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El llop
Estem tristos perquè el Llop ens ha deixat. S’ha mort de la malaltia
que feia anys que arrossegava i que pensàvem o volíem pensar que
estava controlada però que, fatalment, ha pogut amb ell.
Per als que no sovintegeu el refugi, el Llop ha estat un dels nostres
animals emblemàtics, un d’aquells que hom conèix perquè es fa
estimar i no et deixa estar fins que no li dius alguna cosa. Era guapo
com ell sol, una mica trapella, però molt bon noi.
Tot va començar perquè, de tant en tant, ens arriba un gos especialista
en fugues, d’aquells que obre portes, salta reixes i tot d’una apareix a
un pati que no li correspon. El Llop era així. L’hem pogut veure a sobre
de les teulades i passant-se el dia saltant d’un lloc a un altre encara
que ho tinguéssim tot tancat. Això ens va obligar a permetre-li viure a
fora dels patis, en règim de semi llibertat, tot un privilegi a la Protectora.
Explico el cas del Llop perquè, encara que dediquem tots els esforços i
lluitem per salvar tots i cadascun dels animals que entren per la porta, és
inevitable que es formin lligams entre les persones que passen temps al
refugi i alguns dels animals que hi viuen. No reconèixer aquest fet seria fals
i hipòcrita; som persones i, en definitiva, l’amor als animals és la força que
ens mou i ens fa actuar. Immunitzar-nos contra això ens deshumanitzaria.

El Llop ha estat un dels nostres animals
emblemàtics, un d’aquells que hom conèix
perquè es fa estimar i no et deixa estar fins
que no li dius alguna cosa

Vet aquí la importància del programa Padrins. Els animals apadrinats
han pogut canviar el seu número d’identificació per un nom que algú fa
servir, tenen unes persones que gaudeixen d’ells i l’oportunitat de ser
estimats com no es pot fer si no es troba un adoptant per a cada cas.
Insisteixo que estic parlant d’estima. Evidentment, la Protectora té cura
de tots els animals per igual, però és impossible que tots rebin habitualment el tracte afectuós d’una persona si finalment no són adoptats.
Per això vull acabar aquestes ratlles fent un homenatge als molts animals
que han passat pel refugi i han acabat els seus dies sense haver trobat el
seu amic fidel de dues potes.
Narcís Sirvent
President

Roger de Flor 154 - Sabadell

REGALA’T UNA NIT ESPECIAL
Reuneix els teus millors 12 amics
(o més) i passa la nit més divertida
amb el showman magic
Carles Reiet
Espectacle de magia i humor

Truca al 656 848 106 i demana
informació sense compromís!

www.cliniquesvets.net

També menús migdia
www.barrestaurantelciervo.com
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Socis

La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell com associació
d’utilitat pública, està inclosa aquest any 2.014 en les entitats sense
fins lucratius, d’acord amb el que estableix la Llei 49/2002.
Els donatius que es facin seràn purs i simples amb caràcter
irrevocable i es podràn desgravar a partir dels 60 euros anuals cobrats
amb domiciliació bancària.

Paneles aislantes gracias a una donación
La donación extraordinaria efectuada por parte de una socia de la
entidad ha permitido renovar parte de los techos de la zona “Gossera”, a la que se destinan los perros recién llegados. Debido a que los
techos existentes hasta el momento eran de metal, en invierno, las
jaulas estaban heladas y en verano, ardían. Gracias a esta aportación ha sido posible colocar paneles aislantes al frío y al calor
y, de ese modo, se ha contribuido a mejorar en gran parte el bienestar de los perros durante los 20 días que están a la espera de ser
recogidos por sus dueños. Cuando se disponga de nuevos fondos,
se continuará con el resto de techos.

Voluntaris
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L’EQUIP PASSEJADES
La Protectora té unes dimensions
considerables, però, no ens enganyem,
no té l’espai necessari perquè tants
animals puguin fer vida de manera
normal. Als gossos sobretot els fa falta
córrer, olorar, explorar i també tenir
contacte amb les persones. Però, és
clar, si tot això es pogués solucionar,
no faria falta ni tenir la protectora.
Fa un any, aproximadament, la Carolina i el
Pere van unir-se al projecte de Carles per
crear l’equip de passejades de la protectora: una iniciativa que procurava aportar
el gra de sorra al que és la vida de cadascun dels gossos mentre esperen trobar la
família que ha de ser seva. Des d’aleshores,
la xifra de voluntaris ja ha crescut a una
vintena de persones i cada cap de setmana
s’organitza alguna excursió per fer gaudir
els gossos del món que hi ha fora de les
parets de la protectora.
Sembla una feina fàcil i lleu, però realment
cal moure molts fils per aconseguir passejar
un gos. En primer lloc, es fa una crida de voluntaris —d’aquells que ja són de la protectora i que han rebut la xerrada inicial sobre
el funcionament de les sortides.Segons els
que responguin i si confirmen l’assistència,
s’escull el pati de gossos que sortirà aquell
dia. S’organitzen de manera que cada setmana li toca a un grup de gossos diferents,
intentant garantir que surtin les mateixes
vegades. Tot i procurar programar sortides per a cada pati de manera rotativa, de

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

vegades s’adapten per tal que el nombre de
voluntaris correspongui als gossos que han
de sortir. D’aquesta manera, no en deixen
cap tancat i eviten situacions problemàtiques
entre els animals causades per l’enveja quan
es tornen a tancar.
Els dies de l’excursió es van alternant
entre dissabte i diumenge, coordinantse sempre amb el programa de padrins
per tal que no coincideixin les activitats.
Una vegada està tot enllestit pel que fa
l’organització, la protectora obre les seves
portes una hora abans del que faria habitualment per garantir l’èxit de la passejada.
Aquell dia pertany a l’acompanyant de quatre potes. L’excursió només existeix per tal
que pugui fer-la seva. Els voluntaris entren
als patis i es fan càrrec d’un dels gossos de
manera més o menys aleatòria, amb alguns
ajustos si, per exemple, algú no té prou força per portar-ne algun en concret. Després,

cada voluntari porta la corretja on el seu
gos vol anar, deixant-se guiar per l’animal.
Una vegada finalitzada la sortida, els voluntaris raspallen els animals i els premien amb
salsitxes de Frankfurt per acabar de deixar
els animals als seus patis, feliços, cansats i,
després de tanta moguda, ben tranquils.
Els gossos, com molts animals, tenen una
personalitat més o menys constant, però
l’alegria que arriba amb la passejada suposa un comportament totalment diferent al
que tenen tancats al pati. La il·lusió que els
fa sortir és tanta que se’ls ha de preparar
la nit abans, perquè, si no, es corre el risc
d’un cert descontrol amb tanta eufòria
canina ja que, clarament, coneixen el que
implica que se’ls posi un collar. Aquella
sortida aporta un canvi d’aires per als petits
—o no tan petits— peluts i, a més, una
mica de l’afecte que tant els cal.
Nicole Schreiber
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Actualitats

Carta Reis de l’Orient
La iniciativa de convidar l’ambaixador dels Reis de l’Orient a
les instal·lacions de la Lliga perquè els nens vinculats directa o
indirectament a l’entitat poguessin lliurar la seva carta ha estat
una experiència molt bona, si s’ha de fer cas als comentaris dels
pares i avis que van tenir l’amabilitat de felicitar l’organització.
Dos dissabtes seguits, el 21 i el 28 de desembre, durant unes
hores, 34 nens i nenes (6 el dia 21 i 18 el dia 28) van poder fer
arribar al representant de ses majestats els seus desitjos i, si ho
van creure convenient, fer-s’hi una fotografia, el cost de la qual
es quedava a la Protectora en forma de donatiu.
Pel que fa als voluntaris participants, comenten que van estar
encantats gràcies a la naturalesa de l’esdeveniment, però també
per la bona entesa i l’ambient festiu de tot plegat.

