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Junta

Narcís Sirvent, Lluís Pont, Adela Gracia, Bienve  

González, Montse Izquierdo, Glòria Verdaguer, 

Mònica Jordà.

Treballadors

Luciano Cáceres, Mati Gámez, Ana Martínez, Claudia 

Matheja, Francisco Moreno, Dieudonné Ouedraogo, 

Judith P. Clarés, José Puerto i Martha Vélez.

Coordinadors de voluntaris

Núria Cortina, Maica Santander, Berta Vallès.

Voluntaris del refugi

Yolanda Acuyo,  Andrea Adán, Maria Angeles 

Alonso, Judith Aymamí, Mireia Ballestero, 

Beatriz Barcala, Marc Bayo, Rosa Maria Bernat, 

Teresa Bordas, Berta Busuldu, Quico Calabuig, 

Cristina Carvajal, Elisabet Casas, Noelia Casas, 

Eduard Castro, Alex Cobos, Ana Comillas, Núria 

Cortina, Marta Cucurella, Roser Erena, Victoria 

Escribano, Marina Espinosa, Yolanda Fernández, 

Maite Garcia, Carolina Gonfaus, Sonia Gonzalez, 

Natália Hernandez, Tamara Jimenez, Monica 

Liliana, Carles Llauradó, Anna  Lopez, Georgina 

Lopez, Iris Lozano, Ona Marcet, Vanesa Martinez, 

Meritxell Mas, Emma Miquel, Elisenda Mollet, 

Carme Moreno, Arnau Muñoz, Eva Maria Nieto, 

Cristina Nocete, Marta Olivares, Juan Palma, Núria 

Paris, Lidia Perez, Yolanda Perez, Silvia Quintero, 

Cristina Raya, Núria Rebollo, Silvia Roca, Isabel 

Roig, Merçe Romeu, Lara Royo, Margarita Sala, 

Esmeralda Salazar, Sergi Sanz, Georgina Soley, 

Carles Soto, Aida Taché, Albert Teruel, Ander 

Urquía, Berta Vallés, Magda Vilanova, Anna  Vilaró, 

Sandra Yeste.

Voluntaris en xarxa

David Alba, Ariadnab Albareda, Astrid  Alonso, 

Susana Ballesteros, Laura Bolaños, José Manuel 

Bon, Montse Bueno, Marcel·lina Casals, Marta  

Estatuet, Jordi Expósito, Merche Fernandez, Ester 

Ferrer, Neus Ferrer, Remei Ferrer, Maite Font, 

Mònica  Font, Javi Gallego, Ana Mª  Godoy, Pere 

Gómez, Merche González, Sílvia Gubern, Núria 

Herrero, Cristina Jiménez, Mireia Juliana, Glòria  

Llorens, Marta  López, Roser Lorente, Núria Marín, 

Carolina  Márquez, Alicia Mata, Mariona Navarro, 

Sílvia Nicolás, Sònia Pont, Sílvia Salvador, Maria 

Rosa Sanromà, Maica Santander, Esther Sanz, 

Mónica Serrano, Sandra Soto, Aurora  Sotoca, 

Dámaris Toledo, Marta Torras, Rosa Mª Trepat, Joan 

Valls, Alberto Vanacloig, Carla Velchez, Pere Vidal.
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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

Espectacle de magia i humor

truca al 656 848 106 i demana 
informació sense compromís!

També menús migdia

carles reiet

www.barrestaurantelciervo.com

canVi De cicle

Gairebé no ens n’hem adonat i el pròxim mes de maig ja farà qua-
tre anys que la junta actual va accedir al govern —podríem dir-ne 
així— de l’entitat. Això vol dir que, en la pròxima assemblea, els 
socis hauran d’escollir els càrrecs que conduiran la Lliga durant el 
següent període.

Aquests han estat quatre anys de consolidació de projecte, 
d’acabar de fer una protectora més oberta a la gent i més visible 
a la ciutat. Potser m’equivoco, però tinc la sensació que, ara, la 
protectora és més coneguda, tant a Sabadell com fora, i això 
ens ha permès arribar més lluny a l’hora de trobar adoptants i 
col·laboradors.

Durant aquest temps, hem hagut de conviure amb la crisi econò-
mica més dura i llarga que el país ha patit en dècades, i ens n’hem 
sortit prou bé gràcies a una gestió sempre fonamentada en la 
racionalitat. A més, tenim la sort de tenir una família, a mi m’agrada 
dir-ho així, de socis i padrins molt fidels i compromesos sense els 
quals no podríem dir el mateix.

Quant a la feina feta, no tindríem espai aquí 
per detallar tot el que s’ha fet, però potser 
en destacaria una cosa. Malgrat que la 
quantitat d’adopcions es manté estable i 
no creix tant com voldríem, hem aconseguit 
que algunes d’aquestes adopcions hagin 
estat especialment bones. M’estic referint a 
adopcions d’animals d’edat avançada, amb 
malalties cròniques o amb certs problemes 
de conducta que al refugi patien una vida 
francament difícil. Podem dir, doncs, que cada 
vegada hi ha més consciència del problema 
que pateixen els animals abandonats.

Els reptes que queden per davant són diversos i segur que en sor-
tiran de nous. Ara per ara, estem en procés d’informatitzar la gestió 
de la protectora, que encara és molt manual i dóna molta feina. 
Hem de millorar l’aprofitament del treball dels voluntaris, consolidar 
la tasca que es fa en l’àmbit de comportament i continuar amb la 
millora de les instal·lacions per tal que la vida dels nostres animals 
sigui més digna. Sense oblidar que el simple fet de fer funcionar un 
centre com el nostre, amb una població mitjana que supera els 400 
animals, ja és per si mateix un repte diari.

En definitiva, la nostra família, que comença pels gats i gossos i 
continua per les persones que hi participen de formes diverses 
(treballadors, voluntaris, socis, padrins, adoptants, entitats amigues 
i empreses solidàries...), pot estar orgullosa de la feina feta. Moltes 
gràcies a tothom per la vostra empenta!

I, particularment, el meu agraïment als companys de junta, actuals 
i anteriors, pel seu suport i dedicació i per defensar sempre el seu 
punt de vista crític.

Narcís Sirvent
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BenVinguDa als nous socis

camBio Del programa 
inFormático De los 
reciBos

actualización 
De DatosM. Luisa Benito Carrasco

Laura Bolanos Catalán
Sandra Camacho Verana
Josep Carbonell Guerré
Noelia Casas Astals
Rosa M. Colldeforns Galtés
Jordi Colobran Rodríguez
Verónica Cuevas Ocaña
Josep Fàbregas Gelabert
Montserrat Fernández Moreno
Lorena Fernández Pérez
M. José García Nicolás
Eva García Ruz
Rosario González Manso

Gloria Jimeno Velázquez
Montserrat Jové Castaño
M. Isabel Llarch Pedrola
Gemma López Font
Imma Manrique Garcia
Manal Mohamed Romero
Jordi Moliné Romeu
Luis Morales Vallestillos
Isidre Pelayo Moreno
Oriol Piqué Pallàs
Oriol Pujol Ferrando
Enric Soler Serra
Elionor Vers Garcia
Pere Zapata Ríos

Informamos a todos nuestros socios y 
padrinos que, desde el mes de agosto, 
hemos sufrido problemas informáticos 
a raíz del cambio de cobros a través 
del sistema europeo SEPA y por las 
fusiones bancarias con los consecuen-
tes cambios de numeraciones de las 
cuentas. 

Debido a ello, hemos cambiado el pro-
grama informático de los recibos. en el 
mes de agosto, la lliga protectora 
d'animals de sabadell no pasó 
ningún recibo a socios y padrinos, 
sino que, en el mes de septiem-

bre, se pasaron juntos a todos los 
socios y padrinos que pagan cuotas 
mensuales los dos recibos corres-
pondientes a los meses de agosto y 
septiembre. En los siguientes meses, 
todavía ha habido algún retraso al car-
gar los recibos mensuales debido a la 
adaptación al nuevo programa. 

