modalitat de col·laboració SOS Padrins, que consisteix a 
buscar padrins puntuals durant un temps limitat per assegu-
rar que cap animal es quedi sense el tractament i la cura que 
necessita. Es va calcular que la factura veterinària d’una clínica 
externa pujaria fins a una quantitat que es podria sufragar amb 
la contribució de 25 SOS padrins que aportessin 10 euros al 
mes durant 4 mesos. La resposta va superar amb escreix les 
previsions. L’evolució de la gossa es va poder seguir a través 
de Facebook i, en el cas dels SOS padrins, també per correu 
electrònic. 

Ha estat un procés agraït perquè, d’una banda, el tractament 
mèdic ha anat molt bé i, d’una altra, finalment ha estat adopta-
da per la seva casa d’acollida. 

Al cap d’un parell de mesos, es van poder desprendre els 
fixadors externs i iniciar els exercicis de fisioteràpia per enfortir 
la musculatura. Per tal que l’Auri mateixa pogués agrair el 
gest als seus SOS padrins, el passat dia 14 de abril l’Auri va 
visitar el refugi i va tenir l’oportunitat d’interactuar amb ells, tot 
donant-los mostres de la seva recuperació. 

UN NOU CAS DE SOS 
PADRINS: L’OPORTUNITAT 
PER A L’AURI 

PUBLICITAT AL KIT 
DE L’ADOPTANT: UNA 
NOVA FORMA DE 
COL·LABORARI
S’ha iniciat una nova forma de poder col·laborar amb la Lliga 
Protectora d’Animals de Sabadell. Aquell professional, empresa 
o establiment que ho desitgi (sempre que estigui vinculat al 
món animal i que segueixi la filosofia de l’entitat) pot incloure 
publicitat del seu negoci a la carpeta que la protectora lliura als 
nous adoptants dins del Kit de l’adoptant, en què també es 
faciliten informació relativa a temes veterinaris i sobre com-
portament, un tríptic sobre la Lliga i l’ordenança municipal. La 
iniciativa és una idea de l’equip de treball d’ajuts. Es poden 
aconseguir nous clients i, a la vegada, col·laborar amb el man-
teniment de la Protectora. 

Si s’hi està interessat, cal enviar un correu a  
marta.camargo@protectorasabadell.org i s’informarà del cost.
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Gràcies als teamers de la Protectora i a un soci, les instal·lacions 
de la Lliga disposen de dues noves gàbies, una  col·locada a 
la zona denominada bosquet i l’altra a un pati que no tenia cap 
espai per separar gossos. 

Els teamers són aquelles persones que col·laboren amb la Pro-
tectora aportant 1 euro al mes (https://www.teaming.net/lligapro-
tectorad-animalsdesabadell). Actualment, n’hi ha uns 230.

Quan sorgeix una necessitat, es pot rescatar l’import que hi ha 
acumulat per tal de dur a terme aquella actuació. En aquest cas, 
al gener, es van rescatar uns 2.500 euros per construir una nova 
gàbia a la zona de bosquet de l’entrada del refugi i ha estat pos-
sible fer-ho gràcies a la modalitat de col·laboració teaming. Al 
pati del bosquet, on conviuen diversos gossos, hi havia un espai 
mort que reunia els requisits per habilitar-hi aquest nou equi-
pament destinat a allotjar un gos acabat d’arribar o bé a algun 
que necessiti un temps d’adaptació, abans de poder conviure 
amb d’altres gossos. Així mateix, es tracta d’un racó que, en un 
moment donat, pot ser utilitzat per aïllar-hi uns dies un animal en 
cas de malaltia o cures. Els diners rescatats han servit essencial-
ment per costejar les tanques i les portes, el sostre, el paviment 
del terra, la menjadora i la instal·lació d’un abeurador automàtic. 

Paral·lelament a aquesta acció, un soci de la Protectora es 
va oferir per donar una gàbia que fins aleshores tenia al pati 
de casa seva i que ja no feia servir. Es va decidir que aquesta 
estructura s’instal·laria en un pati que no tenia fins ara cap espai 
per separar gossos, necessari en cas de voler ajuntar gossos 
que no es coneixen per treballar amb ells durant un temps si es 
vol aconseguir una bona convivència. 

NOVES GÀBIES: MILLOR 
CONVIVÈNCIA AL REFUGI

Gàbia d’un soci 

Gàbia del teaming
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Aquest estiu, vam adoptar un gos sènior i és una de les millors experiències 
que hem tingut tota la família. Per això agradaria animar la gent perquè pensi 
en aquells animals que passen a ser “invisibles” per la seva edat. 
 