Un nou rètol per a la Protectora
Des de fa unes setmanes, les instal·lacions de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell tenen un nou rètol per rebre a
tothom qui s’hi apropi. A l’hora de dissenyar-lo, s’ha procurat
estar en línia amb la imatge de l’entitat, conservant els colors i
el logo. Essencialment, la seva funció serà identificar l’entrada
del refugi i informar els usuaris dels horaris d’obertura de l’espai.
L’entitat agraeix al proveïdor de pinso Royal Canin la seva
col·laboració en aquest propòsit per intentar disposar d’una
entrada més atractiva i moderna.

Sant Jordi

venta rosas en la sede del Banc Sabadell
Cada año, con motivo de Sant Jordi y
fines solidarios, la entidad financiera
Banc Sabadell ofrece la oportunidad
de poder vender rosas en su central en
la plaza Catalunya de Sabadell a una
entidad de la ciudad.
Este año, la oportunidad fue para la Lliga
Protectora d’Animals de Sabadell que,
entre las 8 y las 10 de la mañana, montó
una parada para vender rosas, libros de
segunda mano y material solidario a todos aquellos empleados que lo desearan.
Con anterioridad, con el fin de facilitar al
máximo el tema de la organización, ya se
habían reservado un volumen determinado de rosas.

Actualitats

El caso es que se pudieron vender más
de las que en un principio se habían
apalabrado: un total de 265 unidades.
La Protectora agradece que la entidad
financiera le haya brindado esta colaboración especial y espera que en el futuro
puedan volver a colaborar en favor de los
animales abandonados.
Naturalmente, la Lliga también contó
con su propio puesto de Sant Jordi,
que cada año monta cerca del Mercat
Central.
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Col·laboracions

Projecte Obrint Portes per la Inclusió Social

programa de toxicomanies al centre
penitenciari Brians 2
Per segona vegada consecutiva, l’associació AlPerroVerde ha assolit amb molt èxit els objectius proposats a l’inici del
programa, aconseguint l’adopció definitiva dels 5 gossos-coterapeutes participants, quatre d’ells de la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell: Maya (rebatejada com a Cata), Lima, Lobita, Tommy i Kiko Phoskito.
Aquest programa, emprès per l’associació a finals del 2013, intenta
rehabilitar gossos amb algunes problemàtiques conductuals, seleccionant-los de diferents protectores, buscant-los cases d’acollida,
formant (durant 10 sessions de 90 minuts) els interns dels centres
penitenciaris en l’ensinistrament en positiu dels animals i procurant
l’adopció definitiva amb la promoció del programa i dels gossoscoterapeutes participants. Aquest és un programa terapèutic
innovador dins dels centres penitenciaris que treballa aspectes tan importants dels interns com ara agressivitat, impulsivitat,
frustració, relacions socials, autoestima, empatia, paciència,
respecte... amb resultats sorprenentment positius.

Maya i Lobita

L’associació AlPerroVerde realitza aquest projecte gràcies a un
equip de professionals voluntaris de l’àmbit assistencial i educatiu,
socis i col·laboradors i s’autofinança a través de donatius, ensinistraments a domicili, exhibicions, publicitat i cursos formatius
d’educació canina i de teràpia assistida amb animals.
Participar en aquests cursos dóna la possibilitat de ser voluntari en els
programes de l’associació i ajuda a ampliar aquest apassionant projecte.
Alberto Ayala A.
President de l’associació AlPerroVerde – perros de terapia
www.alperroverde.es

La colaboración con Áskal continua
La asociación Áskal, que entrena perros para personas sordas, ha seleccionado
un segundo perro de la protectora de Sabadell para entrenarlo como perro de
asistencia para personas sordas. Se trata de Trisca, una perrita de un año.
Nos informan de su evolución: “Trisca
ya tiene una obediencia impecable. Está
practicando acceso público con peto y
sube al autobús, entra al supermercado y a
los bares... y se porta genial. También está
aprendiendo a avisar de sonidos: cuando
suena algo, va corriendo porque siempre
encuentra un premio y también sabe realizar la marca que hará a la persona sorda
para indicar que suena algo. En sonidos,
aun le quedan muchas cosas que aprender, pero le gusta el oficio.
Nos han hecho un reportaje para BTV, que se
emitirá próximamente. Con ella hay dos problemillas. El más difícil: le encanta perseguir
palomas y gatos. Va mejorando, pero aun
requiere mucha anticipación por parte del

entrenador. La otra es que, cuando va con
correa, es un poco quisquillosa con los otros
perros; no le gusta que la huelan y les ladra.
Pero en esto también va mejorando, porque,
cuando está suelta, juega y corre como una
loca con otros perros, sin problemas. Es muy
guardiana de lo que quiere y si se acercan
perros, si está parada en el parque, los ahuyenta a ladridos.
Ahora está en el centro de Barcelona, con
Òscar Samsó, un compañero de Áskal
que está haciendo un trabajo excelente.
Después se irá a Madrid, donde el equipo
de entrenadoras de Áskal seguirá trabajando con ella. Òscar ya la ha llevado a la
playa, para que disfrute del mar ahora que
aún puede.”

