Núm. 22 | Revista semestral | Desembre 2015

Petjades
www.protectorasabadell.org

ita
La Nona vis l
el plató d’E
Hormiguero

Petjades

Sumari
3
4
5
6
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
22
23
24

Publicació semestral de difusió gratuïta

Editorial
Socis
Voluntaris
Actualitats
Calendari 2016
Entrevista
Iniciativa
Comunicació
Adopta’m
Llibres recomanats
Reportatge
La Lliga
Habitants
Animals adoptats
Actualitats
Col·laboradors
Actualitats

Junta
Narcís Sirvent, Lluís Pont, Bienve González,
Núria Paris, Montse Izquierdo, Adela Gracia,
Glòria Verdaguer, Mònica Jordà.

Voluntaris en xarxa

Treballadors
Luciano Cáceres, Núria Cortina, Mati Gámez,
Ana Martínez, Claudia Matheja, Francisco
Moreno, Dieudonné Ouedraogo, Judith P. Clarés,
José Puerto i Martha Vélez.

Edita: Protectora d’Animals de Sabadell
Crtra. de Caldes, Km. 24.2 - 08202 Sabadell
Apt. Correus 324 - Tel. 93 726 72 27
protectora@protectorasabadell.org
www.protectorasabadell.org
/protectorasabadell
Horari: de dilluns a dissabte de 15 a 18 h.
diumenges i festius d’11 a 14 h.
Coordinació: Claudia Matheja
Redacció: Montse Bueno, Nicole Schreiber,
Marta Martí i Ester Ferrer.
Correcció: Mònica Font
Publicitat: Marcelina Casals
Disseny gràfic i maquetació:
Cactus Seny Gràfic (www.cactussenygrafic.com)
Tiratge: 1.500 exemplars
Imprimeix: Gráficas Gómez Boj. C/Plà, 39
Pol. Ind.El Plà | 08750 Molins de Rei (Barcelona)
www.graficasgomezboj.es

Ariadna Albareda, Astrid Alonso, Susana
Ballesteros, José Manuel Bon, Teresa Bordas,
Montse Bueno, Marcel·lina Casals, Eduard
Castro, Anna Collado, Anabel Corella, Lidia
Cruz, Victoria Escribano, Marta Estatuet, Jordi

Coordinadors de voluntaris

Expósito, Merche Fernandez, Ester Ferrer, Neus

Mireia Ballestero, Núria Cortina, Berta Vallès.

Javi Gallego, Ana Mª Godoy, Sonia Gomez,

Ferrer, Remei Ferrer, Maite Font, Mònica Font,
Pere Gómez, Merche González, Sílvia Gubern,

Voluntaris del refugi

93 726 72 27

Rivero, Merçe Romeu, Margarita Sala, Esmeralda
Salazar, Sergi Sanz, Georgina Soley, Carles Soto,
Aida Taché, Sílvia Torres, Berta Vallés, Magda
Vilanova, Núria Vilardell.

Núria Herrero, Cristina Jiménez, Mireia Juliana,

Yolanda Acuyo, Andrea Adán, Maria Angeles
Alonso, Marta Armengol, Beatriz Barcala, Berta
Bargués, Marc Bayo, Rosa Maria Bernat, Xavi
Bertran, Carlos Bretones, Angela Candial,
Elisabet Casas, Noelia Casas, Marta César,
Alex Cobos, Rose Erena, Nuria Fabregat,
Albert Ferrer, Mayte Garcia, Arnau Gil, Carolina
Gonfaus, Ivan Gonzalez, Tamara Jimenez, Carles
Llauradó, Barbara Lopez, Ona Marcet, Elisenda
Mollet, Miquel Montanera, Cristina Moreno, Eva
Maria Nieto, Núria Pastor, Yolanda Perez, Mario
Puerta, Elena Puiggròs, Cristina Raya, Belen

Glòria Llorens, Marta López, Roser Lorente, Iris
Lozano, Imma Manrique, Rosa Marcos, Núria
Marín, Marta Martí, Vanesa Martinez, Arnau
Muñoz, Mariona Navarro, Sílvia Nicolás, Cristina
Parera, Sònia Pont, Judith Ramoneda, Patricia
Rodriguez, Lara Royo, Maria Rosa Sanromà,
Maica Santander, Mónica Serrano, Nicole
Schreiber, Sandra Soto, Aurora Sotoca, Dámaris
Toledo, Rosa Mª Trepat, Mireia Valldeperas, Joan
Valls, Alberto Vanacloig, Desislava Vasilea, Pere
Vidal, Anna Vilaró, Lourdes Vilas.

Els nostres comptes corrents per si voleu fer un donatiu:
BANC SABADELL ES32 0081 0900 87 0002206230
BBVA

ES57 0182 8181 1002 0160 5794

Aquesta revista ha estat
autofinançada per la publicitat.
Moltes gràcies a tots els anunciants.

Amb la col·laboració de:

SI VOL ANUNCIAR-SE A LA REVISTA:
revista@protectorasabadell.org

Cuidem-los, NATURALment!
ACUPUNTURA
HOMEOPATÍA
FLORS DE BACH
ORTOMOLECULAR

Clínica Ca N’Oriac
Gironès, 48
08207 SABADELL
Tel. 93 723 03 11

4H
CIES 2
URGÈN
608 16 09 02
cvcanoriac@gmail.com
www. sabavet.com

Disseny Gràfic
Impressió Offset
Impressió Digital

Clínica Veterinària
Esther
Plaça Major, 1 Local 5
Castellar del Vallès
Llda. Esther Raso Garcia
Col. nº 1912

c/ el plà, 39 - Pol. Ind. el plà
08750 Molins de rei - Barcelona
tel. 936 803 820 - fax 936 804 593
graficas@graficasgomezboj.es
www.graficasgomezboj.es

O entrant al nostre web
també ho podeu fer a través de:

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

Editorial

3

Acostament de la política al món animalista?

Alguna cosa es mou a la política pel que fa a la protecció animal.
Potser alguns partits que aspiren a governar estan prenent consciència que, en aquest àmbit, la ciutadania els reclama una atenció
que fins ara no havien considerat prou important per incloure-la als
programes. Darrerament, he pogut veure de prop dos exemples que
comença a haver-hi avenços.
D una banda, el nou govern municipal de Sabadell ha declarat la
ciutat lliure de maltractament animal. En funció dels mitjans que
l’Ajuntament hi destini, aquesta declaració pot significar un canvi de
rumb important o, al contrari, pot quedar en un simple gest benintencionat. Per resoldre problemes complexos cal posar-hi ganes,
recursos i, sobretot, treballar tots junts, fent cadascú el que sap fer i
anant sempre coordinats.
Des de la Lliga ens hem proposat fer un esforç addicional per incrementar gradualment les adopcions, que ara mateix ja són considerables. Però si al mateix temps no es redueixen els abandonaments,
estarem fent una feina gairebé estèril. Reduir els abandonaments no
és al nostre abast, però des de l’administració sí que es poden promoure polítiques, que entenem que han de combinar educació amb
sancions, orientades a eradicar el greu problema d’abandonament
de mascotes al nostre país.
En segon lloc, a partir de la nostra participació a El Hormiguero, hem
tingut l’oportunitat de participar en un interessantíssim debat en

WhatsApp: 656 365 107

les esferes més altes de l’Estat. El conegut actor Dani Rovira, molt
compromès amb la nostra causa, va promoure una trobada amb el
ministre de Justícia, Rafael Catalá, que es va concretar en un dinar
a la seu del Ministeri de Justícia a primers de novembre, al qual vaig
tenir el plaer d’assistir en representació de la protectora de Sabadell.
Durant la conversa, es va parlar de diversos punts, però es va posar
èmfasi en la lluita contra el maltractament animal i les solucions que
la llei pot aportar per combatre’l. La bona notícia és que, des del
passat mes de juliol, el ministeri ja ha endurit la llei i les penes i han
proposat més reformes que poden ajudar molt les entitats proteccionistes. Totes aquestes mesures es donaran a conèixer a bastament a
principi de l’any vinent.
Com a ciutadans, el deure de tots nosaltres consisteix a exigir als
polítics la necessitat de continuar treballant en aquest sentit. És
l’única manera de poder canviar les coses de cara al futur. Des d’una
modesta protectora poca cosa podem fer més que mantenir una
situació que no és la que volem.
No vull acabar sense felicitar els qui vam compartir un esdeveniment
tan important: Dani Rovira, Carmen Carcelén, Carlos Rodríguez,
Carmen Manzano i Rosario Monter; així com agrair al ministre Rafael
Catalá i al seu equip del ministeri, Áurea Roldán, Elena Domínguez i
Daniel Hidalgo, l’acollida que ens van dispensar.
Narcís Sirvent
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Socis

Compartint experiències
Dies enrere, a la Lliga vam rebre unes línies del soci 382, Àlex Verdaguer, una persona que fa 55 anys que està vinculada a
l’entitat i que va voler compartir amb tota la resta de la gran família que és la protectora una experiència que el va impressionar.