Moltes gràcies,
 
Montse

Hace ya seis años que adopté a Nora. Os la encontrasteis una 
mañana atada a la puerta de la protectora y la llamasteis Nera.

Está muy bien y tiene dos hermanas: Niebla, una mastina ciega, y 
Xena, una bretona.

Hace un año y medio, me casé con David y Nora y Niebla nos 
acompañaron a los juzgados de paz y pudieron estar presentes 
en la ceremonia gracias a que el juez accedió a nuestra peti-
ción. De hecho, sus huellas están en nuestro libro de familia. 
Nos hicimos una sesión especial con ellas para recordar nues-
tra boda. Os dejo la foto que más nos gusta de esa sesión.

Ojalá esto anime a muchas familias. Nuestras tres perras son 
adoptadas y son lo mejor que nos ha pasado.

Me acuerdo de que cuando os dije que quería llevarme a Nora 
me avisasteis de que la habían devuelto dos veces por “revol-
tosa”. Y, mira, ya vamos a cumplir seis años y medio juntas. Os 
puedo asegurar que es el amor de vida. Solo necesitaba que 
alguien tuviera paciencia con sus inseguridades y con el tiempo 
dejó de hacer trastadas.
 
Os mando un saludo a todos,
Belinda

En enero, adoptamos a una perrita de 3 años de edad, una 
American bully, una raza PPP, que era reactiva con otros perros 
y tenía leishmaniosis controlada. Nada de esto ha impedido 
que Hanna sea la niña mimada de la casa. ¡Adoptad PPP!

Melanie

Us enviem aquest missatge per dir-vos que la petita Janis va mar-
xar el passat 4 de febrer.

La vam tenir en acollida de l’agost a l’octubre del 2014. Aleshores, 
vam decidir que ens seguís robant el cor com va fer fins a l’últim dia.

Han estat quatre anys i mig molt intensos. La veritat és que ha 
estat més que bé. Hem tingut alguns problemes amb la seva salut, 
però ens hem sortit de tot menys del que marca la pròpia vida, la 
vellesa. Només això l’ha vençuda.

Moltes gràcies per la feina que feu i, sobretot, per oferir-nos la 
possibilitat de donar-li una vida millor i de poder viure moments 
inoblidables amb ella.

Us n’enviem algunes fotos. Aquesta primera es del dia que la vam 
anar a buscar.

Una abraçada,
David i Pilar.

TOMY

NORA

HANNA

JANIS
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Sanson Scout

Fendi

Olimpia Perla - abans Princesa

Pipo - abans Kilian Pocoyo

Nata Nena

Ninus Obi

Milu - abans Xino Moira i Finn

Monxo Napoleon

Leo y Blanca Lilly

Mandy Max

Barny Barny - abans Terry Drogo - abans Gordo 

Galleta 2 Kira

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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En estos últimos seis meses, desde inicios 
del 2019, muchos animales emblemáti-
cos del refugio que llevaban años en la 
Protectora nos han dejado, la gran mayoría 
por problemas de salud debido a su edad. 
Normalmente las necrologías no nos 

gustan, pero han sido muchos casos en un 
espacio de poco tiempo. Todos eran muy 
conocidos y queridos por los trabajadores, 
voluntarios y padrinos. 
Por ello, pensamos que se merecen un 
homenaje especial en esta revista. A todos 

los recordaremos con cariño, y a pesar 
de no haber encontrado ningún hogar, su 
casa era la protectora.

Nosotros no os olvidaremos. ¡Buen viaje y 
hasta siempre!

EMBLEMÁTICOS QUE NOS HAN DEJADO 

Actualitats

AVANÇ MINIREVISTA  
CADELLS 15
Nova il·lustració per la portada de la minirevista “Cadells núm. 15“ realitzada 
per Luis Avilez, alumne de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’ 
Il·lustració de l’Escola ILLA de Sabadell. L’escola, col·labora des de fa uns 
anys, amb la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell mitjançant el mòdul FCT 
(Formació en Centres de Treball).
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Samba Amis

Atambo

Luna Tronc

Tro

Calua Dürum

Floreta

Rita, una de nuestras perritas mayores que estaba en acogida, ha 
recibido un homenaje por parte de José, su cuidador de su casa 
de acogida, que le trató como una reina hasta su último día: 

Ya no está con nosotros. El 14 de febrero (no podía ser de 
otra forma, porque era todo amor), el día de los enamorados, 
se fue. Buena hasta en sus peores momentos, nunca unos 
ojos tan castigados dijeron tanto, ni un ser tan pequeño 
dejará una huella tan grande. RITI

Rita



Cadells
               La revista dels minisocis!
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Eran ya varios días con el 
cielo nublado y lloviendo, 
hacía frío y todo parecía 
triste. Los koalas estaban 
disgustados y decidieron 
pedir a las nubes que se 
marcharan, pero estas no 
sólo no se fueron, sino que 
querían quedarse por más 
tiempo. 