Trisca

Reportatge
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Animales: Sanadores del alma
Nunca pensé que un hocico pudiera decirme tantas cosas, nunca imaginé que un
ladrido pudiera hacerme tan feliz, pero la
vida me ha demostrado que un animal puede llenar tu corazón y tu alma ¡sin ni siquiera
decir una palabra!
Tardé 32 años en poner un perro en mi vida.
Casi el mismo tiempo que tardé en quedarme en una silla de ruedas.
Un tumor en la médula espinal fue el causante de la silla…. y también de la llegada
de un perro en mi vida. Por lo tanto, aunque
suene paradójico, tengo que darle las
gracias al tumor porque me trajo una silla
de ruedas (así siempre tengo asiento en
cualquier sitio) y me regaló la presencia de
un alma noble, un ser llamado Punko.
No pretendo hablar de mi vida, pero sí de lo
que significa la compañía de un perro en ella.
En mi situación, adopté a un perro para que
me acompañase y esa compañía se transformó en mis piernas y mis brazos. A través
de juegos y premios, Punko (perro mestizo)
se convirtió en perro de asistencia (perro de
servicio): me ayuda a abrir y cerrar puertas,
recoge todos los objetos que se me caen al
suelo, ladra a la orden por si me caigo y una
cantidad de habilidades más que me hacen
sentir más segura a su lado. Pero no es la
ayuda física la que más impacta, sino la ayuda
emocional que abarca: cuando le miro a los
ojos, sé que alguien me escucha y comprende
mis emociones, y es algo que ya conocemos
todos aquellos que tenemos la suerte de vivir

con un animal de compañía. Su sola presencia nos hace sentir bien, llenando una parte de
nosotros que ningún ser humano es capaz de
llenar. ¿Verdad que estáis de acuerdo?
¿Quién no es capaz de sonreír cuando ve
jugar a dos cachorros? ¿Cuántos ancianos,
gracias a sus perros, siguen haciendo ejercicio y caminando por el simple hecho de
que tienen que sacar al perrito a hacer sus
cositas? ¿Cuántos nuevos amigos hemos
hecho en el parque que también disfrutan
de los animales? Y es curioso porque a
esas personas no las conocemos por su
nombre, sino por ser el “dueño” de Coco, o
la de Keyla, etc. Los perros son los protagonistas, comparten caricias en el parque y
se alegran de veros al llegar. ¡Se forma toda
una familia de amigos cuyo vínculo de unión
y tema de conversación son los perros!
Hay algo natural en ellos (su sociabilidad, su
ausencia de juicios, su vivir felices en el momento presente, su amor incondicional...) que
nos hace conectar con ellos de una manera
única y especial. Solo puedo dar gracias a
la vida por poner un perro en mi camino,
porque ese camino se recorre mucho mejor
junto a él y junto a todas las personas que
comparten ese amor por ellos. Doy gracias
porque Punko vino a ayudarme y a darme la
oportunidad de ayudar, visitando, junto a él,
ancianos en residencias, preparando otros
perros de asistencia para gente en silla de
ruedas para que les ayuden a mejorar su
calidad de vida. Todo lo que he contado no
es nuevo para vosotros, porque sabéis que

CURSOS PROFESSIONALS ÀREA VETERINÀRIA
CURSOS PRESENCIALS I A DISTÀNCIA

Servei de perruqueria canina
Ensinistrament caní
Psicologia canina i felina
Aux. veterinari i Tècnic veterinari - d’animals de companyia,
zoològic i eqüestre
SI T’AGRADEN ELS ANIMALS EN POTS FER LA TEVA PROFESSIÓ
Tel. 93 727 69 54
C/ Vallès, 42 Sabadell
www.ideasabadell.es

Punko vino a ayudarme y a
darme la oportunidad de ayudar,
visitando, junto a él, ancianos en
residencias, preparando otros
perros de asistencia para gente
en silla de ruedas
quien tiene la fortuna de vivir con un animal
tiene un motivo para disfrutar de la vida.
Por nuestra salud, sería conveniente tomar,
como mínimo, tres dosis diarias de caricias
y cuidados hacia un animal ¡sin ni siquiera
consultar con el farmacéutico!
Gracias por leernos y, sobre todo, gracias
por compartir nuestra pasión por los animales. Si queréis conocernos un poquito más,
estamos en:
http://www.graciasportusonrisa.com
Ana García

Pequeños en tamaño,
grandes en carácter
Juguetones, inteligentes y encantadores,

los perros de tamaño muy pequeño (hasta 4 kg de peso adulto)
y los de tamaño pequeño (hasta 10 kg de peso adulto)
tienen unos requerimientos nutricionales muy específicos.
Su alimentación debe tener en cuenta algunas
de sus particularidades:
tránsito digestivo delicado, sensibilidad cardíaca,
salud de la piel o salud oral, entre otras.

Los programas nutricionales X-SMALL (perros de tamaño muy pequeño,
hasta 4 kg de peso adulto) y MINI
(perros de tamaño pequeño, hasta 10 kg de peso adulto)
están adaptados a sus necesidades específicas
durante todas las etapas de su vida

Entrevista
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Oriol Cruz

Actor a Crackòvia, locutor de radio i adoptant
Era oient del Versió original —actualment Versió Rac1— i va anar a una espècie de Tú sí que vales que van organitzar.
L’experiència li va agradar i, a partir d’aleshores, va començar a col·laborar en diverses ràdios locals. I el setembre del 2005
es va incorporar al Versió Rac1. Més endavant, li va sorgir l’oportunitat d’incorporar-se al Crackòvia i ara ja fa anys que
compagina les dues feies. En Domino, el gat que ha adoptat a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, s’ha adaptat bé a
casa i, comenta, en general, es porta bé. Tot i que només té un any i moltes ganes de jugar, a part del seu gratador, es veu
que no grata enlloc més ni fa malbé res.
RAC1 ©

Vius a Sabadell?
Sí, visc a Sabadell, des de sempre.
Com vas començar en el món de les imitacions?
Vaig començar a fer imitacions de petit, a classe, amb els amics... El típic que es fa per
fer broma. Però mai no vaig pensar que m’hi dedicaria.
Quins són els teus personatges preferits?
Personatges preferits en tinc molts, depèn també del dia o del moment, però, per exemple, aquesta temporada a la ràdio he començat a imitar Gonzalo Bernardos (economista) i gaudeixo molt fent-lo, però també m’encanta fer de José Manuel Parada, de Ferran
Adrià, de personatges inventats, etc. A la tele, el personatge d’Iniesta és el que més fàcil
em resulta, ja que com que fa temps que el faig el tinc bastant dominat.

Per què vas decidir adoptar un animal?
Des de sempre m’han agradat els gats. De
fet, amb els pares ja en vam adoptar un i ha
estat en independitzar-me que m’he decidit
a conviure amb el meu propi gat.
Per què un gat?
Perquè és un animal prou independent perquè, encara que jo no sigui a casa sempre,
faci la seva sense problemes. De fet, es va
adaptar de seguida.
Com és que vas decidir-te per en Domino?
Quan vam anar a la Protectora de Sabadell
a veure els gats que tenien, en Domino va
ser el que de seguida es va acostar a nosaltres i era molt afectuós. De seguida, vaig
veure que era el tipus de gat que estava
buscant.
Per què et dirigeixes a la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell per adoptar un
animal? Coneixies prèviament l’entitat?
Coneixia l’existència de la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell, però no hi havia
anat mai, ni sabia exactament com funcionava l’adopció a través d’aquesta entitat. Hi
vam anar per veure quins gats tenien i, un
cop vistos i informat de tot, vaig decidir-me
per adoptar en Domino.