Pedimos disculpas a nuestros socios 
y padrinos si este problema ha ocasio-
nado algún inconveniente y confiamos 
en que esté solucionado para finales 
de año.

rogamos a todos nuestros socios que nos 
ayuden a mantener actualizados sus datos 
(especialmente su dirección electrónica) 
para poder mantenerlos informados sobre 
todas nuestras actividades y noticias.

Para ello, solo tendrán que 
enviar un e-mail a nuestra 
dirección electrónica:
socis@protectorasabadell.org 

indicando sus datos actuales: 
- nombre    
- dirección    
- teléfonos
- Dni / niF
- e-mail actual (!). 

Así quedará asegurado que siempre reciban la 
información actual de la protectora a través de 
nuestros envíos. 

También puede hacernos llegar 
sus datos por correo ordinario al: 
apdo. postal 324, 08202 
sabadell. 
 
¡Muchas gracias de antemano!
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cases D’acolliDa: una pila De satisFaccions  
Els voluntaris de la Lliga Protectora 
d’Animals de Sabadell disposen de 
força opcions a l’hora col·laborar 
solidàriament amb l’entitat. Una és ser 
part de la xarxa de cases d’acollida. 
Aquesta xarxa està formada per 
persones de tarannà i circumstàncies 
molt diferents que han triat acollir a 
casa seva cadells que són massa petits 
per ser al refugi, animals que estan 
convalescents d’alguna intervenció 
quirúrgica o malaltia o bé d’altres que 
són ja molt grans. Petjades ha xerrat 
amb tres persones que van optar per 
fer de la seva llar una casa d’acollida. 

tere Bordas recorda que va pensar que 
aquesta forma de voluntariat “era una bona 
manera de poder ajudar i aportar el meu 
granet de sorra en favor dels animals des 
de casa”.
anabel corella va conèixer la iniciativa a 
través del web de protectora i, de seguida, 
va pensar: “¡Ésta es la mía! Por cuestio-
nes de horario y trabajo me era imposible 
ayudar presencialmente, día a día, en el 
centro”.
laura Fernández, per la seva banda, no 
vol ni pensar què hagués passat amb els 
primers cadells que va acollir “si nadie les 
hubiese acogido en sus casas”. 

Per a totes elles, aquesta ha estat una bona 
manera de poder col·laborar atès el seu 

perfil i les seves circumstàncies. A més, 
com incideix la Laura: “No solo ayudas a 
un cachorro, sino que, además, cada vez 
que este es adoptado por una familia, 
tienes la suerte de brindar tu cariño y tu 
hogar a otros animales, que se encuentran 
en situaciones lamentables o necesitan un 
cuidado específico”. 

Una col·laboració temporal 
El funcionament del sistema d’acollida és molt 
senzill, com relata la Tere: “La Protectora con-
tacta amb mi quan arriba algun animal que ho 
necessita i l’acullo a casa el temps que calgui, 
segons les necessitats de l’animal.” 
Això és possible perquè aquesta voluntària 
està inscrita en una llista de cases d’acollida 
en què, com explica l’Anabel, s’especifica els 
tipus d’acollida a què la persona està oberta: 
animals grans, cadells, gossos, gats, indistin-
tament gossos o gats... aquesta forma de 
cuidar temporalment inclou l’alimentació 
i les cures veterinàries que, com ella 
puntualitza, facilita la protectora. Així ma-
teix, com apunta la Laura, és bo que l’animal 
“se sociabilice con adultos, niños y otros 
animales, para que para ellos sea más fácil la 
adopción”. Aquests voluntaris contribueixen 
a proporcionar un tracte “més atent, especial 
i concret”, diu la Tere, així com ofereixen a 
l’animal l’oportunitat “de sentir el calor de 
una familia”, recalca la Laura.

Una experiència inoblidable
A canvi, elles s’emporten una bona pila de 
satisfaccions. Per la Tere és molt especial 
“veure que gràcies al teu ajut molts animals 
són capaços de tirar endavant, tot i que de 
vegades alguns no ho aconsegueixin”. Per 
l’Anabel pesa el fet que “simplemente de-
jando un rinconcito de tu casa a un animal, 
consigues que su vida no tenga nada que 
ver con lo que iba a ser”: “Hay casos de 
cachorros que, si no hubiera casas de aco-
gida, morirían, ya que las condiciones que 

necesitan para sobrevivir (una temperatura 
o unas comidas cada ciertas horas) son di-
fíciles de dar en una protectora, por motivos 
obvios.” I hi afegeix: “Actualmente tengo 
acogido un perro muy mayor. Es una goza-
da ver cómo un animal que ha vivido toda 
su vida en la protectora tiene una familia por 
primera vez en la última etapa de su vida.” 
En el cas de la Laura és “una experiencia 
inolvidable, puesto que, en mi caso, toda la 
familia se ha involucrado para que salgan 
adelante” i incideix també en el fet que és 
molt gratificant quan se sap que tenen una 
família per a sempre “y te mandan fotos 
donde se les ve felices, integrados con su 
nueva familia”: “No hay palabras.”

Més senzill del que sembla 
Totes tres animen altres persones a implicar-
s’hi perquè, com diu la Tere, “hi ha molts 
animals que necessiten una segona oportuni-
tat” i perquè és una gran experiència: “Todos 
los malos momentos y las horas de angustia 
están recompensados con creces cuando ves 
al animalillo feliz en el sofá o cuando ves cómo 
van creciendo los cachorros hasta valerse por 
sí mismos y están listos para volver a la pro-
tectora en busca de una nueva familia”, afirma 
l’Anabel. Tanca la Laura: “Es más sencillo de 
lo que se cree. Siempre vas a tener el soporte 
de los voluntarios de la Protectora para lo que 
necesites. Quiero que los que se animen a 
acoger sepan que no se arrepentirán. Estos 
peludos te llenan de energía.” Per acabar, 
destaca: “Está claro que si queremos echar 
una mano, siempre hay una manera.”

Tere amb ventrada de gatets

Anabel i Can

Laura i Coco

Per ser casa d’acollida no cal ser voluntari de la Protectora. Només heu d’enviar un e-mail a 
protectora@protectorasabadell.org indicant un telèfon i correu electrònic de contacte i el 

municipi i nosaltres ens posarem en contacte per explicar-vos el procediment.
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Festa Major

tot DescoBrint nous 
camins

Festa minisocis una celeBració en Dues 
parts 

animalaDDa: punt De 
troBaDa  

Molta participació a la festa dels minisocis.
La tercera edició de la festa dels minisocis va incloure més activi-
tats que mai, va permetre que els nens i les nenes —i també les 
famílies– s’ho passessin d’allò més bé; d’una banda, participant-
ne activament i, d’una altra, conscienciant-se pel que fa la tinença 
responsable dels animals. 

Les nombroses i diverses formes de col·laboració aportades 
durant tot el matí es van veure recompensades amb obsequis que 
van oferir els patrocinadors de la trobada. 

La vuitena edició de la passejada de gossos de la Festa 
Major va variar el recorregut, d’aquesta manera, es van 
poder conèixer nous camins del bosc de Can Deu. 

Més de cent assistents –entre ells, voluntaris i padrins que van 
fer possible que 50 gossos passessin una estona fora de les 
instal·lacions– van gaudir d’un matí diferent i al bosc.

L’onzena convocatòria de la Festa de l’Animal de Companyia es va 
desenvolupar al llarg de dos dies diferents. Una primera part va ha-
ver de ser suspesa als volts del migdia per la intensa pluja, mentre 
que la segona es va poder dur a terme amb tota normalitat.

Nombroses activitats, tant habituals com innovadores –estands 
d’entitats convidades, programa de donatius per donar cabuda 
a tot tipus de sensibilitats a l’hora de col·laborar, xocolatada soli-
dària, etc.-, van aplegar un gran nombre d’assistents i voluntaris, 
que van gaudir de tot allò preparat per l’organització i patrocinat 
per nombroses empreses i comerços. 