El cas del Clooney

“A principi de juny del 2015, passejant a prop de l’Arc de
Triomf de Barcelona, vaig veure el Moloko acompanyat per
la seva mestressa. Em va impactar la imatge del gosset
caminant amb l’ajuda d’un giny amb rodes. Vaig demanar a
la Rita, la noia que l’acompanyava, si podia fer-li unes fotografies. No hi va posar cap objecció i em va explicar que el
Moloko tenia mielopatia degenerativa, una malaltia neurològica que tenen alguns gossos de races grans quan es fan
vells. No té dolor, però va perdent força i coordinació a les
potes del darrere i, a la llarga, també a la resta del cos. El
Moloko s’ha adaptat molt bé a les rodes i és molt feliç.

Naturalment, a l’hora de preparar
aquesta edició de la revista, l’equip
de treball va decidir que donaríem veu
a aquest soci. Aprofitant l’oportunitat
que el seu gest brinda, s’ha optat per
difondre el cas del Clooney, un gos
de la protectora que es desplaça en
cadira de rodes i que, per tant, experimenta una situació molt similar a la del
Moloko.

Vaig poder comprovar amb quina estima parlava la Rita del
seu gos. Quan vaig pensar a fer fotos al Moloko era perquè
em va semblar que podrien publicar-se a la nostra revista
Petjades, com a homenatge i reconeixement de la solidaritat humana amb als animals. La Rita ha fet, i està fent, tot
el possible perquè el Moloko tingui alternativa a la vida,
amb la millor qualitat que
es pugui.”

En aquest cas, la persona encarregada de fer-li la vida tan fàcil com sigui
possible i donar-li les atencions que
pugui necessitar en qualsevol aspecte
és Judit P. Clarés, ATV i educadora
canina a la Lliga Protectora d’Animals
de Sabadell.

Benvinguts als nous socis del 2015
Tomàs Ariño Martínez

Carmela Fernández Trujillo

Elisabeth Martin Lapeyra

Eduard Rodríguez Alarcón
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Nuria Catalá Torres

Patricia Giménez Pérez

Esther Molist López

Alba Ruiz Martínez

Nuria Cortina Santcliment

Marta Giribet Pérez

María Montero Blázquez

Clara Ruiz Martínez

Rosa Cusco Llonch

Montserrat Guardiola Munté

Mª Teresa Navarro García

Mario Sansoli Coll

Oscar Daza Rubio

Marta Hernández Folch

Anna Mª Navarro Rodríguez

Nuria Savall Segarra

Gemma Edo Vic

Josefa Hernández Sánchez

Olga Perarnau Reyes

Joan Torras Ragué

Josep Escuder Albalat

Margarita Iglesias Monistrol

Lorena Perea Alfaro
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Olímpia López Fernández
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María Valverde Martin

Daniel Fernández Martínez
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Pere Ponte Peris
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Voluntaris
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Volem compartir l’escrit d’una voluntària de
l’equip Sortides, o Passejades, amb tots:
Hola a tothom:
Ser de l’equip Passejades és una de les
activitats més gratificants que es fan a la
protectora. Aporta moltíssim més del que es
podria pensar veient-ho des de fora. Us ho
explico.
Primer, i el més important: a un pobre animal que no ha fet cap mal a la vida i que no
té culpa de res, li estàs donant l’oportunitat
de sortir de la seva presó habitual per fer
una passejada pel bosc. Allà pot ensumar
olors diferents a les dels patis; fa exercici,
més enllà dels 10 metres de llarg que pot
tenir el seu pati d’asfalt; aquella estona és
només seva, no té altres “energúmens”
companys de pati emprenyant-lo; pot beure
aigua corrent de la font; té al costat una
persona, sovint desconeguda per a ell, que,
inexplicablement, li fa carícies, el raspalla,
li dóna frànkfurts (Mmmm! Quina delícia!)...
Imagino que el gos deu pensar: “Avui és un
gran dia! Avui m’ha tocat la loteria!”
Llàstima que, en ser tan poca gent i tants
gossos, només els podem donar aquesta
alegria cada no sé quants mesos entre sortida i sortida. Però millor poc que no res, oi?
Aquest pensament és el que m’ha mantingut en l’equip tots aquests anys, quan em
sento trista per ells, per no poder fer-hi més.
Voldria transmetre-ho a la resta de voluntaris: sempre ens sembla que fem poc, i és
veritat, perquè hi ha molta feina a fer, però

millor poc que no pas res! No ho oblideu i
no us deixeu vèncer per la desesperança
o pel cansament. Hem de seguir. Ells s’ho
mereixen.
En segon lloc, dir que, en fer alguna cosa
per un animal, em sento molt bé internament. A més, personalment, em serveix de
gimnàstica mental, perquè durant aquella
estona de la passejada no penso en res.
Ni problemes, ni estrès... Desapareix tot i
només queda la comunicació amb aquell
ésser del qual, per una estona, sóc responsable. També va bé per fer exercici físic
(camino i em toquen el sol i l’aire), gaudeixo
de la natura, tinc contacte amb altres voluntaris que, curiosament, estimen com jo els
animals per sobre de tot. Tot són avantatges. Ho veieu o no? Compensa de llarg el
sacrifici de llevar-se d’hora un dia de festa,
passar molt de fred a l’hivern i molta calor a

l’estiu. És un compromís personal que et retorna molts beneficis a un preu molt reduït.
El que no m’explico és com és possible que
sent una cosa tan bona en tots els aspectes
i gratuïta no hi hagi bufetades per entrar en
aquest equip. Al contrari: sovint tenim feina
per poder fer la sortida perquè falta gent. Us
prometo que no ho entenc.
Disculpeu el meu entusiasme, però això
és el que penso de ser voluntari d’aquest
fantàstic grup. Tant de bo que les meves
paraules serveixin per animar molta més
gent a sumar-se’ns. Tothom hi serà molt
benvingut.

Una abraçada,
M. Rosa Sanromà

6

Actualitats

Sabadell, ciutat lliure de maltractament animal
La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell rep de molt bon grat que Sabadell s’hagi declarat
ciutat lliure de maltractament animal. La decisió que l’Ajuntament va prendre el passat mes de
setembre suposa una excel·lent notícia per a totes les persones que defensen els animals.
L’acord, fruit de la moció que el grup municipal de Guanyem
Sabadell va presentar en el segon ple municipal de l’actual legislatura amb l’encapçalament “Els animals no són objectes dels
quals es pugui fer el que vingui de gust, són éssers capaços
d’experimentar sentiments”, contempla la declaració, però
també: crear una Mesa per al Benestar Animal, amb la participació de partits i entitats; establir el sacrifici zero a animals sans
o amb malalties guaribles; treballar per integrar-se a la Xarxa de
Municipis pel Benestar Animal, i instar els governs de l’Estat i de
Catalunya a promulgar una llei de protecció animal.

En aquesta línia, es va comunicar, per exemple, que de cara al
2016 s’ha previst fer pagar només una taxa als qui tenen més
d’un animal de companyia. Així mateix, les persones que adoptin
un animal a la protectora estaran exemptes de pagar aquesta
taxa. Com a anècdota, comentar que el regidor Miquel Giménez
(PSC) va fer la següent crida: “No compreu animals. A la protectora, n’hi ha centenars que esperen la vostra adopció.”

Tots els grups municipals, tret del Partit Popular, que es va
abstenir, van donar suport a la moció. En un moment del debat,
el tinent d’alcalde de l’àrea d’Acció Social i Drets Civils, Gabriel
Fernàndez, va apuntar que “els abandonaments s’han incrementat els darrers anys i cal promocionar l’educació en valors
que demostrin que tenir un animal suposa una responsabilitat”.

Visita del nou regidor a la protectora
gic i conjunt amb els diferents actors de la ciutat implicats, com
una manera d’avançar cap una ciutat més cívica, respectuosa
i protectora dels drets del animals”. Així mateix, la regidora que
l’acompanyava va comunicar: “Un dels nostres objectius és
que Sabadell exerceixi lideratge com a ciutat que protegeix els
animals i, per a això, necessitem la implicació de l’administració
i de les entitats.”