Com és en Domino?
En Domino és un gat molt afectuós i sociable. Com que és jovenet, té moltes ganes
de jugar, et segueix vagis on vagis de casa i
de seguida que l’agafes o l’acaricies ja està
roncant de content.
Com és la vostra convivència?
En general es porta bé. L’única cosa que
cal vigilar és amb el menjar quan cuines, ja
que li encanta pispar coses del plat. I sempre que cuinem demana. Si, per exemple,
fem pollastre, li’n donem una mica i ell no
en deixa ni gota.
Què diries a algú que ara mateix s’està
plantejant la possibilitat de conviure amb
un animal?
Li diria que paga la pena de fer el pas, ja
que si tens un espai on l’animal pugui estar
en bones condicions i ben cuidat, li fas el
favor de donar-li una nova família i casa on
viure i ell, a la seva manera, t’ho agraeix i es
fa estimar. Ara bé, també li diria que ha de
tenir-ho clar, ser conscient que no és un caprici puntual i que s’han d’atendre de forma
correcta les necessitats de l’animal pel que
fa a veterinari, alimentació, etc.

12

Llibres recomanats
TIMBUKTÚ - Paul Auster
La butxaca — Edicions 62, 2009
Història explicada des de la mirada observadora de Mr. Bones, un gos mestís molt intel·ligent
i observador, que acompanya en Willy —un vagabund i poeta— en una sortida a Baltimore
—que potser que sigui l’última junts— per tal de trobar-se amb Bea Swanson, exprofessora i
gran mentora seva per poder-li confiar tots els seus escrits.
Mr. Bones comprèn el llenguatge i les reaccions dels humans, fins i tot se sap anticipar a ells,
però no és capaç de parlar, únicament ho pot fer en somnis amb en Willy.
És una lectura molt amena i senzilla, així com emotiva i divertida. Un dels grans clàssics de la
literatura sobre gossos.

EL PERRO ENAMORADO DE LAS ESTRELLAS
Takashi Murakami - Ponent Mon, 2013
És una metàfora dels qui anhelen l’impossible. Novel·la gràfica, tipus còmic manga, en què
es mostra com la relació entre un humà i un gos pot arribar a superar el nivell de complicitat i
emotivitat que tenen les relacions entre moltes persones. El nexe comú de les quatre històries
que formen el llibre és la història d’un gos, en Happie, i el seu propietari, l’Otosan, que mostren el
millor i el pitjor de l’ésser humà. Posant com a narrador de la història el gos i a través d’un viatge
de canvi que emprenen els dos protagonistes, ens adonarem de com pot ser de simple la nostra
existència i de com els llaços entre els animals i les persones poden ser més forts del que ens puguem imaginar.Gràcies al format original de lectura, que va del final cap al principi, i als dibuixos,
ens podem endinsar encara més dins la historia. És amè i arriba al cor dels lectors amants dels
animals. Tot un èxit al Japó.

Adopta’m
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El hogar PeRRRRRfecto para un gato
En 2013, la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell encontró el gato perfecto para 208 familias o individuos. Usa esta guía
para decidir si tú también puedes dar a un gato abandonado el amor y el hogar que necesita.

Algunas consideraciones antes de adoptar
Compromiso
Introducir un gato en una nueva
casa requiere mucho amor,
tiempo y paciencia.

Vacaciones
Aunque son animales
independientes, un gato
también necesita a alguien
que le cuide cuando te
marchas fuera.

Confort
Los gatos necesitan un
ambiente cómodo para vivir,
así que asegúrate de que
tenga todo lo necesario.

Tiempo
Los gatos deben ser cuidados
cada día, no solo cuando
tienes ganas o tiempo.

Dinero
Comida, gastos veterinarios y
equipamiento pueden llegar a
ser caros a lo largo de los años,
así que debes estar preparado
para ello durante los años que
pueda vivir tu gato.

Responsabilidad
Asegúrate de esterilizar tu
gato, ya que no solo previene
tener gatitos no deseados,
sino que también ayuda a
prevenir enfermedades y
comportamientos indeseados.
Il·lustració Yura Safronov - Escola ILLA

Cuando te has decidido a adoptar uno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ven al refugio para informarte sobre el proceso de adopción de un gato.
Puedes ver nuestros 150 gatos en sus patios y elegir por tipo, tamaño, color, sexo y edad.
Te ayudamos a seleccionar el gato que mejor encaja con tus condiciones de vida.
Una vez te has decidido por uno, hacemos los papeles de adopción y te lo llevas a casa.
Tienes 10 días de prueba para ver si os adaptáis el uno al otro.
Después del tiempo de prueba, tendrás que pasar con el gato para la última revisión y para formalizar
los papeles.
A partir de ese día, el gato es tuyo y forma parte de tu familia. Te agradecerá siempre haberle dado una
nueva oportunidad. Cuídalo mucho.

¿Conoces a
alguien que tal
vez quisiera dar un
hogar a un gato?
¡Comparte
esta guía!

Es pot trobar informació més detallada sobre les condicions idònies
per introduir un gat nou a casa a l’enllaç:

http://www.terapiafelina.com/Manual_adoptantes_gato.pdf
(És recomanable fer una atenció especial al contingut de les pàgines 6 a 14, en què es tracta aquest aspecte en profunditat)
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Iniciativa

Campanya: Els gossos “invisibles”
Des de fa dos anys, la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell engega campanyes puntuals que se centren en un col·lectiu
d’animals que coincideixen pel que fa a trets identificatius o necessitats.
La primera campanya en aquest sentit de l’exercici 2014 està
centrada en el que s’ha considerat oportú denominar com a gossos
invisibles. Es tracta d’aquells cans que han d’estar tancats sols
perquè tenen problemes per adaptar-se a les dures condicions de
convivència amb altres gossos en el marc del refugi.
L’equip de comportament de la Protectora treballa tres cops per
setmana amb aquests gossos amb necessitats especials per
aconseguir introduir-los en un dels patis comuns i, així, treure’ls de
l’aïllament. En alguns casos, ja ha funcionat amb èxit i altres, per
sort, han estat adoptats. L’adopció sempre és possible si el futur
propietari està disposat a seguir unes pautes d’educació canina
que se li indicaran perquè el gos es pugui adaptar amb èxit a la
nova llar i la seva nova situació.
Per a tots els gossos, però especialment per a aquests, sortir
de la Protectora seria la millor opció: recuperarien la confiança
en la gent i solucionarien els seus problemes de comportament, que solen generar, precisament, les circumstàncies al
refugi, on, en alguns casos, la por i la desconfiança i, entre

d’altres, l’agressivitat interespècie o envers els humans (per
l’abandonament i el maltractament que han viscut abans
d’arribar al refugi) són el seu pa de cada dia.
En aquesta cas, l’agència de publicitat delunesaviernes.com ha
brindat la seva col·laboració solidària per poder concebre, desenvolupar i materialitzar aquesta campanya. Ara, només resta esperar
que, com a resultat de la seva difusió, algun dels gossos que està
en aquesta situació pugui trobar una llar on, finalment, gaudeixi
d’estabilitat i tranquil·litat en bona companyia.
Des de la Protectora animem tothom a difondre-la de la manera
que li sembli més oportuna i eficient.