Arran de la presència a l’octubre al saló Animaladda (saló de 
l’animal abandonat al Palau St. Jordi a Barcelona), la protectora 
ha pogut donar en adopció un gat (en Whatson) i 3 gossos (la 
Nina, la Rosi i en Topo). 
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metro permet Viatjar amB 
gossos 

gàBies per gossos De comportament

Aquesta normativa, que té com a objectiu facilitar la mobilitat de les persones, implica 
que l’animal porti un morrió i una corretja curta no extensible. Aquesta mesura, que no 
funciona durant les hores punta dels dies laborables (entre 7 i 9.30 h ni entre 17 i 19 h), 
exigeix que els animals estiguin identificats amb microxip i inscrits en el cens municipal.

La Lliga està habilitant dues gàbies en una zona tranquil·la de les seves instal·lacions per tal de treballar amb gossos que presenten pro-
blemes de comportament. Així, un cop s’aconsegueix millorar-ne el comportament i poder introduir aquests animals als patis comuns, 
no hauran d’estar tancats en gàbies individuals i tindran més possibilitats de ser adoptats.

Des del passat dia 1 d’octubre, i segons estipula l’ordenança municipal de 
protecció, tinença i venda d’animals, es pot viatjar al metro de Barcelona amb un 
animal de companyia.

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
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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/ Estrella, 124 Sabadell 

www.ideasabadell.es

concurs De Fotos 2014: els premiats 

1r premi: 
Montse Canela

nom animal: 
Tau

títol:  
Dolç

1r premi: 
Mireia Ballesteros

nom animal: 
Jake i Duff

títol:  
Ho compartim tot

Les imatges corresponents als guanyadors del concurs fotogràfic que la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell convoca cada any són els 
aquí exposats en les seves tres categories: la millor foto, la més divertida i els millors amics. D’entre les més de noranta instantà-
nies rebudes, se n’han seleccionades les que, a criteri del jurat, s’han ajustat més al que, en cada cas, demanava la respectiva categoria. 
El lliurament de premis es va fer en el marc de l’onzena Festa de l’Animal de Companyia, però l’organització agraeix a tothom la voluntat 
de participació. A més s’ha aconseguit un espai d’exposició al Centre Civic Can Llong - Castellarnau, Avgda. Estrasburg, 82, Sabadell, del 
12 de novembre al 15 de desembre del 2014 per mostrar totes les fotos rebudes.

la Foto 
mÉs DiVertiDa

la 

millor

Foto

els

millors

amics

1r premi: 
Sergi Panizo 
 
nom animal: 
Coco

títol:  
Quina mandra!
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Un calendari més auster
Atès el poc pressupost de què disposa aquesta revista, l’equip que la fa possible ha decidit que el calendari corresponent al 2015 s’integri 
a les pàgines de la revista per manca de recursos econòmics. 
Si algun establiment estigués interessat a patrocinar la impressió de calendaris de cara a l'any vinent, estaríem encantats de tornar a editar 
un calendari de sobretaula com en els últims anys.  Contacte: revista@protectorasabadell.org 
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El primer programa nutricional formulado específicamente 
para satisfacer las necesidades de los perros urbanos.
Alimentos secos y húmedos Junior, Adult y Senior para perros de todos los tamaños

  

 
 

 

Uno es un perro urbano, y sus 
necesidades nutricionales son diferentes
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Uno es un perro 
necesidades nutri

Vida 
urbana
intensa

Aunque parezcan iguales,
no lo son

Los perros urbanos tienen que convivir con el ruido, el tráfico,
las aglomeraciones de gente y la contaminación. 
Estos factores generan unas necesidades nutricionales muy específicas.

Contiene una mezcla exclusiva 
de antioxidantes para ayudar 
a proteger a los perros urbanos 
expuestos al estrés oxidativo 
resultante de un entorno contaminado.  

Estas fórmulas contienen 
nutrientes específicos extraidos 
del pescado, que ayudan a 
mantener la salud del perro urbano.

Envases de 0,5 kg, 1,5 kg y 3 kgCajas de 10 sobres de 150 g Envases de 3 kg y 9 kg

HÚMEDO



progat
Entrevista amb Patricia Espada, nova presidenta

Quins objectius es marca l’actual junta 
directiva de Progat, sobretot en relació als 
que han existit fins al moment? 
Des de la renovació total de la junta, el juny 
d’aquest 2014, els objectius principals de 
Progat no han canviat. El principal continua 
sent el control i l’esterilització de les colò-
nies de Sabadell.
Ens agradaria poder ampliar els nostres 
reptes, però de moment només ens podem 
concentrar en el nostre objectiu princi-
pal. Com a dada significativa, els últims 2 
mesos hem esterilitzat més de 30 gats.

Els darrers anys han incrementat el núme-
ro de colònies?
Any rere any, augmenta el nombre de 
colònies a Sabadell, tant les controlades 
com les incontrolades. A causa de la crisi, 
hem notat un increment d’abandonaments 
de gats a les colònies i als carrers, amb les 
conseqüències que té un gat sense este-
rilitzar i abandonat en una colònia 100% 
controlada. Si no es detecta molt aviat, fa 
que la colònia es torni a descontrolar.
Som molt pocs voluntaris i no donem a 
l’abast amb totes les colònies que hi ha 
a la ciutat. És molt complicat trobar gent 
compromesa i que ajudi a mig i llarg termini 
l’associació.

Som els ciutadans cada dia una mica més 
civilitzats pel que fa als gats de carrer?
Per desgràcia, sempre hi ha gent que 
menysprea als gats, els maltracta i els 
enverina. Justament el mes passat, a una 

colònia de 7 gats que estava controlada i 
ben alimentada des de feia uns 6 o 7 anys, 
van desaparèixer els 7 exemplars d’un dia 
per l’altre. S’ha trobat el verí i hem denunciat 
el fet a l’Ajuntament i a la policia però, com 
que no s’ha trobat el cadàver de cap gat, te-
nim motius per creure que serà un acte que 
quedarà impune. Malgrat aquests cops tan 
durs, voldríem pensar que aquest nombre 
de persones indesitjades disminueix.

En quin estat està el tema de les subven-
cions de les administracions, que tant de 
mal us va fer un parell d’anys enrere arran 
de la seva dràstica disminució?
En primer lloc, ja no tenim subvencions 
anuals des del 2012. En segon lloc, ara 
som un proveïdor més de l’Ajuntament. 
És a dir, per rebre l’ajut econòmic que el 
consistori està obligat a donar-nos hem de 
presentar factures dels veterinaris i esperar 
un parell de mesos abans de cobrar-les. 
L’explicació que ens donen és que els pres-
supostos estan sense aprovar i per això 
no ens poden donar subvenció anual com, 
d’altra banda, sempre s’ha fet.

Quin és el principal problema a què us 
esteu enfrontant en aquest moment?
El principal problema, com ja he comen-
tat abans, és trobar gent disposada a 
col·laborar amb la captura i esterilització de 
les colònies. És una tasca molt dura i amb 
horaris complicats. Les persones han de 
tenir cotxe, pagar de la seva butxaca la ben-
zina, el menjar i, si es troben amb gats ferits 
–com que Progat no disposa d’un fons per a 
despeses veterinàries–, ha de ser el mateix 

voluntari qui n’assumeixi les despeses ve-
terinàries. I si aconseguim un preu especial 
amb els veterinaris, bé, però en general les 
quanties arriben a ser molt altes.
Un altre dels altres problemes importants 
que tenim és que no disposem de refugi i, 
per tant, quan ens trobem amb gats aban-
donats -si és que no disposem d’una casa 
d’acollida lliure (en tenim poquíssimes)-, 
ens veiem obligats a deixar-los al carrer o 
bé portar-los a la Protectora. A part de les 
despeses que implica un gat en acollida (el 
menjar i la desparasitació), les despeses 
veterinàries en cas que el gat es posi malalt 
també les ha d’assumir el voluntari que ha 
recollit al gat.

En què consisteix la col·laboració amb la 
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell?
Des de l’any 2013, col·laborem amb la 
Protectora portant-los gats de colònies 
o bé que trobem abandonats per tal 
d’esterilitzar-los. El gran avantatge és que 
els podem portar fins a 3 gats per setmana 
i pocs veterinaris ens accepten aquest trac-
te. És cert que també hi ha l’inconvenient del 
tema d’horaris, però ens intentem adaptar.