Predisposició a col·laborar

El passat 31 de juliol, el nou tinent d’alcalde d’Acció Social i
Drets Civils i regidor de Salut de l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández, juntament amb la regidora Marisol Martínez, van
visitar la seu de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell per
conèixer les instal·lacions i interessar-se per les seves necessitats i, d’aquesta manera, apuntar possibles reptes de futur.
Els representants municipals es van mostrar en tot moment molt
oberts a col·laborar contra el maltractament i l’abandonament de
gossos i gats a la ciutat de Sabadell al llarg dels propers anys.
Una preocupació, d’altra banda, per la qual la Lliga lluita des de
fa ja molt de temps.
En aquest sentit, el regidor de Salut va declarar, amb posterioritat a la visita, que “un dels reptes que es planteja el nou govern
de Sabadell és desenvolupar en aquest àmbit un treball estratè-

Els integrants de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
esperen que la col·laboració amb el nou govern sigui fructífera i
beneficiosa per als animals. De fet, a la visita dels representants
polítics a les instal·lacions de la protectora hi va seguir una reunió a tres bandes entre membres de l’entitat, el regidor i la nova
cap de la policia local, Pepita Llonch, durant la qual es va incidir
de nou en la predisposició per resoldre problemes vinculats als
animals. La Lliga constata que mai havia percebut tanta voluntat
de treball en favor dels animals per part de la classe política.
Informació d’última hora: abans de tancar l’edició d’aquesta
revista, ens arriba la notícia que, com a conseqüència del canvi
de govern a l’Ajuntament de Sabadell a principi de novembre,
hi ha un nou regidor de Benestar Animal, Miquel Soler (de
la plataforma ciutadana Guanyem). El regidor ja ha tingut la
primera reunió amb totes les entitats animalistes de Sabadell.
Esperem que els propers anys hi hagi una relació bona i fructífera per millorar les condicions dels animals a Sabadell.

Actualitats

7

Dues noves activitats

Tercera caminada
A favor dels GPP
La Lliga es va sumar a la tercera edició de la Caminada
Mundial en favor de les races mal considerades gossos
potencialment perillosos (GPP). La iniciativa es va dur
a terme el passat mes de juliol al parc de Vallparadís
de Terrassa (Barcelona) i va fer possible que cinc dels
gossos en adopció que viuen en el refugi i pertanyen a
alguna d’aquestes races poguessin assistir-hi acompanyats de voluntaris.
Tot i que no va ser una tasca senzilla —a diferència
d’altes exemplars, per treure’ls del refugi va caldre una
llicència i una assegurança només per a aquell dia—, tot
plegat va anar prou bé. Aquesta mobilització és una crida que pretén fer pressió perquè algun dia deixi d’existir
aquesta llei discriminatòria, que no entén que “no existeixen gossos perillosos sinó propietaris irresponsables”.

La Lliga a la
1ª Fira Animalista
a Sabadell
La primera convocatòria de la Fira Animalista de Sabadell va tenir lloc el passat mes de setembre, coincidint
amb la festa major de la ciutat, i va tenir la presència
de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, que hi va
posar un estand informatiu i va participar en les activitats
conjuntes, entre les quals una desfilada de gossos en
adopció.
La fira, en el marc de les propostes del nou govern a
entitats vinculades als animals, tant localment com en
l’àrea d’influència, es va desenvolupar al recinte de Fira
de Sabadell. S’hi va poder accedir de forma gratuïta i
amb animals de companyia.

CLÍNICA VETERINÀRIA
Av. Josep Tarradellas, 20
08208 Sabadell
T. 93 723 65 91
CONSULTORIS VETERINARIS
C/Ovidi, 37 - 08206 Sabadell
T. 93 723 68 56
C/ Nemesi Valls, 2
08210 Barberà del Vallès
T. 93 729 82 73
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Guanyadors del concurs de fotografia 2015
A continuació, podeu trobar els diferents guanyadors del concurs
de fotografia de la protectora d’aquest any 2015. Es tracta d’una
edició sensiblement diferent a les anteriors pel que fa al format de
les imatges i també per la manera com s’han triat els guanyadors.
Amb aquest nou procediment, s’ha aconseguit més participació
que, a més, ha estat més econòmica i àgil, comportant tot plegat
més difusió.
Per primera vegada, s’han sol·licitat fotografies en format digital
per a les modalitats habituals: millor foto, millors amics i foto més
divertida. En aquesta ocasió, als tres premis es va afegir, a més, un
accèssit. Així mateix, els finalistes es van preseleccionar per votació

aya
ina R
Crist

popular i les deu fotos més votades pel públic en cada categoria
durant dues setmanes van entrar en la valoració per part del jurat
—format per un fotògraf, una dissenyadora gràfica i una persona de
la protectora—, que va triar en última instància els guanyadors de
cada modalitat, així com de l’accèssit.
Els premis van ser lliurats als guanyadors en el marc de la 12a
convocatòria de la Festa de l’Animal de Companyia, que es va
desenvolupar a la plaça Argub, el passat mes de setembre. L’entitat
agraeix, com sempre, la participació de totes les persones que van
remetre cadascuna de les 128 fotos del seu animal de companyia
destinada a alguna de les modalitats proposades.

“Junts en les alegries i en les penes”
Va saber treure-li molt bé el somriure
característic del pit bull i semblen dos
bons amics passant-s’ho d’allò més bé.

ia
Garc
Rosa

“La més bonica del món”
Transmet emoció. Encara que
sigui una gossa gran, per a la
seva propietària segueix sent la
més bonica del món.
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“Queda’t amb mi aquesta nit”
El moment és perfecte, reflecteix molt bé l’amor
entre les dues parts.
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Entrevista

Entrevistem la Irene González, la seva presidenta

Brigada Animal Sabadell, un servei
de rescat oficial
La Brigada Animal Sabadell (BAS) és una associació sense ànim de lucre que es dedica
a rescatar animals en situació d’abandonament, pèrdua o maltractament. Col·labora
amb la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, la Policia Municipal i l’Ajuntament de
Sabadell, a més d’altres entitats protectores d’animals de la zona, amb l’objectiu de
contribuir a la gestió i la defensa animals.
Com neix l’entitat?
Vam néixer en adonar-nos que existia una
mancança important en l’atenció dels animals
del carrer. Ningú no se’n feia càrrec. Fins ara,
les prioritats per a les institucions públiques
pel que fa als animals s’han limitat a seguir una normativa de tinença responsable
d’animals domèstics que se centra poc en la
protecció i defensa real dels animals i massa
en temes com ara els gossos potencialment
perillosos o les multes. Pensem que encara
hem de trobar un equilibri entre la responsabilitat del propietari sobre el seu animal
i la garantia de benestar i protecció física i
psicològica d’aquest.
Actueu com a intermediaris entre els
animals que han anat a parar al carrer
per la irresponsabilitat d’alguns ciutadans i aquelles iniciatives ja existents
per acollir-los?
Vam iniciar la nostra activitat per donar un
servei fins aleshores inexistent: un servei
de rescat oficial. Actualment, a la ciutat
tenim la protectora i algunes associacions
d’adopcions i acollides, però per arribar a
aquest punt primer s’ha de treure l’animal
del carrer i la majoria de vegades no és gens
fàcil: requereix temps, material i dedicació. Per això que ens hem volgut centrar
exclusivament a donar aquest servei en
col·laboració amb totes les altres entitats i
institucions; com a peça important i pionera
en l’engranatge de la gestió animal de
Sabadell.
Què suposa treballar en col·laboració amb
altres entitats o associacions?
La col·laboració és vital per a nosaltres.
Necessitem l’Ajuntament de Sabadell, la
Policia Municipal, les altres associacions i,
sobretot, necessitem la gent, que resulta
vital en els avisos a través de les nostres
xarxes socials. Necessitem aquesta xarxa
de comunicació per poder fer la tasca
d’una forma eficient per a l’animal, perquè
és tan important rescatar-lo com trobar-li
finalment una nova família adequada a les
seves necessitats.

Quin és el perfil tipus d’un membre de la
BAS i, d’altra banda, què defineix les persones que us ajuden des del voluntariat, si
és que en teniu?
Actualment, som nou membres a BAS. Nou
joves molt normals! Treballadors, estudiants..., cadascun amb les nostres vides,
que ens vam trobar per casualitat amb
un interès comú fa poc més d’un any: la
defensa dels animals. Ara mateix, no tenim
voluntaris, tot i que ens agradaria incorporar-ne properament, però sí que tenim la
col·laboració de moltíssima gent del carrer
que ens segueix a les xarxes socials i ens
avisa dels casos amb què treballem. Sense
aquesta ajuda no seria possible fer el que
hem fet fins ara.

acaba en el moment que l’animal entra a la
protectora.
• Que no es deixi agafar. Aquí comença
la tasca de seguiment. Quan un animal no
es deixa agafar, és important no córrer ni
empaitar-lo, perquè és al carrer i es podria
espantar, posar-se a córrer i ser atropellat
o patir un accident. Per tant, el que fem és
intentar deixar-lo tranquil i començar el seguiment. Se li posarà menjar i aigua sempre
en un mateix lloc, a la mateixa hora per,
d’aquesta manera, intentar guanyar-nos la
seva confiança per rescatar-lo al més aviat
possible.
• També podem actuar per petició de la
protectora de Sabadell, que també pot
rebre avisos d’animals i, en no tenir servei
de rescat, ens avisa a nosaltres per anar a
donar-hi una ullada.
• Finalment, tenim els casos de maltractament que també ens notifiquen per
Facebook o al nostre correu. Es gestionen
internament amb l’Ajuntament i la Policia
Municipal o els Mossos d’Esquadra.