Los koalas fueron en busca del viento y le pidieron 
que soplara y se llevara a las nubes lejos de allí. 
El viento les advirtió que era un gran error, pero 
los koalas no le escucharon y ese día las nubes 
desaparecieron empujadas por el fuerte viento.

Durante un tiempo los koalas fueron felices a pleno 
sol, la Sra. Rana y sus pequeños chapoteaban en 
la charca, los insectos revoloteaban, los pájaros  
cantaban y los caracoles sacaban sus cuernos al sol. 
Pero un día el koala Taki salió como cada mañana a 
darse un baño y se encontró con un triste charco en 
lugar de la laguna de siempre. La Sra. Rana y el Sr. 
Sapo hacían las maletas para mudarse a la orilla 
del río, pero una culebra les advirtió que el cauce 
estaba seco. La hierba y las hojas de los eucaliptos 
se pusieron amarillas y cayeron. El calor se hizo 
insoportable y muchos animales se marcharon en busca 
de agua a otros lugares. No había comida, ni agua, 
ni sombra.

Hubo una reunión urgente y Taki, que es muy 
decidido, propuso llamar de nuevo a las nubes para 
que lloviera. Todos sabían que se habían equivocado 

Un regalo  

para las nubes



cuando las echaron y que resultaría difícil volver a 
traerlas. Taki fue a hablar con el viento y éste le 
dijo que habría que hacerles un gran regalo para que 
les perdonasen.

A la Sra. Águila se le ocurrió una idea, voló muy 
alto y le pidió al sol algunos rayos brillantes. 
El viento fue el encargado de convencer a las 
nubes y empujarlas de nuevo al bosque. Accedieron 
a regañadientes pero al rato empezó a llover un 
poquito. Taki esparció los rayos de sol por el 
cielo desde la copa del mayor eucalipto y por 
arte de magia, cuando atravesaron las gotitas de 
lluvia, todo se volvió de colores. Un arco de siete 
colores: rojo, amarillo, siam, azul, violeta, verde, 
naranja… hicieron que todos los koalas se quedaran 
boquiabiertos mirando al cielo.

Las nubes estaban encantadas con su hermoso regalo 
y lo llamaron arcoiris. Los animales del bosque 
volvieron a ser felices, a chapotear en su charca, 
las plantas crecieron verdes y los eucaliptos 
florecieron de nuevo. El río recuperó su cauce y Taki 
volvió atomar sus baños matutinos.

Un día unos cuantos koalas 
fueron a quejarse al koala 
jefe de que el viento no 
dejaba de soplar y los 
koalas no podían moverse con 
facilidad, pero, claro, esa 
es otra historia.

                      
Rose del Valle
Trenado Cabello



Dibuixa i acoloreix

Segueix la línia de punts per descobrir els animals que viuen a Austràlia. Després, 
escriu el seu nom al costat i pinta’ls amb els teus colors preferits.

Dibuixa i acoloreix
Segueix la línia de punts per descobrir els animals que 
viuen a Austràlia. Després, escriu el seu nom al costat i 

pinta’ls amb els teus colors preferits.
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Wombat

Troba els 7 animals d’Australia que s’amaguen en aquesta sopa de lletres.

Sopa de lletres

Emú

Dingo

Quol

Canguro

Hopping (mouse)

Dugongo

Sopa de lletres
Troba els 7 animals d’Austràlia que s’amaguen en aquesta 

sopa de lletres.
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¿Qué son los canguros?
Un canguro es un mamífero que forma 
parte de los marsupiales, las especies 
que incuban a sus crías en una bolsa 
ventral donde se encuentran las mamas.

¿Dónde viven los canguros?
La mayoría de las especies de canguros viven en Australia.
Su población es de entre 40 y 60 millones, casi tres veces
mayor que la población de personas.