Quin balanç en feu?
Molt positiu i esperem poder col·laborar-hi 
durant molt de temps.

El primer programa nutricional formulado específicamente 
para satisfacer las necesidades de los perros urbanos.
Alimentos secos y húmedos Junior, Adult y Senior para perros de todos los tamaños
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Los perros urbanos tienen que convivir con el ruido, el tráfico,
las aglomeraciones de gente y la contaminación. 
Estos factores generan unas necesidades nutricionales muy específicas.

Contiene una mezcla exclusiva 
de antioxidantes para ayudar 
a proteger a los perros urbanos 
expuestos al estrés oxidativo 
resultante de un entorno contaminado.  

Estas fórmulas contienen 
nutrientes específicos extraidos 
del pescado, que ayudan a 
mantener la salud del perro urbano.

Envases de 0,5 kg, 1,5 kg y 3 kgCajas de 10 sobres de 150 g Envases de 3 kg y 9 kg

HÚMEDO

Control i esterilització: l’èxit d’una colònia
La col·laboració entre la Protectora d’Animals de Sabadell i Progat s’ha intensificat el 
darrer any i mig a causa, sobretot, d’un projecte d’esterilització que es duu a terme a 
les instal·lacions veterinàries de la Lliga i que té com a fi millorar la qualitat de vida dels 
gats que formen les colònies que gestiona Progat. 

Progat necessita voluntaris per 
capturar gats a les colònies i 
també cases d’acollida per als 
gats mansos abandonats que 
es troben a Sabadell

www.progat.org
https://www.facebook.com/PROGATsbd
www.teaming.net/progatsbd
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genios-Brian Hare i Vanessa Woods-
Kns ediciones, 2013
Per primera vegada, un grup de científics reuneix en un text divulgatiu, de manera amena i 
pràctica, tot el que han descobert en relació a la intel·ligència canina. En aquesta obra, centra-
da en el comportament dels gossos, podrem descobrir i aprendre un munt de coses sobre els 
gossos, més intel·ligents del que ens pensem. Per exemple, la gran quantitat de paraules que 
poden entendre o la capacitat de comprendre o llegir les nostres emocions. Un llibre diferent 
que sorprendrà, fins i tot, als més experimentats en gossos i que agradarà, també, als interes-
sats en la psicologia o l’antropologia, així com als amants dels animals.

un gato callejero llamaDo BoB
james Bowen- la esfera de los libros, 2013

Un dia, un músic de carrer de Londres troba un gat malferit, en Bob, que també viu al carrer. 
L’ajuda i acaben sent companys inseparables.
Una narració conmovedora basada en una història real, que explica les aventures còmiques, 
variades i, fins i tot, perilloses que van transformar les vides dels dos protagonista. La història 
arriba, així, al cor de molts lectors.

1212 Llibres recomanats



Después de la visita del equipo Cans 
i Canes de nuestra protectora a la 
residencia Sant Miquel de Viladecavalls, 
tanto la dirección como los trabajadores 
del centro empezaron a plantearse la 
posibilidad de adoptar uno de nuestros 
perros. Eran muchas las dudas y los 
temores que mostraban al respecto. 
Pero tras unas semanas de reflexión 
durante las cuales intentamos resolver 
todos y cada uno de sus interrogantes, 
decidieron tirar adelante esta iniciativa 
y adoptar a Roma.

Roma es una perra de siete años que llegó 
a nuestra protectora con cuatro cachorritos. 
Como suele pasar, los cuatro cachorros se 
adoptaron enseguida, pero nadie se fijó en 
la madre y pasó con nosotros cuatro largos 
años hasta que fue adoptada por esta gran 
familia, la residencia Sant Miquel. Ya han pa-
sado cinco meses desde su adopción y esta 
es la valoración que nos han hecho llegar:

Leímos. Leímos mucho antes de decidirnos 
por adoptar un perro en nuestra residencia.
Y es que, aunque a la mayoría de los resi-
dentes les encantaban los animales, eran 
muchos miedos y prejuicios los que nos 
arrastraban a retrasar la decisión: riesgo de 
caídas, posibles alergias, suciedad, ladri-
dos, quejas…Después de mucho hablar, de 
intentar organizar grupos, tareas y ubicación, 
de hacer tertulias con los residentes para 
concienciarlos sobre su cuidado y la respon-
sabilidad que suponía adoptar una mascota, 
llego a nuestra casa la GRAN Roma.

granDe por lo fácil que se adaptó al 
buen recibimiento de los residentes porque, 
aunque le daban muchos mimos, ella estaba 
desconcertada por el gran cambio.Muchos 
le decíamos: “¡Te ha tocado la lotería!” Pero 
después de un tiempo con ella, no tenemos 
claro si ha sido a ella a la que le llegó la 
suerte por estar rodeada siempre de mimos 
o caricias, o al centro por haber tenido el 
acierto de tomar esta buena decisión.

Y es que trabajando con un colectivo como 
es el de la tercera edad, en el que hay gran-
des dependientes, personas que buscan 
soledad o a las que su misma enfermedad 
lleva a un aislamiento nada productivo, 
la llegada de Roma hizo que las sonrisas 
afloren, que muchas personas se movilicen 
para darle un buen cuidado y que muchos 
busquen su compañía, las caricias que no 
se atreven a pedir a los seres humanos.

Podría contaros mil anécdotas que han 
sucedido durante estos meses: juegos, 
baños donde hemos acabado casi todos 
mojados, riñas por ver a quién le tocaba 
acariciarla, peluquería canina casera... 

Eran frases cortas, eso sí, pero su tono de 
voz se elevó hasta que todos sabíamos qué 
quería decir. A día de hoy, sigue haciéndolo, 
pero solo cuando se dirige a Roma.

Pero nunca pensamos que se cumpliesen 
con creces todos los beneficios de los 
que habíamos leído en folios y folios sobre 
la terapia con animales: se han mejo-
rado las relaciones entre los mismos 
residentes, personas que por más que 
hiciéramos siempre buscaban su soledad 
escogida han establecido nuevos círculos y 
han encontrado nuevos espacios donde se 
sienten cómodos e incluso las reacciones, 
las sonrisas, los gestos de las personas 
con gran dependencia, que no pueden 
hablar o moverse, son increíbles al contacto 
con nuestra Roma.

Es cierto que había personas reticentes a 
esta adopción, pero el carácter de Roma, 
tan acertado para estar en este tipo de 
centros (tranquila, mimosa solo cuando la 
llaman, nada ladradora, empática, alegre...), 
ha hecho que todos la acepten sin dificultad.

Nos costó mucho dar el paso porque 
entendíamos que para acoger a un perro 
en una residencia de ancianos grande 
como la nuestra, el perro tiene que tener 
unas características especiales de carácter 
y tamaño. 

Pero gracias a la implicación y la ayuda re-
cibida de las personas de la protectora, que 
conocen y entendieron nuestros miedos 
del principio, esta adopción solo ha tenido 
consecuencias positivas.
 

Patricia Díez. Residencia Sant Miquel

Siempre remarcaré y recordaré 
a la señora que apenas se 
podía expresar, cuya voz era 
un hilillo casi imperceptible de 
sonido y a quien, con la llegada 
de Roma, comenzamos a oír 
expresiones hacia ella con 
plena coherencia. 

roma, aDoptaDa por una resiDencia  
De tercera eDaD 
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noVa campanYa: Que no QueDi cap mami enrere

Gairebé és inevitable enamorar-se de la cara d’un gatet petit i 
juganer o d’un cadell que encara no ha après a bordar. Malau-
radament, molts han de suportar el que suposa passar per la 
protectora, però, per sort, normalment acaben sent col·locats 
amb famílies noves. Quan són petits no és una tasca gaire difícil 
perquè, realment, qui pot resistir-se a aquelles carones?