Quin és el procés que segueix un animal
des que se’l localitza fins que se’l posa a
disposició de qui el pugui emparar?
El nostre dia a dia passa, obligatòriament,
per les xarxes socials, més concretament
per Facebook. La gent ens etiqueta o comparteix amb nosaltres casos d’avistaments
de gossos i gats, que han vist o de què els
han passat avís i nosaltres, sempre que
podem, intentem anar a comprovar el cas.
Qualsevol de nosaltres es presenta a la zona
i intentem localitzar l’animal. Si no el veiem,
deixem notificació a les xarxes, a veure si
algú altre el torna a veure durant les hores
següents. Si l’animal és vist, analitzem la
situació i poden passar diverses coses:
• Que es deixi agafar. En aquest cas, és
rescatat al mateix moment i traslladat a la
protectora perquè sigui atès per un veterinari, se’n comprovi el xip i es facin totes
les gestions pertinents. La nostra tasca

Com ha estat de determinant per al
vostre funcionament com a entitat haver
sorgit en plena era de la comunicació via
internet?
Per a nosaltres, les xarxes socials han estat
clau. Tota la comunicació directa amb la
població es fa mitjançant Facebook i Gmail;
sobretot Facebook. A través d’aquesta
plataforma, ens contacten, ens etiqueten,
ens esmenten i hem establert un sistema
de comunicació d’avisos i casos molt fort
a Sabadell, perquè en els grups on està la
gent ja ens coneixen i saben que ens poden avisar. S’ha anat corrent la veu i gràcies
a això i a tota la gent que ens ha donat
suport en tot moment hem pogut fer tants
rescats, una manifestació contra el maltractament, trobades i accions representatives
a Sabadell. Tot és gràcies a la gent i a la
seva implicació i des d’aquí volem agrair la
seva ajuda. Gràcies!

Iniciativa

Basant-vos en la vostra experiència i des
de la vostra sensibilitat pels animals, quin
missatge enviaríeu a tothom que llegeixi
aquesta entrevista?
Per la nostra part, volem transmetre que,
com hem comentat, els rescats no són
fàcils: no s’ha de córrer mai rere un animal,
ni perseguir-lo, ni empaitar-lo, perquè es
podria posar en perill la seva vida i també
pot causar un accident. A més que, és clar,
empitjora la situació del rescat. Demanem a la població que notifiqui els casos
d’abandonament a la policia, a la protectora o a nosaltres directament, per poder
fer una gestió eficient de l’animal i, a més,
evitar també que, després del rescat, no
acabi en bones mans.
A nosaltres se’ns ha d’avisar si l’animal no
està agafat. Si ja ho està, s’ha de trucar a
la policia, perquè són els qui s’encarreguen
de contactar amb la protectora d’animals
de Sabadell o amb el seu servei de recollida per traslladar-hi l’animal.

Volem demanar també una implicació total
en la comunicació dels casos. Necessitem
que es notifiqui a la policia i l’Ajuntament
qualsevol cas de maltractament,
d’abandonament, de males pràctiques
(com ara la cria i venda il·legal d’animals)
o bé qualsevol cosa que estigui posant en
perill el benestar d’un animal. Només així
podrem actuar i fer de la nostra ciutat una
vertadera ciutat amiga i lliure de maltractament animal.
També volem donar un missatge esperançador als ciutadans de Sabadell. Estàvem demanant a crits que hi hagués una
gestió i protecció dels animals a la ciutat i
anem per bon camí. Gràcies a ells i a totes
les associacions, entitats, policia i a la implicació de l’Ajuntament per fer–ho realitat.
Com es pot col·laborar amb vosaltres?
A través del nostre compte de Facebook: /BrigadaAnimalSabadell (https://www.facebook.com/Brigada-Animal-Sabadell-422995607842678/); del compte de correu
basabadell@gmail.com, o del nostre perfil de Twitter: @BASabadell.

Campanya
especial de
gats joves

i de manera puntual, adoptar un gatet i
disposar dels habituals serveis veterinaris
(esterilització, vacunes, desparasitació, tests
d’immunodeficiència/leucèmia, microxip i
cartilla sanitària) va ser més econòmic.

El passat mes d’agost, la Protectora
d’Animals de Sabadell va decidir engegar una
campanya especial per aconseguir adoptants
per als més de cinquanta gatets amb què
es va trobar a les seves instal·lacions i que
necessitaven urgentment una família.

A més, qui en va adoptar dos, encara va
poder gaudir d’un millor preu. Tot plegat
amb l’objectiu de superar una situació puntual de desbordament.

Així doncs, al llarg d’aquest mes estiuenc

11

La campanya ha estat tot un èxit: el mes
d’agost, la protectora va aconseguir donar
en adopció 46 gatets.

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!
També menús migdia
www.barrestaurantelciervo.com

HORARI:
de 10 a 14h i de 16.30 a 20.30h
Dissabtes de 10 a 13h
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Comunicació “El Hormiguero”

La protectora visita
El Hormiguero

Mesos enrere, de la mateixa manera que a moltes d’altres
entitats protectores d’animals d’arreu de l’Estat espanyol, a la
Lliga va arribar una invitació per part de l’equip de producció del
programa d’Antena 3 El Hormiguero per presentar casos especials d’animals abandonats. Aquest programa de televisió diari
de gran audiència —tipus talk show i que té com a principals
continguts l’humor, les entrevistes i els experiments de divulgació científica— inclou una secció anomenada Amores perrunos,
que aquesta temporada està conduïda pel popular protagonista
de la pel·lícula 8 apellidos vascos, Dani Rovira.
Arran d’aquesta circumstància, la protectora va enviar el mateix
dia de la petició deu propostes de casos, dels quals afortunada-

ment se’n van preseleccionar tres, i finalment es van decidir per
la Nona: una gossa creuament de pinscher de color canyella, de
dos anys, que va ser trobada al carrer el passat mes de juliol. En
revisar-la, la veterinària va notar que tenia llet i, per tant, va deduir que devia haver estat alletant cadells. El dia després, es va
trobar al carrer una capsa amb quatre cadells acabats de néixer
que necessitaven mamar cada tres hores. La dificultat de trobar
una casa d’acollida en ple estiu i a darrera hora de la tarda va fer
que s’optés per provar d’oferir els animals a la Nona. Ella els va
acceptar com si fossin els seus propis cadells.
Al principi, els alletava tots alhora però, a mesura que creixien,
com que eren molt més grans de mida que ella, es va aprimar
molt i va patir pèrdua de
calci. Presagiant que el seu
cos no podria aguantar,
es va optar per retirar-n’hi
dos i portar-los a una casa
d’acollida. Tot i així, ella
va continuar criant els dos
restants fins que van poder
ser donats en adopció,
quan ja tenien dos mesos
i mig. Un cop finalitzada
la seva missió, aquest
animal bo i dolç, que va fer
excel·lentment de mare,
buscava una família que li
fes un lloc a la seva llar.

¿Quieres seguir protegiendo
a tu cachorro como lo
hacía su lactancia materna?

desarrollo del
sistema inmunitario

desarrollo
de los huesos

desarrollo
del cerebro

Los nucleótidos son clave para el
crecimiento del cachorro y el desarrollo
fuerte de su sistema inmunitario.
ADVANCE Baby Protect es el único alimento
que contiene nucleótidos como en la leche
de su madre.
Más información en www.advance.es

Comunicació “El Hormiguero”
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L’aventura de la Nona
La Nona va compartir escenari amb part de la delegació de
l’entitat que va viatjar fins a Madrid, amb el conductor del
programa, Pablo Motos, amb el presentador de la secció, Dani
Rovira, i amb els convidats d’aquell dia, els actors Javier Cámara i Ricardo Darín.
Els tres integrants de la protectora que es van desplaçar fins als
estudis d’Antena 3 —entre ells el president de l’entitat, Narcís
Sirvent—, han coincidit a destacar el bon tracte rebut durant
l’estada i la cordialitat d’en Dani Rovira, que està molt involucrat
en la defensa dels animals i que col·labora activament amb la
protectora de Màlaga, on exerceix com a voluntari i padrí i a qui,
a més, fa donació de tota la seva remuneració a Amores perrunos. Aquest esperit de col·laboració fa que conegui molt bé les
problemàtiques de les protectores.
Tan bon punt la Nona va aparèixer a la televisió, el telèfon de la
protectora va començar a sonar i durant tota la nit i l’endemà es
van rebre trucades, correus electrònics i missatges de Whatsapp
que van continuar al llarg de tota la setmana. La difusió derivada

de l’aparició televisiva va ser molt significativa si, a més, es té en
compte que l’afluència de peticions d’informació va desembocar
en 180 sol·licituds d’adopció rebudes des de tota l’Estat.