Cans que han d’estar tancats sols perquè
tenen problemes per adaptar-se a les dures
condicions de convivència amb altres gossos
en el marc del refugi

Gossos “invisibles” // Adopta’m

Baba

Braco

Bronco

Durüm

Guismo

Jagger

Lila

Pei

Pirula

Simba

Teo

Yacko
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Entrevista a un padrí

Una família de padrins
La família d’Ana Dueñas està formada per ella, en Jordi i els
seus dos fills, en Jan i la Carme. Sempre han tingut animals a
casa: hàmsters, gossos, xinxilles, cobaies, periquitos, iguanes...
De fet, ara mateix conviuen amb dues gates adoptades a la
protectora de Sabadell (la Milka, des de fa 8 anys, i la Mei, ara
farà dos anys), una xinxilla (el Gandhi) i un periquito (l’Hipo).
Per què veu decidir convertir-vos en padrins?
De tant en tant, entro al web de la Protectora, consulto les activitats
que fan, llegeixo les notícies, miro fotos... I vaig veure la foto de la
Mei. Encara que tenia més de 7 anys em vaig enamorar dels seus ulls
taronges. Llavors també vaig estar llegint sobre el programa de padrins. Vaig trobar que era una boníssima opció per als qui no podem
tenir gossos a casa però no podem viure sense ells.
Quants animals teniu apadrinats i com ha estat el procés fins a
apadrinar-los?
El dia que vam adoptar la Mei, vam demanar més informació sobre
els padrins i, després de parlar-ho a casa, vam decidir apadrinar
un parell de gossos: la Buca i el Rufo. Però en començar a tenir
tracte amb els animals, ens vam trobar amb la necessitat que cada
membre de la família col·laborés amb un apadrinat; així va arribar
el Rocky (amb qui la Carme va guanyar un premi en un concurs
que vau organitzar).
Quan li van adoptar el Rocky, ens ho vam agafar com una victòria: volem que adoptin els nostres apadrinats i per a nosaltres també és un
guany. Després, va venir el Rufy. I després, la Gina.
Com són els vostres apadrinats i com és la vostra relació amb ells?
Tots quatre animals són molt diferents. La Buca és una iaieta a qui
has de demanar permís perquè faci el favor de caminar; no hem vist
gossa més tranquil·la i bona. El Rufo és tot energia i estaria tot el dia
posant-s’hi bé perquè l’acaronis. El Rufy és l’avi de la meva filla i fan
un bon equip. I la Gina és molt afectuosa amb les persones, però
no pas amb altres gossos (excepte els del nostre equip), però li hem
agafat carinyo i ara no la deixarem pas.

Pol.Ind. Can Carner
C.Les Garrigues
08211 Castellar del Vallès
T.93 714 89 58
F. 93 714 28 65

transcastellar@transcastellar.com

Quina valoració feu de l’experiència?
És una experiència que ens omple a tots, animals i persones, i el
sentiment que sents quan vas a recollir el teu animal després de no
veure’l durant dies i que et reconeguin... Aquesta sensació no té preu!
Què diries a algú que ara mateix s’està plantejant la possibilitat
d’apadrinar un animal?
Sempre que parlem d’animals, omplim el cap als nostres coneguts
per la nostra experiència de diumenges: ensenyem fotos, els parlem
d’això que fan o allò altre... De fet, ja tenim un parell d’amics que són
a la llista d’espera per apadrinar presencialment!
Gràcies de tot cor per la tasca que realitzeu des del programa Padrins. Ens veiem el proper diumenge!

Reportatge
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¡LAS RAZAS
POTENCIALMENTE
PELIGROSAS NO EXISTEN!
Hay una serie de perros que, por la fortaleza de sus
músculos y de su mandíbula, intimidan a algunos.
Acompañantes forzados de colectivos marginales que ven
en ellos una forma de amenaza para el extraño y a la vez
un ser sumiso y moldeable para “la familia”, los perros
potencialmente peligrosos (PPP) están injustamente
estigmatizados.
Son perros para los que, desde 1999, hay que tener una licencia
especial, tanto para poseerlos como para sacarlos a pasear: un
certificado médico parecido al de la licencia de armas, un seguro
de responsabilidad civil, un certificado de exención de antecedentes penales y un permiso municipal. Estos son requisitos burocráticos imprescindibles. También hay que adoptar unas medidas
de seguridad extra en los domicilios para evitar que escapen y,
durante el paseo, deben ir siempre atados y lucir un bozal. Eso
dice la ley.
Se sabe con certeza que algunos de los poseedores de estos animales eluden los imperativos legales de dos maneras: la sutil, que
es poner como titular a la novia, la madre o la hermana, y la directa,
carecer de la documentación. Los segundos evitan sacar al perro
o lo hacen en zonas alejadas de la intervención de las fuerzas del
orden. Ambas trampas se producen tan frecuentemente que nadie
duda de que la ley es un fracaso como ya lo vaticinaron, nada más
salir publicada, colectivos de veterinarios, de educadores y asociaciones protectoras, además de algún criador. El año pasado, desde
Sanidad, se aseguraba que “el 85% de los perros peligrosos siguen
sin estar regularizados, 10 años después de aprobar la ley”.
Esa ley nació torpe y precipitadamente, para sofocar la alarma
social y atender la presión generada, en las altas instancias, por
un personaje mediático cuyo hijo había sido atacado por un perro.
Curiosamente, el can agresor del retoño de la famosa no pertenece

Tibu 8637

Marylin 8532
a ninguna de las razas aún hoy mal llamadas potencialmente peligrosas. La normativa y las lagunas en su aplicación no impiden que
cierto colectivo de perfil delincuencial los entrene, los maltrate y los
sacrifique en peleas, los condene a la reclusión en patios y recintos
y los crie y venda ilegalmente para saldar deudas y trapicheos.
La ley 50/1999 de 23 de diciembre es la única ley referida a un
animal de compañía que tiene una aplicación a nivel de las 17
comunidades autónomas, aunque cada una se haya hecho su
propia adaptación. Así, se da la paradoja de que en Galicia hay 16
razas peligrosas, en Valencia y Cataluña 14 (fila brasileño, American
Staffordshire terrier, bullmastiff, dóberman, dogo argentino, dogo de
Burdeos, mastín napolitano, Staffordshire bull terrier, akita inu, presa canario, American pitbull terrier, rottweiler, bull terrier y tosa inu) y
en la mayoría de comunidades solo se identifica como a tales a los
que pertenecen a las ocho razas señaladas desde el Ministerio (y a
sus cruces). Así que un simple viaje puede convertir a tu dulce can
en una bestia parda simplemente en virtud de la comunidad.
Quizás otro día os podamos dar cuenta de las numerosas evidencias científicas que muestran que son peligrosos los individuos y
no las razas, que lo que convierte a un perro en peligroso son el
trato y la educación recibidos en su infancia y que, incluso tras una
primera etapa miserable de entrenamiento para la agresividad, es
posible rehabilitar a casi todos.
Para muchos que hemos tenido la oportunidad de estar con ellos
sin miedo, no nos cuesta desmentir eso de que las apariencias engañan. Somos testigos de que su gran fortaleza reside en la lealtad
y la afectividad que despliegan hacia quien los quiere, e incluso
hacia quien no.
Emma Infante, Futuranimal