Enmig de tota la tendresa i l’emoció que ve amb l’època en què 
s’omple més la protectora de gatets petits, és fàcil oblidar-se 
d’alguna cosa important. Quan tots els petits són als braços dels 
adoptants, quan tothom està completament absorbit per qui 
ha de ser el nou membre de la família, hi ha qui es queda en 
segon pla: les mares.
Després del patiment que suposa l’embaràs, el part i l’energia i 
l’esforç que implica tenir cura dels petits durant els seus primers dies 

de vida, a la mare de la ventrada encara li queda ser-ne separada i 
esperar que algú es fixi en ella i se l’emporti.

Perduts en el desig del que trobem bonic, podem perdre de vista 
tot allò positiu que ens ofereix la mare que es queda enrere. L’edat 
influeix en el caràcter d’aquests animals: quan hem de portar a la 
família un nou integrant pelut, sigui amb bigotis i orelles punxe-
gudes o d’orelles caigudes i nas humit, és important pensar en 
el temps que podem dedicar-li. Un gatet, per exemple, necessita 
molta atenció. Vol jugar, té energia i vol explorar perquè, bé, ja 
sabem que la curiositat és cosa de gats també. 

Casa nostra pot ser un entorn molt dinàmic. Tenim la feina o 
l’escola, el futbol o l’anglès, hora al metge o hem de passar pel 
súper. La qüestió és que, sovint, no tenim prou temps per a no-
saltres mateixos i menys per a un menut amb energia acumulada. 
Les mares, en canvi, són més tranquil·les. S’adapten amb més fa-
cilitat i són més independents, però, alhora, acostumen a mostrar 
més afecte que els més petits.

No cal comparar i contrastar per dir què és millor o pitjor, però sí 
tenir en ment que cada casa és un cas, cada família és un món 
i sovint el que encaixa millor no necessàriament és un gatet o 
cadell. No oblidem les mares quan ens posem a buscar un nou 
company de pis peludet, que sovint són també qui han hagut de 
passar per experiències dures o fins i tot cruels i qui més necessi-
ten donar i rebre amor.

De totes maneres, qui diu que hem d’escollir? L’altra opció és 
viure l’experiència que poden donar tots dos junts i emportar-te a 
casa mare i fill. l’important és que no quedi cap mami enrere.

Autora: Nicole Schreiber
Fotos de la campanya: Equip fotografia de la Protectora

“Flexibilidad y Soporte al alcance de la PYME”

Francesc Moragas, 18-20 3º 2ª 
08241 Manresa (Barcelona)

ambar.sergio@gmail.com Tel. 938 725 596 
www.ambarsoftware.es Movil 638 622 637

• Bases de Datos Relacionales. (Optimización, 
depuración y conversión de cualquier tipo de datos. 
Búsquedas y análisis complejos)

• Aplicaciones Personalizadas. (Desarrollo rápido 
de programas en plataformas 4D y Filemaker, 
compatible tanto en Windows como en Mac)

• Conectividad y Redes. (Conexiones Ethernet, 
WIFI, Internet, PC-Mac)

• Soporte y Asesoría. (Le solucionamos sus 
problemas informáticos ó buscamos la mejor opción 
para optimizar sus necesidades)

 Drew, Va arribar fa un any amb 3 gatets, té 2 anys.                            

marcsanchez75@gmail.com
www.asesoria-laser.com
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Scully

Hanna

Tyra

Nora

Salma

Gina

Piccolina

Vainilla

9 años, entró en agosto 2014 
con 4 gatitos.

15 años, lleva 5 en el refugio, 
tuvo 4 gatitos cuando llegó.

2 años, lleva desde junio 2014 
cuando entró con 4 gatitos.

2 años, entró preñada en julio 
2014.

2 años, entró muy joven hace 
más de 1 año con 3 gatitos.

3 años, parió aquí sus 5 gatitos 
y lleva 2 años en el refugio.

 2 años, entró hace 1 año con 5 
gatitos.

 1,5 años, crió un gatito en 
agosto 2014 y es nuestra 
portada.

Nani Sienna Sweet

12 años, llegó con 7 cachorros 
cuando entró en 2014. 

2 años, entró en abril 2014 
preñada y nacieron 3 gatitos.

8 años, entró hace 5 años con 
2 gatitos, buena y dulce.

Calua Cendra VelvetDora

10 años, entró en 2011. Crió 
bien sus 4 cachorros que fueron 
adoptados todos.

2 años, tuvo sus 4 cachorros 
un día después de entrar en el 
refugio. Todos adoptados, ella 
sigue esperando.

entró con 5 años y tuvo 11 ca-
chorros. Ahora ya tiene 9 años 
y aún busca familia.

Hera

2 años, entró en 2014 con 6 
cachorros.

8 años, entró en 2013. Ella y su 
hijo Happy siguen esperando 
una familia.
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maneres De col·laBorar 

Una seixantena de teamers Projecte solidari 

Pol.Ind. Can  Carner
C.Les Garrigues

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

transcastellar@transcastellar.com

Hi ha nombroses maneres de col·laborar amb el projecte que encapçala l’equip de treball de la Lliga Protectora d’Animals de 
Sabadell. Dos dels que s’han posat en marxa darrerament són el teaming i un altre que mostra la voluntat d’implicació del món 
empresarial en les causes solidàries, engegat per Assegurances Nuez (Bankinter).

A la societat, hi ha una fórmula d’iniciativa solidària que té 
com a missió ajudar els altres mitjançant microdonacions 
d’1 euro. La protectora s’hi va sumar el passat mes d’abril 
i els seus impulsors expliquen que el seu funcionament és 
molt senzill. Només cal visitar el web 
www.teaming.net/lligaprotectorad-animalsdesabadell
i unir-se al grup, omplint un breu formulari. A continuació, 
s’han de proporcionar les dades bancàries -un número de 
compte o bé de targeta perquè se’n descompti la quantitat 
d’un euro al mes–. Arribats a aquest punt, ja s’és teamer. 
I tot plegat sense comissions, de manera que el que es 
dóna es destina íntegrament a la causa.

En aquests moments, els animals que resten a les 
instal·lacions de la Protectora tot esperant una família que 
els pugui adoptar tenen el suport d’una seixantena de 
teamers i ja s’han recollit fins al moment 232 euros. 

Tímidament, es van succeint les iniciatives solidàries 
impulsades per empreses. És el cas del Reto Nuez, que 
ha estat engegat per la companyia d’assegurances que 
porta aquest mateix nom i que és una idea de Bankinter. 
Amb aquest repte, i a través d’un sistema de vots molt 
fàcil, la firma asseguradora destina 7 euros a la causa 
que es defensa des de l’entitat sabadellenca. Això sí, a 
canvi que els qui vulguin col·laborar-hi facin un pressupost 
d’assegurança. És el que se’n diu una col·laboració indi-
recta. L’enllaç amb el projecte és: 
http://www.nuez.es/proyecto-social/lliga-protectora.html
ja tenim 478€ recaptats. animeu-vos, hem d’arribar a 
500 i després a 1.000€!
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1ª parte

reQuisitos para 
realizar una Denuncia 
eFicaz  
cada vez más, la sociedad es consciente del maltrato 
animal y, consecuentemente, aumentan las iniciativas 
individuales y colectivas para denunciar los delitos o 
faltas contra los animales de compañía y domésticos. Ha 
crecido la curiosidad, ha crecido la necesidad y también, 
en demasiadas ocasiones,  ha crecido la frustración al 
no poder denunciar o no haber sabido hacerlo. 

Como en todo, se dan unas condiciones mínimas para denun-
ciar adecuadamente. Como es una cuestión compleja vamos a 
tratarlo en dos artículos consecutivos de los que hoy la Protec-
tora de Sabadell os ofrece la primera parte.

Para poder plantear una denuncia ante un supuesto de  maltrato 
hacia un animal de compañía con posibilidades  de éxito conde-
natorio en su resultado final es imprescindible:

recabar las pruebas imprescindibles — primordialmente 
gráficas, sonoras y otros testimonios creíbles — que sostengan 
la denuncia. La web www.pacma.es/denuncias ofrece algunas 
indicaciones útiles:

• lugar donde se produce el maltrato (agresión, detección de 
animales en malas condiciones, etc.).