Tot buscant una família
Per tal de canalitzar el volum de consultes desencadenades
a partir de la participació en el programa, es va informar les
persones interessades que es faria una selecció a través d’un
qüestionari en què, essencialment, se’ls demanarien les dades
de contacte per remetre’ls la fitxa tècnica de la Nona, les condicions d’adopció i el qüestionari de preadopció. Després d’un
filtratge, hi va haver una família que va destacar: amb el qüestionari a la mà, semblava la família “ideal” per a la Nona.

Es tractava d’un matrimoni amb dos fills que estaven molt conscienciats de la cura i protecció dels animals. De fet, no van fer
una trucada impulsiva, en el mateix moment que sortia la Nona
al programa, sinó que van contactar al cap de dos dies, després
d’haver-ho parlat tota la família i haver pres una decisió entre
tots. El passat dia 7 de novembre, van dirigir-se al refugi a conèixer la Nona i el dia 14, van formalitzar definitivament l’adopció.

Una reflexió

Els altres dos casos proposats

Més enllà de la Nona o de tots els gossos que puguin aparèixer
a la secció Amores perrunos, són molts els animals que esperen
que algú els adopti. Tots tenen una història que, de ben segur,
pot tocar el cor d’alguna família disposada a oferir-los una llar,
tot gaudint mútuament del plaer d’una bona convivència. Tant
de bo els valors que es fomenten amb aquestes iniciatives reverteixin en una societat més respectuosa envers els animals.

Junt amb la Nona, van ser preseleccionats per al programa dos
gossos més: en Blanc (que surt a la secció Habitants d’aquesta
mateixa edició de la revista) i en Logan, que també té una llarga
història (va entrar a la Lliga el desembre del 2006 amb dos
mesos i ja fa 9 anys, gairebé tota la seva vida, que és al refugi),
però aquest cop la sort va tocar a la Nona, l’anomenada “mare
coratge”.

©Royal Canin SAS 2015, all rights reserved

Creado para los perros muy pequeños,
formulado para satisfacer sus grandes necesidades
Perros de menos de 4 kg de peso adulto…
Muy pequeños pero con grandes demandas. Teniendo en cuenta sus necesidades específicas, Royal Canin
ha creado el programa nutricional X-SMALL. Cuatro soluciones para las diferentes etapas de la vida:
Junior, Adult, Mature+8 y Ageing+12 aún con mayor precisión nutricional.

Esta sección normalmente la dedicamos a los animales mayores o los que llevan
más tiempo en el refugio, pero también tenemos muchos animales muy jóvenes que
esperan encontrar una familia, algunos de ellos desde hace tiempo. Todos los que
veis en esta página tienen entre 1 y 2 años. ¿Os animáis a conocerlos?

Duc
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 01-04-2014
Fecha entrada: 05-10-2015
Raza: x Labrador/Setter

Garson
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 21-07-2013
Fecha entrada: 21-07-2015
Raza: x P. Alemán

Zuri
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 02-07-2014
Fecha entrada: 17-04-2015
Raza: Mestizo

Jones
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 25-04-2013
Fecha entrada: 03-05-2015
Raza: G.C. Europeo

Flam
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 01-01-2015
Fecha entrada: 03-09-2015
Raza: Mestizo

Junior
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 01-11-2014
Fecha entrada: 23-06-2015
Raza: Mestizo

Homer
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 31-03-2014
Fecha entrada: 31-03-2015
Raza: American Stf

Purrus
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 14-09-2013
Fecha entrada: 14-09-2015
Raza: G.C. Europeo

Coco
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 01-10-2014
Fecha entrada: 06-08-2015
Raza: Mestizo

Dama
Sexo: Hembra
Fecha nacimiento: 20-08-2014
Fecha entrada: 22-06-2015
Raza: Mestizo

Boy
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 20-01-2014
Fecha entrada: 20-01-2015
Raza: Mestizo

Quimera
Sexo: Hembra
Fecha nacimiento: 15-03-2014
Fecha entrada: 20-09-2015
Raza: G.C.Europeo

Adopta’m
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Take
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 18-08-2014
Fecha entrada: 25-10-2015
Raza: x P. Australiano

Cigró
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 15-04-2013
Fecha entrada: 26-04-2015
Raza: Cocker

Bimba
Sexo: Hembra
Fecha nacimiento: 01-03-2014
Fecha entrada: 07-01-2015
Raza: x Pit Bull

Furby
Sexo: Hembra
Fecha nacimiento: 25-05-2013
Fecha entrada: 25-05-2015
Raza: G.C. Europeo
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Llibres recomanats
LA VERDAD SOBRE PERROS Y GATOS
Nela Crespo - Editorial Grijalbo, 2010
Hi ha molts motius que ens porten a no educar correctament el nostre gat o gos. Aquest llibre
reuneix tota la informació essencial que convindria que tingués un propietari d’un gat o un gos
per saber com cuidar-lo, començant, primer de tot, per trobar un lloc on adquirir-lo; en aquest
cas, l’obra potencia l’adopció responsable d’animals en protectores i refugis.
Seguidament, caldria preocupar-se per entendre’ls, comunicar-s’hi, observar el seu llenguatge
corporal i atendre els consells per la bona convivència. Al llibre també s’expliquen els drets
dels animals, les cures a nivell d’alimentació, higiene i l’atenció veterinària que precisen.
Recomanat tant si prefereixes els gossos com els gats.

SINPALABRAS
Roger Olmos - Editat per Logos, 2014 - Iniciativa de FAADA
Un llibre ple d’imatges i poc text que té per objectiu sensibilitzar els éssers humans cap a la resta
d’animals amb què compartim el planeta: conèixer-los, respectar-los i protegir-los.
L’obra ens fa reflexionar sobre les nostres eleccions, que a vegades són sols una conseqüència
de la nostra “ignorància” sobre el que hi ha darrere del món de la moda, la indústria alimentària o
l’entreteniment.
Recomanat tant per a petits com per a grans.
Tots els beneficis de la venda del llibre es destinaran al treball de protecció dels animals de FAADA.

Reportatge

Decomiso:
una medida eficaz
El marco legal establece que en el momento en que una persona
localiza un animal cuya vida, en caso de mantenerse durante un
tiempo en las condiciones y situación en las que subsiste, pueda
estar en riesgo, deberá interponer una denuncia por maltrato y solicitar su decomiso. Y es que existen personas que no son capaces
de tratar adecuadamente a sus animales, por mucho que crean
quererlos. Así, no todos los animales que ingresan en las instalaciones de la protectora lo hacen a causa de un abandono. En ocasiones, son trasladados al refugio como resultado de un decomiso
cursado por la autoridad pública competente en cada caso.

Un aumento significativo

Las infracciones que provocan el decomiso de un animal –que están clasificadas legalmente como leves, graves y muy graves– comprenden una serie de actitudes por parte de sus “cuidadores” que
impiden su bienestar. En el caso de la Lliga Protectora d’Animals
de Sabadell, los desencadenantes de ingreso por decomiso más
frecuentes son debidos a: síndrome de Noé, síndrome de Diógenes, desahucios, la cría ilegal, maltrato que les pueda producir daño
o sufrimientos innecesarios y el hecho de que no se les faciliten la
alimentación y los líquidos necesarios para cubrir sus necesidades.
El número de animales que han ido a parar a la protectora a causa
de decomisos ha aumentado espectacularmente a lo largo de este
2015. Si en 2014 hubo que asumir la entrada de 11 ejemplares, en
2015 (a cierre de esta edición) son ya 51. En general, los decomisos suponen un ingreso de animales caótico, debido a que llegan
en muy malas condiciones y, a veces, en grupo.