En una próxima entrega, nos gustará hablaros de la Associació per
a la Protecció de GPP, que está teniendo mucho éxito en la promoción de adopciones satisfactorias en las que todos, todos salen
ganando: los perros, la familia, las protectoras y la sociedad.
(video) http://protecciogpp.blogspot.com.es/2014/02/per-queno-tot-el-que-es-legal-es-just_8.html
(posicionamiento FEV) http://protecciogpp.blogspot.com.
es/2013/06/la-federacion-europea-de-veterinarios.html
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La Lliga

Contribuir a crear un món més felí
Darrerament, a les instal·lacions de la Lliga s’han dut a terme una sèrie d’accions que tenen per objectiu, d’una banda,
millorar les condicions dels gats que hi habiten i, d’una altra, fer una difusió més eficient dels trets que distingeixen aquests
animals. Aquestes iniciatives han coincidit amb la posada en marxa de l’equip Felins.

Un pati nou
Durant l’exercici 2013 es va fer palès que
calia una nova infraestructura per acollir els
gats que acabaven d’arribar. Fins al moment, tant els animals que rebien a aquests
nous felins com els que entraven de nou es
trobaven massa sovint en situacions extremes que, amb la nova instal·lació s’evitaran.
Un cop acabada l’obra de la nova caseta
de gats, se’ls pot observar i controlar
millor: es pot saber amb més seguretat
si són més esquerps o bé més mansos
i, per tant, tenir nocions encertades de quin
pot ser el seu caràcter, i se’ls pot protegir
millor dels virus. També es pot observar si
mengen més o menys, si s’aïllen excessivament o bé si es mostren deprimits.
Per fomentar l’adopció i, en especial, promoure la difusió de casos especials, s’han
ideat accions com la que s’ha posat en
marxa amb en Hulk, un gat de 2 anys i mig
que havia agafat un virus només d’entrar
a la Protectora i que va estar setmanes
en aïllament per poder ser medicat. Ja
recuperat, busca una casa on restablir-se
del calvari pel qual ha passat. En aquesta
ocasió, s’ha fet un vídeo que explica la
seva història: http://youtu.be/xS9Gvjzerkk. Com que, a més d’en Hulk, hi ha
molts d’altres casos en espera, s’han iniciat
col·laboracions amb determinats mitjans
de comunicació que intenten divulgar
l’existència d’aquests casos especials.

L’equip Felins
Joan Valls, com a cap de l’equip Felins,
valora molt positivament la implicació
dels voluntaris de la secció des d’un bon
començament. Sense ells —diu— no hauria
estat possible portar a terme una sèrie
d’accions que, a hores d’ara, ja han millorat
la qualitat de vida dels felins.
Les actuacions de l’equip Felins s’han
articulat seguint un programa de punts
per tractar com ara: tenir cura dels gats,
observar-los i establir una canal de comuni-

cació amb les veterinàries, condicionar els
patis, donar atenció als adoptants, incidir en
la sociabilització i el comportament i organitzar tallers de formació per a voluntaris.
Aquest programa de treball s’ha materialitzat en forma d’iniciatives: canviar les fustes
existents i malmeses per d’altres de reciclades, així com posar prestatges donats
per particulars que ja no els necessiten o
bé cedits per alguna empresa amb motiu
d’un canvi d’ubicació. Aquests prestatges
han passat a substituir els llitets que eren
al terra dels interiors del patis. Així mateix,
s’han articulat unes caixes —que es poden
apilar— per tal que els gats puguin disposar
d’espais on se sentin recollits i aïllats del
món i que prèviament s’han recollit i adaptat
a les necessitats dels felins. També s’ha
pogut dotar l’espai de gratadors que han
estat donats a l’entitat protectora.
Totes aquestes actuacions han tingut com
a resultat, a part d’una millor qualitat de
vida pels animals, la possibilitat de medicar
i observar de més a prop els animals i així
poder fer-ne un control molt més efectiu per
tal de guarir malalties i detectar ferides. A
més a més, per tal de tenir un coneixement
òptim de tots els gats, s’ha comprat un
lector de xip.

Un cop acabada l’obra de
la nova caseta de gats, es
pot observar si mengen
més o menys, si s’aillen
excessivament o bé si es
mostren deprimits.

Habitants
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La Lliga acull 5 gossos
rescatats pels Mossos d’Esquadra
Els antecedents
Prèviament, el PACMA havia denunciat a la unitat regional de medi ambient (URMA)
dels Mossos d’Esquadra la situació en què es trobaven 20 gossos en un recinte als
afores de la població de Sabadell. Els animals estaven amuntegats, en condicions
higienicosanitàries totalment deficients, sense cap tipus de control veterinari i sota
la custòdia d’un home que, presumptament, els banyava amb salfumant (dissolució
aquosa de clorur d’hidrogen, molt corrosiu i àcid) i els apallissava (fet que van poder
presenciar membres del PACMA).
A principis d’aquest any, els Mossos
d’Esquadra –arran d’una denúncia cursada pel Partit Animalista (PACMA)- i en
col·laboració amb, entre d’altres entitats,
la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, van intervenir una sèrie de gossos
que estaven en condicions deplorables
d’higiene, salut i alimentació i patien maltractaments en una barraca als voltants
de Sabadell.
A la Protectora n’han arribat 5 exemplars,
tots amb signes clars de por extrema -tres
gosses, en concret, prenyades-. Però, en
total, se’n van rescatar 14, que van ser
repartits entre protectores i diferents cases
d’acollida. No obstant això, a hores d’ara
encara continuen havent-hi 4 gossos més
en condicions actualment controlades.

Fènix, ressorgint de les cendres
El Fènix feia mesos que rondava pel barri
de Torre-romeu i Can Roqueta buscant
menjar i malvivint. A la Protectora trucava
molta gent que l’havia vist, que li donava
menjar, però que no l’aconseguien agafar.
La furgoneta de la Protectora va sortir a
buscar-lo però només amb dos persones
era impossible agafar-lo; sempre aconseguia fugir. Un grup de persones de Torreromeu, connectats per Whatshapp, van
quedar per anar-lo a buscar. Finalment, la
Protectora va fer una crida als voluntaris
per fer una batuda un dissabte al matí. Es
van presentar 17 voluntaris que, organitzats en grups de dues persones i uns mapes amb els llocs on més sovint l’havien
vist, van pentinar les zones fins trobar-lo.