• Fecha y hora exacta en la que lo hemos presenciado.
• nombre y dirección del denunciado (si no se conocen, cual-

quier información que pudiera facilitar su identificación posterior 
por parte de las fuerzas de seguridad).

• nombre y dirección de los testigos si los hubiera.
• Descripción pormenorizada de los hechos.
• Fotos con cámara digital donde aparezca la fecha.
• Vídeos que, además de contener el día y hora sobreimpresos en 

la grabación, comiencen filmando un periódico de ese día y, sin 
dejar de grabar, filmen lo que supuestamente se quiere denun-
ciar. Si el maltrato es continuado, se deben filmar varios días 
para demostrarlo.

• todos los documentos que tengamos ya sean actas, informes 
veterinarios, publicidad si es un negocio, etc.

Muchas veces queremos denunciar hechos que nos ofenden, 
como personas sensibles que somos, pero que no están 
tipificadas en nuestro elenco legal. Por el contrario, otras veces 
somos testigos de infracciones sin ser para nada conscien-
tes de que estamos ante un hecho denunciable. Casos muy 
frecuentes que motivan consultas son los perros atados con 
cadenas, en balcones o patios o con restricciones graves de su 
libertad. Otras muchas ocasiones se ignora que usar animales 
como reclamo para la mendicidad viola la normativa y por tanto 
es denunciable. 

La legislación sobre protección a los animales aplicable a 
supuestos de maltrato abarca diferentes ámbitos territoriales y 
competenciales: UE, Estado, comunidades y ayuntamientos.

El Código Penal español, por su parte,  
dedica los artículos 337 y 662 a los 
animales:
 
artículo 337.  El que por cualquier medio o procedimiento 
maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansa-
do, causándole la muerte o lesiones que menoscaben grave-
mente su salud, será castigado con la pena de tres meses a 
un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años 
para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga 
relación con los animales.

artículo 632.  Los que maltrataren cruelmente a los animales 
domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autori-
zados legalmente sin incurrir en los supuestos previstos en el 
artículo 337 serán castigados con la pena de multa de 20 a 60 
días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días.

a nivel estatal no existe una única ley sobre animales de 
compañía a parte de la 50/1999 de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. En Cataluña es de aplicación el 
Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril que aprueba la Ley 
de Protección de los Animales. Se trata de una legislación muy 
avanzada y útil el maltrato a los animales de compañía. Los 
ayuntamientos pueden, a través de sus ordenanzas, legislar 
en materia de animales, por lo que resulta necesario conocer 
si el municipio donde se ha producido un maltrato animal ha 
ejercido esta potestad y, en caso afirmativo, solicitar una copia 
de dicha norma para ver si es aplicable a los hechos que se 
pretenden denunciar1. 

Emma Infante, Futuranimal 

1 Agradecimiento especial a la abogada animalista Marta de 
Rey por su supervisión y asesoramiento.

  exigir serenidad y calma a quien denuncia un maltrato animal. 1

2

exponer los hechos de forma veraz y objetiva y sin sen-
timentalismos. No debemos recurrir a exageraciones, supo-
siciones o medias verdades para formular una denuncia: solo 
sirven los hechos fehacientes, nítidos y lo más objetivos posible. 
Cuando denunciamos, debemos pensar exclusivamente en el 
bien del animal; para ello, la templanza, la veracidad y la eficacia 
recabando pruebas van a ser sus mejores aliados.

conocer la legislación vigente relacionada con la protección 
a los animales  mejora las posibilidades de que el agravio a un 
animal sea interrumpido o reparado. 

3

4

Si queréis conocer más detalles, podéis consultar las siguientes webs donde encontraréis información útil sobre cómo hacer denuncias: 
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/cuestiones-legales/2012/04/12/208493.php

http://www.derechoanimal.info/
http://www.pacma.es/denuncias
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traDicions De la lliga: Dimecres De BisturÍ

Una tradició antiga
Tot i que es tracta d’una tradició antiga, ha canviat molt amb el 
temps. Fa deu anys, quan vaig començar a treballar com a vete-
rinària a la Lliga, operàvem en una habitació d’uns sis metres 
quadrats, on gairebé no cabíem. en canvi, ara disposem 
no només d’una sala d’operacions molt més àmplia que 
l’anterior i més ben equipada, sinó també d’una sala de 
prequiròfan on podem acomodar i preparar els animals abans 
d’operar-los, així com tenir-los en recuperació fins que es desperten 
de l’anestèsia general a què se’ls sotmet.
A més d’esterilitzacions rutinàries (ovariohisterectomia a la feme-
lla i castració al mascle), també realitzem altres tipus de cirurgies 
més complicades, tot i la falta de mitjans en moltes ocasions. Una 
evolució obligatòria per la gran varietat de casos d’animals abando-
nats que requereixen intervenció quirúrgica: extraccions de tumors, 
neteges de boca i dentals, amputacions de membres, cirurgies 
oftalmològiques, cesàries, cirurgies traumatològiques, etc.

Tot comença a les 9h del matí
Els animals que ja estan adoptats els porten els propietaris en dejú; 
als que són residents del refugi se’ls aplega a la sala d’operacions 
i es comprova que se’ls ha tret el menjar la tarda abans per evitar 
complicacions amb l’anestèsia. Un cop els tenim tots a la sala de 
prequiròfan, els hem d’injectar una sedació lleugera, pelar-los la 
zona quirúrgica per evitar infeccions i col·locar una via endovenosa 
per administrar l’anestèsia i operar-los. Durant la cirurgia, és molt 
important monitoritzar en tot moment l’estat de l’animal per detec-
tar possibles parades cardiorespiratòries (per sort, es donen molt 
poc sovint). Després, els posem a la seva gàbia a la sala de pre-
quiròfan amb una manteta i es van vigilant fins que es desperten, 
moment en què se’ls posa una campana per evitar que es llepin els 
punts de sutura.

Així, el dimecres és el dia més dur de la setmana, però, sens 
dubte, és molt decisiu i aquesta gran tasca és possible gràcies 
a tot un equip de persones, des de l’equip veterinari que fa les 
cirurgies (Jordi Expósito, veterinari cirurgià voluntari, Eva Nieto, ATV 
voluntària, Judith P. Clarès, ATV de la Lliga, i Ana Martínez, vete-
rinària de la Lliga) fins a la resta de companys que fan un seguiment 
a la tarda perquè els animals operats es recuperin perfectament i 
s’entreguin als seus adoptants amb les indicacions pertinents per 
a una òptima recuperació de les intervencions quirúrgiques. Tot un 
treball en equip en què tothom té un paper important i que, any rere 
any, portem a terme amb molta il·lusió i motivació per millorar enca-
ra més les tècniques i tractaments abans i després de la intervenció 
dels nostres estimats animals. 

Ana Martínez Cano
Veterinària de la Lliga

Tots els dimecres al matí, la sala d’operacions de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell aplega una mitjana de 15 cirurgies 
de gossos i gats (de fet, el 2013, se’n van comptabilitzar un total de 622). En la seva majoria, es tracta d’esterilitzacions, l’eina 
més eficaç alhora que imperativa per combatre l’abandonament animal, encara amb xifres vergonyoses a tot l’Estat.

9:15h Preparant la sedació 9:45-13:00h L’equip veterinari en plena feina

9:00h Gats i gossos a l’espera de ser operats
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una ViDa al reFugi

La majoria de vegades, ens trobem que les persones que 
vénen a adoptar un animal al refugi busquen un cadell. 
Veure’l créixer, jugar-hi en les seves primeres etapes i tan 
graciosos com són, fa que sigui molt més fàcil aconseguir-
los adoptants.

Però a la protectora també viuen animals ancians, els 
iaios del refugi. Són animals que porten a la Protectora 
d’Animals de Sabadell més de deu anys, molts tota la vida, 
i que mai no han conegut el que és viure amb una família. 
En aquesta època de l’any, ja fa fred i les conseqüències 
de l’edat s’aguditzen. Ens agradaria que no passessin cap 
hivern més a la protectora.