Cría ilegal
La compraventa y cría ilegal de animales es otra forma de
maltrato. Criar en casa para poder vender cachorros no
solo es maltrato para la hembra, a la que se hace pasar por
tal trauma, a veces sin respetar los períodos de descanso,
además es ilegal y generalmente comporta deficiencias
sanitarias y falta de higiene. Para que alguien pueda
comercializar cachorros de una forma legal, es necesario que
esté dado de alta como criador, tenga un núcleo zoológico
registrado, cuente con un veterinario y asuma un control de
cría llamado cadencia de partos.

Incapacidad de control
Una forma menos frecuente, pero que ha ocurrido en alguna
ocasión, son decomisos debido a una mala gestión del
comportamiento del animal de compañía, que deriva en
problemas agresivos de este hacia el propietario que no es
capaz de controlarlo, y que acaba en un decomiso por parte
de la policía y posterior entrega del animal a la protectora.
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Trastornos que
acaban en decomiso
Síndrome de Noé
La persona afectada tiende a recoger todos los animales que
encuentra por la calle para acogerlos en casa. Constituye
un proceso infinito que no se detiene ante el deterioro del
hogar. El trastorno provoca que los animales acaben en
peores condiciones de las que tenían en la calle, ya que el
supuesto cuidador no les ofrece las atenciones mínimas que
necesitan: ni comida, ni agua, ni condiciones higiénicas. La
sobreabundancia de habitantes en la vivienda produce falta de
limpieza y también de espacio, con lo cual los problemas de
salud son frecuentes, debido a que no se acude al veterinario
ni se siguen los programas de vacunas. El afectado por este
síndrome no reconoce que los animales están mal atendidos,
pese a que alcancen niveles alarmantes de desnutrición,
deshidratación, infestación parasitaria, ataques entre ellos,
canibalismo o cría incontrolada en un recinto lleno de orina y
heces, ya que los animales no suelen estar esterilizados.

Síndrome de Diógenes
El síndrome de Diógenes no es simplemente la acumulación
de objetos, sino el almacenamiento exagerado dentro y fuera
de la casa, ocupando todo el espacio posible del suelo al
techo. Quienes lo padecen tienen su vivienda atiborrada de
cosas: periódicos, revistas, envases vacíos, ropa usada,
papel, basura, comida y, en muchas ocasiones, animales.
Todo ello en condiciones inadecuadas. Es una enfermedad
que precisa asistencia médica.

Desahucios
En España, el término jurídico desahucio se utiliza cuando se
procede a privar al inquilino de la posesión (uso del inmueble)
mediante una resolución judicial por un incumplimiento
del contrato de arrendamiento (falta de pago de la renta o
cualquier otro incumplimiento contractual). La crisis que se
está padeciendo en este país desde hace ya unos años ha
propiciado los desahucios y, como consecuencia de ello,
numerosos animales han ido a parar a las protectoras.

Maltrato
Asimismo, el maltrato de cualquier índole o bien el hecho de
no facilitar al animal los líquidos y la alimentación precisos
para su correcto desarrollo o no proporcionarle el espacio
necesario y cubierto es también un desencadenante para
solicitar esta medida cautelar denominada decomiso.
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Cursets d’educació canina per
a adoptants de cadells
En una classe, de com a mínim set o
vuit participants, s’intenta ensenyar tot el
possible per assegurar que la relació amb
la nova mascota sigui la millor. S’aprèn a
tractar amb el gos amb un ensenyament
en positiu per tal que la situació no s’arribi
a descontrolar i suposi un malestar de
l’animal o dels adoptants.

Sovint, la il·lusió d’acollir un nou membre
de quatre potes a la família implica perdre
de vista tot el que suposa tenir-lo a casa,
sobretot quan es tracta d’un cadell. Al cap
i a la fi, no deixa de ser un animal que té
determinats comportaments innats que
poden no ser compatibles amb un dia a
dia a casa nostra. Sense l’educació adequada, un cadell no sabrà adaptar-se a la
nova llar. Malauradament, això implica que,
de vegades, gossos que semblaven haver
trobat una família, tornin a la protectora, ja
una mica més grans i amb una mica més
de dificultats per ser adoptats per segona
vegada.
Arran d’aquest problema, es va crear la iniciativa dels cursets per a cadells adoptats.
Ara, s’inclouen en el preu d’adopció unes
hores de classe per aprendre a afrontar

la situació una vegada a casa. És un curs
d’ensinistrament caní per preparar la gent
davant de les situacions o els comportaments que es podran trobar més endavant. Consisteix en unes poques hores de
classes teòriques i després pràctiques a la
protectora. Aquestes classes, que ensenyen com realitzar una educació canina en
positiu, es porten a terme cada tres mesos
en dues sessions, dissabtes al matí.
Al capdavant del projecte trobem la Judith
Clarés, educadora canina i ATV de la
protectora. La seva iniciativa, l’experiència
i coneixement dels animals i també la
formació especialitzada permet una
realització correcta i eficaç dels cursos.
Acostumen a ser per a adoptants de la
protectora, tot i que s’intenta fer-ne alguna
de sessió a l’any oberta al públic.

La intenció és aprendre a entendre’s
amb l’animal i no recórrer únicament a
l’instint –com poden ser els crits o les
estrebades brusques de l’animal– per
tal d’aconseguir que realment faci cas.
D’aquesta manera, també s’evita el que
pot ser la por o l’ansietat, que, al cap i a la
fi, no fan més que causar més destrosses
a la casa o comportaments no desitjats.

La finalitat d’aquest curs és entendre que
hi ha solucions i mètodes molt efectius per
garantir una millor convivència amb la nova
mascota.
Nicole Schreiber

Reto Nuez
completat

Ja no es recullen
cartutxos

Els diners recaptats a partir de la participació amb èxit en el Reto
Nuez (113 vots obtinguts per calcular el preu d’una assegurança o
bé contractar-la i, per tant, 1.000 euros de recaptació) han permès:
l’operació oftalmològica d’un cadell bòxer per transposició de la
còrnia conjuntival, l’atenció d’urgència en una clínica veterinària
externa un diumenge, que no hi ha servei veterinari a la protectora, a
un pastor alemany que va ser mossegat per altres gossos (radiografia, sutures, anestèsia, etc.) i l’adquisició de medicaments per tractar
la leishmaniosi en gossos i el refredat en gats.

Després de molt de temps recollint cartutxos i tòners usats per reciclar en benefici dels animals, la protectora ho haurà de deixar de fer.
Atès que la gran majoria del material que darrerament s’ha recollit a
les instal·lacions no ha resultat vàlid per ser reutilitzat (perquè gairebé en tots els casos es tracta de models que han estat ja reciclats),
l’empresa recollidora que abonava una quantitat a canvi d’aquest
material l’ha de portar a una planta de reciclatge, i això suposa per
a ells un cost que s’hauria d’acabar repercutint en la protectora.
Davant d’aquesta circumstància, l’entitat ha conclòs que es tracta
d’una despesa inassumible.

L’entitat dóna les gràcies a tots els participants que han votat el seu
projecte social al Reto Nuez i que, així, han aportat el seu particular granet de sorra a millorar una mica les condicions de vida dels
animals del refugi.

La protectora agraeix l’esforç de tota la gent que ha ajudat a recaptar ingressos a través del reciclatge de cartutxos i tòners i els emplaça a NO portar més material d’aquest tipus per reciclar, perquè ja
no es podrà recollir.

blanc

Habitants
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¡Hola humanos y humanas!
Me llamo Blanc, tengo 6 años y soy una mezcla de mastí
n con los ojos
verdes. Llegué a la protectora el pasado agosto, cuand
o un humano me
encontró solo y sin casa en el polígono donde siempre
viví.
Cuando era pequeño mi dueño tenía una empresa y yo
vivía allí. Era feliz
cuando los humanos venían a trabajar, veía qué hacían
, jugaban conmigo… Pero, hace unos dos años, la empresa de mi dueño
fue mal y cerró.
Los humanos dejaron de venir a trabajar y mi dueño se
fue del país y
me dejó solo en el que había sido mi hogar hasta enton
ces. Durante ese
tiempo, los humanos que un día trabajaron conmigo me
seguían trayendo comida, pero yo a veces me escapaba de la empre
sa y paseaba por
ahí. Eso no gustaba a otros humanos que trabajaban
en el polígono, así
que, como mis antiguos compañeros de trabajo no podía
n quedarse
conmigo, uno de los humanos me trajo aquí y me dijo
que así encontraría
a una familia para siempre.
Soy muy grande y tengo una oreja cortada, pero tengo
unos ojos muy
bonitos y soy cariñoso, aunque territorial. Ha sido duro
defender de intrusos una empresa tan grande yo solo, así que ahora
no me gusta nada
vivir con otros perros; prefiero a los humanos.
En la protectora, estoy en una jaula pequeña yo solo,
aunque me dejan
salir 20 minutos al día. Mi casa era grande, así que si
alguien quiere quedarse conmigo, le prometo que lo defenderé y que nuest
ra casa será el
lugar más seguro y feliz del mundo. ¡Os espero!