Amb paciència, el van anar seguint durant
una bona estona esperant arribar a un lloc
on entre tots el poguessin encerclar i així
poder agafar-lo.
TOTES, des de la primera persona que va
trucar a la Protectora explicant que l’havia
vist, fins a l’última que va agafar-lo, totes
van ser necessàries perquè finalment el Fènix arribés a la Protectora a temps per ser
tractat de la greu sarna que pateix.
El que fa gran la Lliga Protectora d’Animals
de Sabadell és el seu capital humà, format
per centenars de persones que amb el seu
gra de sorra la fan possible i fan possibles
històries com aquestes.
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Animals adoptats

Cuqui
Teresa F.

Hola,
Fa nou mesos, la meva mare va adoptar la Cuqui. La pobreta
va ser abandonada dos cops, però havia de ser el destí: havia
de ser per a la meva mare. És una preciositat: bona, afectuosa... És la seva ombra. La mare em va dir: “Des que la tinc, he
deixat de plorar.” És que els gossos són terapèutics.

LUNA

Montse del Toro Fernández
¡Hola a todos!
Somos una familia nueva desde que Luna llegó a casa. Al principio,
estábamos confusos con ella porque es nuestro primer perro y no
sabíamos cómo funcionaría. Desde luego, ella ya hace para que la
entendamos y además une a la familia para que, entre todos, nos
demos amor. Es un amor de animal y, la verdad, creíamos salvarla a ella, pero, en realidad, nos salvó a nosotros. Estamos muy
orgullosos de ella y esperamos tener todos muchos años de salud
y felicidad para disfrutar juntos. Gracias, Luna, por aparecer en
nuestra vida.

CHARLIE

Martina, Mònica, Jesús, Maria, Alex i Jordi
Ja fa més d’un any que el Charlie és amb nosaltres. És un gos
amb molta personalitat i ben rondinaire, però té enamorada tota
la família. No sabríem què fer sense ell i no entenem com el van
poder deixar a la Protectora. És molt afectuós, juganer, molt mimós
i li encanta anar d’excursió a la muntanya tot i tenir 9 anyets. Ens
agradaria, algun dia, quan tinguem la casa més gran, poder-li
portar un germanet de la Protectora. Moltíssimes gràcies per la
feina que feu. Si no hagués estat per vosaltres, el Charlie no hagués
tingut una segona oportunitat.

KASKIAU
Marta D.

Hola!
Us escrivim perquè ja fa un any que vam adoptar en Kaskiau i
estem encantats amb ell. I creiem que ell amb nosaltres! Al principi,
tenia molta por, no jugava, només d’entrar a casa s’amagava en un
raconet... Però ara juga i li encanta! Sempre ens ve a buscar per
demanar carícies i s’ha tornat molt juganer i investigador! Us enviem algunes fotos perquè veieu que bé que ens ho passem! Records!

Animals adoptats

Aaron

Ariel

Bambi

Batman & Ninja

Coco

Cooper

Emeley

Estel

Garfield

Imma

Jackson

Jimmy

Jungla

Lisma

Nena

Neula

Pin

Sam

Simon

Tabatha

Tara

Trish

Trosky

Wallas & Lliure

Per falta d’espai és impossible publicar en la revista la gran quantitat de fotos i cartes que ens envien
però poden veure-les totes al nostre web www.protectorasabadell.org/animales_adoptados.php.
Moltes gràcies a tots!
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Porque no hay nada más importante
que el cuidado del cachorro
Con Nucleótidos, para un buen desarrollo del sistema inmunitario,
protegiendo el cachorro frente agresiones externas.
Con ácidos grasos Omega 3, para el correcto desarrollo del cerebro,
del proceso de aprendizaje y de la visión.
Cálcio, fósforo y nutrientes, para el desarrollo de los huesos y para
un óptimo crecimiento.

Puppy Sensitive

Mother dog
& Initial

Puppy Mini

Puppy Medium

Puppy Snack
Y ahora puedes premiarle con el
primer snack para cachorros que
contribuye a su desarrollo óptimo.

Puppy

Col·laboradors
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Donaciones que dan para mucho
Las donaciones de particulares, empresas y entidades recibidas durante el ejercicio 2013 han sido, como siempre, de gran ayuda
para la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell y han evidenciado, una vez más, la solidaridad de la que es capaz la sociedad.
En esta ocasión, fueron 177 las personas
que, en conjunto, facilitaron 2.720 kg de
pienso o latas para perros y 758 kg para
gatos: un total de 3.478 kg. Aunque esta cifra es menor que la del 2012 —en unos 400
kg—, los responsables de la entidad valoran
positivamente el hecho de que fueran finalmente 60 personas más las que optaran
por este tipo de contribución, sobre todo
teniendo en cuenta el contexto socioeconómico actual. Asimismo, han resultado
de gran valor aquellos medicamentos para
uso veterinario que han ido llegando a las
instalaciones de la Protectora.

Con gestos de esta
naturaleza, ciudadanos,
entidades y empresas
contribuyen a mejorar
la calidad de vida de los
animales abandonados a
través de los productos
más variados: desde
pinturas, muebles y
neveras hasta plantas

Sin entrar en detalles, con gestos de
esta naturaleza, ciudadanos, entidades y
empresas contribuyen a mejorar la calidad
de vida de los animales abandonados a
través de los productos más variados:
desde pinturas, muebles y neveras hasta
plantas o todo tipo de material de empresa, pasando por productos más especializados en el universo animal, y por
servicios que precisa la Lliga y que les son

ofrecidos gratuitamente, como, por ejemplo, los de copistería.
Se trata de objetos o materiales que
algunas personas ya no precisan o que
han cambiado por otros nuevos, pero
que todavía sirven y que la Protectora
se encarga de reciclar, o excedentes de
empresas que ya no pueden ser comercializados. El caso es que se pueden reu-

tilizar o reinventar. De todas formas, los
responsables del refugio advierten de la
conveniencia de que exista un feedback
con el fin de saber a ciencia cierta en
cada momento si algo puede ser efectivamente de ayuda o bien no, evitando
que acabe convirtiéndose en un trasto
sin utilidad.
Una iniciativa solidaria
También en el apartado de donaciones
merece mención la iniciativa de los alumnos
de 4º de ESO del Col·legi de Sant Francesc
d’Assís de Sabadell que, por su cuenta,
recaudaron durante el mes de marzo el
siguiente listado de comida:
•
•
•
•
•

Más de 60 latas de 1,25 kg de comida
húmeda para perros.
60 latas de comida húmeda de gato.
60 kg de pienso para perros.
22 kg de pienso para gatos.
2 bolsas de galletas para perros.

¡Muchas gracias a todo el mundo!
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Iniciativa

Unes cartes
molt especials
Arran del programa Escoles, que la Lliga porta a terme des de ja fa
unes quantes temporades, ha sorgit una iniciativa molt literària. Una
delegació d’aquesta secció de l’entitat va fer una xerrada als alumnes de sisè de l’escola Torreguitart, el passat dia 21 del novembre
de 2013, i ells, en correspondència, han escrit una sèrie de cartes a
la Protectora, agraint l’experiència. En publiquem una en representació de totes.