Atesa la seva edat, la majoria tenen artrosi o altres proble-
mes de salut, però tots són molt tranquils i molt bons. Són 
ideals per conviure amb tots els membres de la família. A 
més a més, gràcies al programa El millor adoptant, els qui 
vulguin adoptar un dels nostres avis ho faran a un cost de 
0 € amb els mateixos serveis.

Es mereixen viure l’experiència de dormir 
a l’escalf d’una veritable llar i estar 
envoltats d’una família que els estimi i els 
mimi en l’ultima etapa de la seva vida. 
Encara no han perdut l’esperança. Aviat 
arribarà el dia que els adoptin o acullin. 
Us hi animeu?

Aquests són alguns dels nostres veterans i a la Protectora 
d’Animals de Sabadell us informaran més detalladament de 
la història de cadascun.

Per sort, últimament, en Buck i en Can, dos dels nostres 
gossos que feia més de 10 anys que eren al refugi han 
estat ja acollits per persones que, ara, en tenen cura a 
casa seva. 

Marta Martí Valls

Nais, Dover, Cala, Ninis: tots tenen 13 anys i porten 12 anys al refugi

Nais

Cala Dover

Ninis

Can: 13 anys, 
portava 12 al refugi
Acollit al maig 2014

Buck: 11 anys,
va entrar amb 9 mesos
Acollit al novembre 2014Llampec: 11 anys, porta 10 anys al refugi
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Hola,

Ja fa tres anys que vàrem adoptar en Queen. És un gos 
feliç i ple de vitalitat. Amb ell, hem gaudit de moments 
únics i ens estima molt a tot. Ens fa feliços i ens ensenya 
constantment a viure el moment. L’estimem molt.

L’altre dia, vàrem anar a la platja perquè li agrada molt 
l’aigua i gaudeix molt nadant; s’ho passa d’allò més bé i 
nosaltres, també. Allà vam poder gaudir d’un dia mera-
vellós. En Queen jugava amb altres gossos que també 
gaudien de l’aigua, tots jugaven corrent dins i fora de 
l’aigua sense barallar-se. 

Va ser meravellós: un munt de gossos junts nadant i 
jugant, tots en harmonia sense cap diferència ni cap pro-
blema. Una lliçó de respecte per les persones. 
Gràcies per ser com ets.

Petons, Fani Pane

una llar tot i els 
HanDicaps 

marruixa i sHiVaQueen
Hola,

Som l’Eduard i la Raquel, els pares adoptius de la Marruixa i el Shiva. 
La petitona de la casa, que aviat farà vuit mesos, la vam adoptar el mes 
de juliol i és l’amor personificat. Mai no haguéssim imaginat que un gat 
pogués donar-nos tant d’afecte i tendresa. 
El Shiva va arribar a casa el 23 de setembre en acollida, ja que estava 
malaltó i al refugi s’havia aïllat i havia deixat de menjar. Tot i que, 
d’entrada, la Marruixa no el va acceptar, ja que ell té gairebé tres anys i 
és el doble de gros que ella, no vam dubtar ni un moment que el volíem 
adoptar. I uns dies després, vam fer els tràmits perquè fos un membre 
més de la família. 
Ara està completament recuperat i amb Marruixa s’han fet molt amics 
i s’ho passen d’allò més bé jugant i fent-se petonets de tant en tant 
(o almenys, això és el que interpretem nosaltres). Tot i que encara se li 
escapa alguna mossegada quan l’acariciem, se’l veu molt a gust i, a 
la nit, quan ens fiquem al llit, ens regala mimitos i roncs i es queda una 
estoneta estirat entre els dos fins que ens adormim.
Tenir aquests ninos a casa és un regal. Qui ens ho havia de dir: dos 
gats! Els estimem moltíssim i la tele ha passat a segon terme, ja que és 
molt més divertit i interessant observar-los mentre juguen, es netegen o 
dormen.
A les fotos reconeixereu la Marruixa perquè és com un tigre en miniatu-
ra i en Shiva pel seu preciós pèl gris que el fa semblar un peluix.

Moltes gràcies per 
enriquir les nostres 
vides i fer-nos tan 
feliços!

La Paty, la Bufii i la Ikea no ho tenien gens fàcil per poder ser adoptades perquè 
estan englobades en el que s’anomenen adopcions especials. Es tracta d’animals 
que tenen algun condicionant que fa que la seva adopció sigui, si més no, més 
dificultosa. 

No obstant això, en aquest cas, gràcies a les donacions o bé a la col·laboració 
solidària, se les ha pogut recuperar i, posteriorment, adoptar. La Paty va ingressar 
a la protectora sense orella i la Ikea, amb només tres potes; ambdues van poder 
ser tractades mèdicament gràcies a donacions puntuals. La Bufi, després d’estar 
en una casa d’acollida, va passar de mostrar trets més aviat salvatges, per la por 
extrema, a ser més confiada i prou mansa per conviure amb una família. 

Paty

Bufi

Ikea
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Per falta d’espai és impossible publicar en la revista la gran quantitat de fotos i cartes que ens envien 
però poden veure-les totes al nostre web www.protectorasabadell.org/animales_adoptados.php.

Moltes gràcies a tots!

Tommy Wanda Yako Xena 

Nela Shiva Tacho Tete

Kira Lluc Luna Nel & Ros

Danko Gala Gipsy Hitam

Brownie Coco Coco Cuca

Annakpok Bart Bonus Bret
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Mother dog 
& Initial

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

Puppy Snack

Porque no hay nada más importante  
que el cuidado del cachorro

Cálcio, fósforo y nutrientes, para el desarrollo de los huesos y para 
un óptimo crecimiento. 

Con ácidos grasos Omega 3, para el correcto desarrollo del cerebro, 
del proceso de aprendizaje y de la visión. 

Con Nucleótidos, para un buen desarrollo del sistema inmunitario, 
protegiendo el cachorro frente agresiones externas.

Puppy Mini Puppy MediumPuppy Sensitive Puppy

babyprotect_anuncioA4_petjades .indd   1 21/05/14   18:14



Uns mesos enrere, els alumnes de cinquè del CEIP Can Llong van 
posar en marxa una iniciativa emprenedora en forma de constitució 
de cooperatives destinades a recollir diners a partir de la venda de 
materials.

Una de les entitats triada per rebre una part de la recaptació acon-
seguida ha estat la Protectora d’Animals de Sabadell. La cooperati-
va Botigarrofers va lliurar 210 euros, que s’han destinat a comprar 
menjar humit per poder medicar els animals malalts i alimentar els 
de més edat. 

La donació va ser recollida per dos representants de la protectora: 
Magda Vilanova, membre de l’equip Escoles, i la gossa Tula. 

Dins del programa de col·laboració amb l’escola Illa de Sabadell, 
els alumnes d’il·lustració han procedit a personalitzar un nou mur 
de les instal·lacions de la Protectora. Cal recordar que els estu-
diants d’aquest centre d’estudis artístics també són els il.lustradors 
de la revista per a minisocis “Cadells”.

Les trobades multitudinàries en forma de celebració 
que l’entitat protectora organitza per tal d’apropar el 
seu projecte als ciutadans suposen un esforç, tant en 
suport humà com econòmicament. 
D’uns anys ençà, aquestes trobades es poden oferir 
amb molts més al·licients gràcies a la voluntat de les 
persones que les organitzen i hi participen desinte-
ressadament, però també perquè cada vegada més 
negocis, comerços, tallers i empreses es decideixen a 
patrocinar una part del seu cost.

l’escola can llong i els 
animals aBanDonats

mÉs ViDa als murs!

els patrocinaDors 
De les Festes 
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Tot i que dins d’aquest exemplar de la revista Petjades se submi-
nistra un petit calendari per a tots els lectors, aquest any, a més, la 
Lliga ha posat a la venda un calendari solidari DIN A-3 per penjar 
a la paret amb fotografies a tot color d’animals que habiten o en 
algun moment han habitat les instal·lacions de l’entitat. 
es pot adquirir per 6 € al refugi, en horari d’atenció al públic.