¡Hola, humanos y humanas!
o somos los
años y soy muy grandote, com
Me llamo Atambo, tengo 4
4 y pronto hará
la protectora en abril de 201
mastines de raza. Llegué a
dos años que estoy aquí.
. Estaba muy
a no me sentía nada cómodo
Cuando llegué a la protector
eso me ponía
do, así que supongo que por
inseguro y todo me daba mie
mucho! Ahora ya
arme la comida. ¡Lo siento
toc
rían
que
ndo
cua
vo
esi
agr
ta más que los
adaptado y cada día me gus
estoy mucho mejor, me he
que ya he cogilos
acaricien. Pero, eso sí, con
humanos me mimen y me
oso amoroso!
n y muy cariñoso. ¡Como un
do confianza. Soy un mimosó
unos a los
no me acaban de gustar, son
aún
que
s
ano
hum
cos
úni
Los
, en cambio,
caéis bien! Con otros perros
me
¡No
s.
ario
erin
vet
an
que llam
ta jugar con ellos.
sí que me llevo bien y me gus
dan un poco
za en mí mismo, pero aún me
Cada día tengo más confian
o de personas,
tro de las ciudades, tan llen
cen
el
o
com
s
are
lug
do
de mie
grandes como
los lugares más tranquilos y
coches, ruidos… Me gustan
o yo!
las casas. ¡Tan grandes com
que aún no
unos humanos sin niños, por
ían
ser
mí
a
par
al
ide
lo
que
Dicen
cerca. ¡Pero cada
uen cuando tengo comida
me gusta mucho que me toq
día mejoro!
ndo a que venme quiere, aquí estoy espera
Si algún humano o humana
as, humanos!
y muy felices juntos. ¡Graci
gáis a buscarme para ser mu

at a m b o
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Animals adoptats

POMA
Hola:
Me llamo Gabriela Díaz Hooper. El día 20 de octubre del 2011, mi pareja y yo
adoptamos a una perrita de 12 años, Poma.
Nos la llevamos a casa el día que la operasteis para quitarle unos tumores de las
glándulas mamarias. En el momento en que llegó a casa, estaba feliz. Empezamos
a controlarle la dieta y a pasearla mucho y, en poco tiempo, se puso en forma. Pocos días había que alguien de la calle no me preguntase si era un cachorro; estaba
tan guapa y juguetona que entiendo la confusión.
Pasó una muy mala época en la que nos dimos cuenta de que tenía leishmaniosis
y erliquiosis. Pensábamos que no lo superaría, pero con inyecciones cada día, muchos medicamentos y amor, lo superó. El resto del tiempo que la tuvimos estuvo
sana, feliz y siempre moviendo la cola sin parar. El día 16 de junio de este año, la
llevamos a urgencias porque respiraba con dificultad y finalmente la dormimos.
No puedo explicar con palabras lo que sentía por ella. Era una de las cosas más
importantes de mi vida. Adoptando al primer y único perro que he tenido jamás,
con 12 años, y ha sido una de las mejores cosas que he hecho. Muchas personas
me dijeron que quizás no era buena idea, que no duraría mucho, pero me alegro
de haberlo hecho. Ha sido muy difícil acostumbrarme a que no esté; de hecho,
aún no estoy acostumbrada.
Os escribo para agradecer lo que hacéis cada día: rescatáis a estos animales, los
cuidáis y facilitáis que lleguen a casas donde los quieran. No sé qué tipo de vida
tuvo Poma antes de tenerme a mí, pero he hecho todo para que supiese cuánto la
quería y hasta el último minuto la he querido. Gracias por operarla, vacunarla cada
año y por haberla cuidado hasta que yo la encontré.
Os adjunto unas fotos para que veáis lo realmente preciosa y feliz que estaba y
alguna con el gatito que adoptamos. Ella lo cuidó como si fuese su cachorro.
Gracias,
Gaby Hooper

BREE (ABANS ASTRA)

NINA

Benvolgut equip de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell,
Us envio un parell de fotos de la Bree, que vaig adoptar fa
dos mesos. Es confirma el que deia un llibre: “els Dogos són
gossos de saló”.

Hola,
Us envio fotos de la Nina. La vam adoptar fa unes setmanes. És una gateta molt dolça, afectuosa i juganera.
Es fa estimar tantíssim i des del primer moment s’ha adaptat perfectament.

Moltíssimes gràcies per la feina que feu,
Àngels.

Gràcies a tots els qui treballeu a la protectora,
Anna

va ser
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Golfo

Bola

Catalunya, Wallace i Lliure

Coco

Smaug i Poruga

Dana

Diane

Duncan

Fosca

Frac i Mifu

Mina

Iron

Jack

Kira

Teia

Lili

Nely

Nina

Ona

Pelat

Ralph

Roko

Simba

Topolino

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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Col·laboradors
alemanys visiten la
protectora
Les germanes Loraine i Carina Sehlbach,
responsables de l’associació en defensa
dels animals Tierhilfe Miezekatze, ubicada a
Alemanya, contribueixen des de fa set anys a
buscar adoptants per a gats de la Lliga, així
com per a d’altres entitats vinculades al món
dels felins.
Aquest estiu, van visitar per primera vegada les instal·lacions de la
protectora, acompanyades de Patricia Espada, de Progat.
El recorregut, que es va centrar en l’espai reservat als gats, els va
sorprendre favorablement. Van poder comprovar que els animals
estaven bé i van fixar la seva atenció en detalls com ara les safates
penjades o el fet que disposessin de zona d’interior i d’exterior,
unes idees que van trobar adients per, si és possible, integrar-les
als seus patis. En aquest sentit, no dubten a comentar al seu web
que a les instal·lacions de Sabadell “s’han creat meravelloses possibilitats”. Així mateix, van reconèixer alguns dels gats que ofereixen en adopció, amb la càrrega emocional que això suposa per a
persones molt sensibilitzades amb la realitat dels gats abandonats.

Una tasca “fantàstica”
Durant la seva estada a la protectora, van acompanyar la comitiva
una sèrie de voluntaris que habitualment col·laboren en aquesta
zona de treball, que van poder dir-hi la seva donant detalls sobre la
distribució i el funcionament del recinte. En aquest sentit, a la seva
pàgina web, les germanes Sehlbach s’esplaien aportant dades de
l’estructura organitzativa de la protectora per donar a entendre el
perquè de la divisió d’espais. Així, expliquen que a les instal·lacions
de Sabadell “els problemes s’afronten des de l’arrel”, ja que, “a
part de portar a terme l’esterilització de tots els animals, també
es fa una tasca important per dirigir-se a la població”, i destaquen
que es suggereixen alternatives a l’adopció, com ara “apadrinar
un gat”. Pel que sembla, també els va agradar el fet d’establir
col·laboracions com ara la que, des de ja fa temps, es manté
amb l’escola Illa per habilitar espais més amables amb projectes

com ara el pintat de parets, que qualifiquen de “genial”, o bé els
diferents equips de treball que interaccionen amb determinats
col·lectius ciutadans, tasca que consideren “fantàstica”.

Objectiu: més adopcions
En tot moment, van voler conèixer com s’organitza una entitat
com la Lliga i van reunir un munt d’informació sobre el tema. Als
integrants de la protectora que les van acompanyar els va semblar
que s’havien endut una bona impressió del recinte i de la seva
estructura organitzativa i, de fet, abans de marxar van comentar
que, de tots els refugis amb què treballen a Espanya, aquest era
el que estava en millors condicions: al seu web, comenten que la
Lliga “està molt per sobre dels estàndards espanyols”. Tant de bo
l’experiència es tradueixi en més adopcions.
De moment, la seva tasca des que van arribar al seu país ha estat
plenament dirigida en aquest sentit, si prenem com a referent el
que hi diuen: “Quan vam visitar la protectora, hi havia uns 150 gats
i uns 250 gossos. Per descomptat no seríem les de sempre si no
ens n’haguéssim enamorat d’uns quants. Tant aquests gats com
d’altres es posaran aviat al web
per buscar-los
casa.” La veritat
és que, arran de
la publicació de
la seva visita a
Sabadell, es va
engegar un animat
debat en el seu
blog de ciutadans
alemanys vinculats
a l’entitat Tierhilfe
Miezekatze.

Núria Cortina reforça
el torn de tarda
La fins ara coordinadora de voluntaris, Núria Cortina, s’ha incorporat a les files de la protectora per, com a treballadora, cobrir el torn
de tarda. Actuarà com a reforç d’atenció al públic amb l’objectiu
d’incrementar en un 10% les adopcions els pròxims quatre anys.
Així mateix, com a continuïtat de les tasques que es porten a terme
al matí, està previst que contribueixi a agilitzar els processos, optimitzant una franja horària que, fins ara, sovint es tendia a col·lapsar.