Il·lustració d’en Tomás Gandía, alumne
del cicle formatiu d’il·lustració de
l’Escola Municipal d’Art ILLA de
Sabadell per la portada de la revista
“Cadells 5” destinada als minisocis, que
ha realitzat el disseny i les il·lustracions
de la mateixa, dins del mòdul de la
Formació pràctica en centres de treball.

Un cop editada i enviada, la revista Cadells es pot descarregar des del web de la Protectora
junt amb la corresponent revista Petjades.

Cadells
La revista dels minisocis!

El peix que no sabia
nedar

Temps era temps, hi havia un peix anomenat Mar
Cel que no sabia nedar. Un
dia, quan en Mar tenia onze
anys, la mare li va dir:
“Mar, deixa de jugar amb
aquesta alga d’una vegada
i vés a practicar natació!
Quan siguis gran hauràs de
viure al fons del mar.”
Aleshores, en Mar Cel se’n
va anar a practicar. Però
per més que ho provava una
i altra vegada, no se’n
sortia. Els amics sempre
se’n reien perquè el veien
parlant sol i no entenien
res; els semblava una llengua molt estranya.
Un dia, passava per allà
la colla més dolenta del
mar, que sempre es reia
d’ell. Després de molt barallar-se, en Mar Cel i en
Poc Senderi, el cap de la
colla, van arribar a un
tracte: en Poc Senderi en-

2

senyaria en Mar Cel a nedar
i, a canvi, ell li ensenyaria a parlar. Van quedar
en trobar-se cada dia al
costat de la roca de corall, a les cinc en punt de
la tarda, tot just després
d’acabar el programa Vida
terrestre.
L’endemà,
el
primer
d’arribar va ser en Poc
Senderi. Va estar esperant
des de bon matí que en Mar
Cel aparegués. Quan el va
veure, li va preguntar:
“Per què has trigat tant?”
“Perquè no trobava el meu
vestit de bany!” I van començar a explicar-se l’un a
l’altre tot el que sabien.
En Mar va ser el primer
de fer la pràctica. Primer
de tot, en Poc Senderi li va
manar que s’estirés i fes
exercicis
d’escalfament,
consistents a saltar. Després, que mogués l’aleta
cap a l’esquerra i la dreta, però en Mar no tenia
ni idea d’on tenia la dreta
i on l’esquerra i no sabia
cap a quin costat havia

de moure l’aleta. Per solucionar-ho, van quedar que
l’esquerra era la mà que la
majoria de nens no fa servir gaire i que la dreta era
la mà que la majoria feien
servir per escriure. Aleshores, en Poc Senderi el va
deixar anar i li va cridar:
“Ja saps nedar!” I van festejar-ho perquè estaven molt
contents.
Un cop van haver acabat
amb la pràctica d’en Mar, va
ser el torn d’en Poc Senderi. En Mar havia d’ensenyarli a parlar, però, tot i que
van passar moltes tardes, en
Poc Senderi no aprenia res
de res. Una tarda, un bus va
pescar en Poc Senderi, però
com que en Mar Cel parla-

va l’idioma dels humans, va
poder demanar-li que deixés
anar el seu amic. El bus
es va quedar molt sorprès:
“Saps parlar?” “Sí”, va dir
en Mar. Aleshores, l’home va
alliberar en Poc Senderi i
es va quedar a fer-la petar. Van parlar i parlar de
moltes coses: de la contaminació que hi ha al mar,
de com la gent netejava els
vaixells al mig del mar, de
com hi abocaven totes les
deixalles químiques i les
escombraries que no volien
que els de terra veiessin...
I xerrant xerrant es van fer
amics.

3

/

Quins animals son aquests?
Anota el nom de l’animal a sota.
Quan acabis pots pintar-los!

4

/

Troba les 5 diferèencies
entre gat i peix!

5

Endevinalles!
Les respostes són a sota, però no facis trampes!

1

2

No és bou
i porta banyes.
No és paraigua
i surt quan plou.

Una dama verda,
amb vestit mudat,
s’arrossega per damunt
del prat.

3

4

A veure si ho endevineu!
Us diré, si m’escolteu,
que tot el que aquí veieu
és tot meu, meu, i meu.

Faig ki-ki-ri-kí!
porto barretina,
i canto cara al vent
per despertar el dia.

1

Respostes:

2

3

4
6

Manualitats!
Materials:
- Feltre de colors
- Tisores
- Clips
- Una corda de 40cm
- Un tros de tela
- Un llapis o un color
- Una plantilla d’un peix
- Un imant

1. Dibuixem, amb l’ajuda de la plantilla, el peix en el feltre.

2. Retallem la silueta que hem dibuixat.
Ara li falta un ull al nostre peix, se
li pot pintar o cosir un botó.

3. Li posem el clip al peix per a què
l’imant el pugui atraure. Podeu fer tants
peixos com vulgueu.

4. Posem l’imant damunt del tros de
tela i fem una saquet i el lliguem a la
corda.

5. Lliguem el saquet al llapis i ja
enllestim la nostra canya.

6. Ara ja està tot enllestit per anar-nos
a pescar!
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Llibres recomanats!
AMIGOS DE VERDAD

Recomanat per infants a partir de 5
anys
Aquest conte es desenvolupa al fons
del mar, un lloc ple de màgia especialment gràcies als dibuixos pintats amb aquarel·la que il·lustren
el text, on una anèmona de mar i un
cranc es fan amics. Aquests dos personatges comparteixen tota una sèrie d’aventures on es veu clarament
que comparteixen una bonica amistat.

¡APÁRTATE DE MISSISSIPPI!

Recomanat per infants a partir de 12 anys
Emma arriba a casa de la seva àvia Dolly,
la qual té una casa que sembla tot un refugi d’animals, per passar-hi les vacances i
es troba amb una sorpresa: que li han regalat un cavall de veritat, es diu Mississipi.
Es posa molt contenta i s’imagina les vacances que tindrà: plenes d’emoció i d’aventures.
I així acaba sent, més del que ella es pot
imaginar! Arrel de que el nebot de l’antic
propietari del cavall vol intentar recuperarlo. Per altra banda, la cosa es complica encara més quan Tom i Jerry, dos dels gossos
de l’àvia Dolly desapareixen misteriosament.
Un llibre de lectura amena i molta intriga que
farà que el lector segueixi llegint fins al final per descobrir el misteri.

Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
www.protectorasabadell.org
Amb la col·laboració de: Neus Ferrer, Silvia Nicolas, Claudia Matheja
i Ester Ferrer
Manualitats: blog.lascamisetasdelamami.com
Il·lustracions: Tomás Gandía alumne de
l’Escola Municipal d’Art ILLA de Sabadell
Disseny: Cactus Seny Gràfic (www.cactussenygrafic.com)
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