¿Cómo es el cuerpo de los canguros?
Los canguros poseen grandes y poderosas patas traseras, grandes 
pies aptos para saltar, una cola larga y musculosa para mantener 
el equilibrio y una cabeza pequeña. Suelen utilizar la cola como 
apoyo cuando caminan o están sentados, o como balancín cuando 
saltan. Un macho adulto puede medir 1,5 m de altura y pesar 85 kg.

¿Cómo se mueven los canguros?
El canguro se desplaza mediante saltos que le permiten alcanzar 
una velocidad de hasta 40 km/h. Puede dar saltos de más de 3 m 
de altura y de más de 9 m de longitud en un solo brinco.

¿Cómo se le llama a la bolsa de los canguros?
El marsupio consiste en un pliegue de la piel que recubre las 
mamas y forma una bolsa epidérmica que funciona a modo de cáma-
ra incubadora para la cría.Recién nacido, el pequeño canguro se 
queda en la bolsa hasta alcanzar un tamaño suficiente unos 190 
días. Tras esto, la cría empieza a hacer simpáticas apariciones 
desde la bolsa hasta que se siente segura y comienza a dar sus 

primeros saltos.

¿Qué come el canguro?
Todos los canguros son herbívoros, lo que significa que solo co-
men plantas, no carne. Sus favoritas son 
arbustos, hojas, flores, helechos y musgos.
Todo vale para nuestros amiguitos.

¿Cuánto tiempo pueden vivir los canguros?
La esperanza de vida de los canguros puede 
prolongarse hasta los 20 años.

¡Ten en cuenta que se trata de un animal 
dócil,pero que hay que tratarlo con especial 
respeto como cualquier animal salvaje! 
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Canguro portalapices !

MATERIALES:
Goma EVA de color marrón, negro y rosa / Bote vacío de cartón, plástico 

o aluminio / Rotuladores / Pegamento / Lazos de tela / Tijeras

! /

Dibujamos a mamá canguro sobre la goma EVA de color 
marrón. Usaremos la rosa para las orejas y la barriga 
y la negra para la nariz. Y las pegaremos en el 
cuerpo del canguro. 

Dibujamos los ojos y las cejas y repasamos con 
rotulador el borde del dibujo.

Finalmente, pegamos el lazo de tela en la parte 
superior.

Forraremos el 
bote que tenemos 
con la goma 

EVA marrón y con un 
rotulador dibujaremos 
la forma del marsupio 
de mamá canguro.   

Dibujamos la cabeza y las patitas del bebé 
canguro con la goma EVA marrón. Una vez 

recortado, dibujamos la nariz con goma EVA negra 
y la pegamos. 

¡Tan solo nos faltará añadir el lazo de tela al 
pequeño canguro!

1

3

¡Y ya tenemos listo nuestro 
canguro portalápices!

Finalmente, pegamos a mamá canguro en 
la parte trasera del bote. 5

Una vez tengamos 
el bote forrado, 
pegaremos la 

cabeza y patitas del 
bebé canguro en la 
parte frontal. 
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Carmela Trujillo, autora de literatura infantil y juvenil, vive en 
Sabadell, es socia de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 
y nos ha enviado las siguientes propuestas de lectura. Los temas 
tratados van desde el respeto y la aceptación a la diversidad hasta 
la convivencia y la adopción responsable. ¡Seguro que os gustarán!

Y por eso no me gustan los gatos
Texto: Carmela Trujillo
Ilustraciones: Emilio Urberuaga
Editorial: Bambú
A partir de 7 años

El tema de la redacción de Marina es  
«Este animal no me gusta». Marina y su 
amiga Elena tienen muy claro que el 
gato es su animal menos favorito del 
mundo. Pero ¿por qué? ¿Qué les han hecho 
los gatos a las dos niñas para que les 
tengan tanta tirria? ¡Debe de ser algo 
terrible! Pero ¿seguro que no hay otro 
animal peor que el gato? Piénsalo bien, 
Marina, no vaya a ser que tengas que 
cambiar tu redacción.

Hermana Gata
Texto: Carmela Trujillo,  
Ilustraciones: Antonio Sánchez
Editorial: Cosquillas
A partir de 5 años

El protagonista de esta historia 
quiere mucho a Renata, su gata. 
Dice que son como hermanos. Y como 
pasa con los hermanos, juegan y se 
divierten. También se enfadan, claro.
Un día de Navidad, Renata hace algo tremendo. Algo que pone a 
prueba su buena relación. ¿Conseguirán hacer las paces?

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

Il·lustracions: Luis Avilez, alumne de l’ Escola Municipal
d’Art ILLA de Sabadell  

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

Llibres recomanats
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