Una nova col·laboració de la LLiga Protectora d’Animals amb 
l’escola ILLA, escola d’Art i Disseny de Sabadell. En aquesta 
ocasió la il·lustració és de Nadia Beltran, alumne del cicle formatiu 
d’il·lustració per la portada de la revista “Cadells 6 “ destinada als 
minisocis. L’alumna ha realitzat les il·lustracions  de la revista dins 
del mòdul de la FCT ( formació pràctica en centres de treball).

un naDal i un DiBuix

calenDari soliDari caDells

La postal que la Protectora enviarà amb motiu de les 

festes de Nadal 2014 tindrà el dibuix guanyador del 

concurs de dibuix infantil “Jo estimo els animals”, que 

es va desenvolupar durant la primera part de la Festa 

de l’Animal de Companyia d’aquest any. 

l’autora:

Sofia Lara 

pampallona 

7 anys. 
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Cadells
 La revista dels minisocis!      
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M’agrada el Nadal, faig petons 
i regals, els carrers i els 
balcons plens de llums i 
colors.

M’agrada el un pessebre com 
cal,pastorets i torrons i 
cançons vora el foc.

Quan miro la nit veig el vidre 
entelat, i escric amb el dit 
“Bon Nadal” i un desig.

Vull un tall de torró pel 
pastor Rovelló i carbó dins 
d’un sac pel dimoni escuat.

Vull un somni de neu per baixar 
amb un trineu. Poder veure 
al rei blanc fent de mag un 
instant.

Vull pujar dalt del cel per 
fer surf amb l’estel, fins 
l’estrella d’Orient que s’apaga 
i s’encén.

Vull que em donis cançons i un 
sac ple de petons i un dibuix 
d’aquest món sense mals ni 
canons.

M’agrada el Nadal, faig petons 
i regals,els carrers i els 
balcons plens de llums i 
colors.

M’agrada el Nadal un pessebre 
com cal,pastorets i torrons i 
cançons vora el foc.

M’agrada el Nadal

2

MÚSICA: DÀMARIS GELABERT  
LLETRA: EULÀLIA CANAL



Series un cuidador 

responsable?

3

De 8 a 10 respostes SÍ
Ens encantaria que existissin molts cuidadors com tu. No ho dubtis: un 
amic t’està esperant i segur que compensarà la teva dedicació i afecte. 
De 5 a 7 respostes SÍ
Medita-ho una mica més, potser no estàs pensant en l’animal adequat. 
En qualsevol cas, val la pena l’esforç.
D’1 a 4 respostes SÍ
En el teu cas, potser és millor un peluix, ja que no comporta 
obligacions. Oblida-te’n.      

Abans d’escollir el teu animal de companyia, t’has 
informat bé de com l’hauràs de cuidar, de com 
educar-lo, de quines seran les seves necessitat... i 
t’has assegurat que podràs fer-ho? 

SÍ   NO

No sempre serà jove, es farà vellet. Estaràs 
disposat a cuidar-lo tota la seva vida?

SÍ   NO

Si tens gos o gat a casa, o potser en tens en el 
futur, ets o seràs un cuidador responsable?

SÍ   NO

Tothom amb qui convius comparteix aquest amor pels 
animals?  

SÍ   NO

Disposarà de prou espai per jugar, dormir, menjar... 
i se li respectarà el descans?

SÍ   NO

A l’animal, caldrà comprar-li menjar, portar-lo al 
veterinari o a la perruqueria... Creus que els teus 
pares o tutors podran pagar-ho?

SÍ   NO

Procuraràs educar-lo, tenir cura de raspallar-lo, 
acaronar-lo, jugar-hi...? 

SÍ   NO

Sabreu què fer amb ell durant les vacances o quan tu 
i la família vulgueu marxar fora? 

SÍ   NO

Estàs disposat a recollir els seus excrements (si 
vols un gos) quan els faci al carrer? 

SÍ   NO

Estàs disposat a treure’l a passejar com a mínim 
dues vegades al dia (si vols un gos)? 

SÍ   NO

El dureu al veterinari quan calgui? SÍ   NO



Ressegueix i pinta

Ets capaç d’unir cada un d’aquest punts i 
descobrir quin animal s’hi amaga? 

No triguis més. Paciència i endavant!! Un cop el 
trobis, no t’oblidis de pintar-lo amb tots els 

colors que vulguis!!

Anota el nom de l’animal a sota.
Quan acabis pots pintar-lo!
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PER NADAL, TOTHOM HA DE TENIR UN DETALLET 
I EL TEU ANIMALÓ NO POT SER MENYS!

1. Enganxa les tapes de la capsa 
(per on s’obre) amb la cinta 
adhesiva o el precinte, per tal 
de fer el sostre. 

2. Escull un costat de la capsa 
per fer-hi la porta d’entrada. 
Pots fer-la amb forma rodona, 
quadrada, com si fos la cara 
d’un gos...

3. Al costat contrari, pinta-
hi una finestra. Així l’animaló 
tindrà per on mirar.

4. Posa en un bol aigua i cola 
blanca i barreja-ho. Remulla 
paper de cuina o de diari amb 
aquesta barreja i usa’l per 
cobrir tota la capsa excepte la 
porta. Deixa-ho eixugar durant 
24 hores.

5. Un cop eixut, cal donar-hi 
color. Pinta la casa de l’Smail 
amb totes les teves ganes, 
imaginació i paciència.

La caseta de l’smail

• Una capsa de cartró prou 
grossa perquè hi càpiga el 
teu animaló

• Precinte o cinta adhesiva 
gruixuda

• Un cúter

• Paper de cuina i/o de diari
• Cola blanca
• Pinzell
• Pintura, aquarel·les, 

ceres… dels colors que més 
t’agradin

Per què no prepares un regal de Nadal per al teu animal 
de companyia? Et proposem que facis la caseta de l’Smail.

QUè NEcESSITES?

cOM cOMENçEM?



Sopa de lletres
Troba els següents noms d’animals que habiten en 

climes freds en la sopa de lletres:
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Guineu àrtica     Ermini
Ós polar          Llebre àrtica
Morsa             Fraret Comú
Ren               Perdiu Nival
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ELS BONS AMIcS

• ING Edicions

• Recomanat per infants a 
partir de 3 anys

Quan l’hivern arriba al bosc, 
als animalons els costa molt 
trobar menjar. Seguint una 
pastanaga, coneixerem un grup 
d’animalets que ens ensenyen 
que val la pena compartir 
allò que el món ens ofereix 
i que és una sort tenir bons 
amics! 
Es tracta d’un conte rítmic i 
encadenat que vol transmetre 
als infants que allò que 
es dóna desinteressadament 
sempre ens retorna d’una o 
altra manera. 

AVIAT ARRIBARÀ L’HIVERN!

• Autors: Monika Lange i 
Steffen Walentowitz

• Editorial Joventut

• Recomanat per infants a 
partir de 3 anys

Amb aquest llibre aprendrem 
moltes coses sobre els animals 
a l’hivern. Per exemple, on 
troba l’esquirol els seus 
aliments, on s’amaguen les 
papallones i les abelles quan 
està tot nevat i glaçat, si 
tenen fred als peus els ànecs i 
molt més! I tot això acompanyat 
d’uns bonics dibuixos que faran 
la lectura i l’aprenentatge 
molt més amens.



Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 

www.protectorasabadell.org

Amb la col·laboració de: 

Neus Ferrer, Silvia Nicolas, Claudia Matheja i Ester Ferrer 

Il·lustracions: Nadia Beltrán Pérez alumne de

 l’Escola Municipal d’Art ILLA de Sabadell

Disseny: Cactus Seny Gràfic (www.cactussenygrafic.com)

Tres endevinalles

Blanc i pelut, fort i 
decidit, dorm a l’estiu 
tot vestit.

os polar

Treballo d’hivern i mai 
ho faig sol, volo pel 
món repartint bombons.

Ren

Tió

Soc un tronc molt 
especial que m’has de 
cuidar molt be, doncs si 
em piques amb un pal, un 
regal et cagaré.
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