Col·laboradors
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L’escola Illa pinta el pati de gats

Fruit d’una nova col·laboració amb l’escola
Illa de Sabadell, el recinte destinat als gats
llueix molt millor. En aquesta ocasió, el grup
d’alumnes que ha optat per la protectora
per dur a terme el seu projecte ha condicionat un dels patis de gats amb pintures
que reprodueixen elements de la natura,

com ara plantes, papallones i ocells, així
com tot tipus de motius que poden enriquir
un ambient on s’estan els felins. L’objectiu
és que, mentre són al centre, esperant una
família, la seva vida sigui menys monòtona.
L’experiència ha tingut un doble al·licient per
als habitants de l’espai, ja que, durant els

dies que les alumnes van estar pintant, van
poder gaudir de la companyia tant de les
noies com de la seva música i, per tant, era
fàcil veure’ls més relaxats del que és habitual. L’entitat, com sempre, agraeix al centre
docent i a les alumnes el seu entusiasme i
creativitat.

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

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

SI T’AGRADEN ELS ANIMALS EN POTS FER LA TEVA PROFESSIÓ
Tel. 93 727 69 54
C/ Estrella, 124 Sabadell
www.ideasabadell.es

transcastellar@transcastellar.com

C/ Demóstenes, 44
Esquina c/ Juvenal (Plaza Benjamín García)
T. 93 712 81 43 - 08206 Sabadell
marcsanchez75@gmail.com
www.asesoria-laser.com
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DORS
ELS PATROCINA
DE LES FESTES!

Un Nadal, un dibuix

A la postal de Nadal d’aquest any torna a lluir
el dibuix
ideat pel guanyador del concurs de dibuix infant
il Jo
estimo els animals de la darrera convocatòria
de la Festa
de l’Animal de Companyia. La premiada va
ser Eire
Basco, de 5 anys.

CALENDARI SOLIDARI
Enguany, la protectora ha tornat a posar a la venda el calendari solidari DIN A-3, que es pot penjar a la paret i que inclou
fotografies en color d’animals que són a les instal·lacions de la
protectora o bé que hi han estat fins fa ben poc. Es pot adquirir
al refugi en horari d’atenció al públic per 6 euros.

CADELLS nº 8

Com ja fa uns anys
, a través del conven
i de pràctiques de l’e
formació en centres
scola, la
de treball (FCT), alg
uns alumnes d’il·lustr
l’Escola Illa fan difere
ac
ió de
nts col·laboracions
amb la protectora.
En aquest cas, la po
rtada del número 8
de la minirevista Ca
la versió a color és
dells en
d’Alba González Ag
im Il·lustració, que ha
també tot l’interior am
dibuixat
b la temàtica de les
aus. Esperem que us
agradi!

Nova col·laboració
entre la Lliga Prot
ectora d’Animals
l’escola d’art i dis
de Sabadell i
seny ILLA de Saba
dell.

Cadells
8

La revista dels minisocis!

L’ocellet que xiulava
Picotejant fulletes anava un ocellet,
quan va trobar un xiulet molt petitonet.
Encuriosit sense saber el que era,
el va picotejar per poder menjar.
Però mirant-lo a poc a poquet,
va veure que tenia un foradet,
on hi va posar el bec i sense voler va bufar,
quan llavors el xiulet va sonar.
Li va agradar tant el que va sonar,
que va tornar a bufar,
bufar més i més fort, una i dues vegades.
Així que l’ocellet per casualitat,
una melodia va composar en bufar.

2

Sopa de lletres
Busca les següents aus en la sopa de lletres:
gavina
oreneta
bernat
gall
cigne

ànec
perdiu
àliga
cotorra
oca

SOL·LUCIÓ:
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Laberint
A veure si esbrines quines aus volen i quines no.
Troba el camí correcte per a cada au.

PARDAL

ESTRUÇ

GALLINA
VOLEN

PINGÜÍ

· sí volen: pardal, corb, lloro

SOL·LUCIÓ:

LLORO

· no volen: gallina, pingüí, estruç

4

CORB

NO
VOLEN

Recomanacions
ALBATROS
Un albatros vell ens explica la seva
vida en primera persona, des que neix i
es cria en una illa solitària. Coneixem així els seus pensaments, sentiments, costums, manera de relacionar-se
amb els altres animals, dubtes, pors...
L’albatros es converteix en un ésser
autònom que troba una parella amb la
qual té cries que fan que la història
comenci de nou.
Al darrere d’aquesta història trobem la
denúncia dels desastres ecològics propiciats pels humans, com ara els vessaments de petroli per enfonsaments
de petroliers a prop de les costes que
provoquen la desaparició de milers
d’exemplars de diverses espècies i la
destrucció d’hàbitats naturals.

Manuel Alfonseca
Col·lecció El duende verde
Editorial Anaya - Madrid, 2002
Recomanat a partir de 10 anys

RIO
Una divertida pel·lícula d’aventures en
un lloc salvatge i ple de sorpreses:
Els seus protagonistes són en Blu, un
guacamai domèstic que mai no ha après a
volar i que només gaudeix de la vida al
costat de la seva propietària, i la Linda, la seva gran amiga.
La Linda creia que en Blu era l’únic guacamai de la seva espècie arreu del món.
Però quan descobreixen per les notícies de televisió que a Rio de Jainero
en queda un altre exemplar, s’embarquen
tots dos en un gran viatge amb l’objectiu
d’ampliar la família d’en Blu.
No et pots perdre les rialles, els pensaments ni les emocions que viuen tots els
animals que hi participen.

5

Veritat o Fals
Assenyala si són veritat (V) o fals (F) les
següents frases en relació a les aus:

1) Tenen el cos cobert de plomes. V / F
2) Les mares fan el niu amb branquetes que troben pel
terra.

V / F

3) Viuen a molts llocs del món. V / F
4) Tenen dents. V / F
5) Totes són aus de terra, no de mar. V / F
6) Tenen ungles a les potes. V / F
7) Neixen d’ous. V / F
8) Només mengen plantes. V / F

SOL·LUCIÓ:
		
1
		2
		3
		4

V		
5
V		6
V		7
F		8

F		
V
V
F
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CÓÓOMO HACER UN
COMEDERO PARA PAJARITOS
A continuación te contaremos cómo hacer un comedero para colibríes. Es fácil, divertido y no necesitarás pegamento. Recuerda
que debes hacer esta actividad con algún adulto para que te ayude.
Materiales:
Una botella vacía de gaseosa de un
litro o más con tapón
Un recipiente redondo con su tapa
Un bisturí o una perforadora de huecos
Alambre
Plástico o papel de colores

Procedimiento:
Asegúrate de que la botella de gaseosa
está limpia y seca, quítale la tapa y hazle un agujero. Asegúrate de que el recipiente redondo también está limpio y seco,
separa la tapa y hazle un agujero del tamaño del cuello de la botella. Adicionalmente, haz cuatro o cinco agujeros pequeños alrededor del grande.
Cuando tengas esos dos pasos hechos correctamente, llena la botella con el
néctar (más adelante te contaremos cómo
hacerlo).Al tener la botella llena, mete
el cuello de la botella por el orificio en
la tapa del recipiente redondo y después
cierra la botella con el tapón.
Seguidamente, pon la tapa al recipiente
redondo y el comedero estará listo.
Receta para el néctar:
Pon en una olla cuatro tazas de agua por
una de azúcar y deja que hierva. Traspásalo a otro recipiente y mételo en el refrigerador hasta que enfríe. Ya estará lista
la comida para los colibríes. Debes lavar
el comedero regularmente para evitar la
formación de hongos.
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4ªºa Festa Minisocis
El diumenge 28 de juny, durant tot el matí, vam celebrar la 4a Festa dels
Minisocis, a la plaça Doctor Robert de Sabadell i vam poder gaudir d’un
matí entretingut i solidari amb un munt d’activitats dirigides pels voluntaris de la protectora gràcies al suport dels col·laboradors de la festa.
- Els pastissos i les coques presentats al concurs eren boníssims i tots
els assistents van poder fer-ne un tast.
- Vam gaudir d’una bona desfilada amb els protagonistes de la festa, nens i
nenes acompanyats per voluntaris de la protectora i els nostres minigossos
en adopció.
- La realització d’un sorteig solidari va ser tot un èxit!
- Vam tenir un photocall molt divertit!
- Per acabar la festa, vam MULLAR-NOS PELS ANIMALS! Un joc molt divertit
d’aigua i esponges en què vam quedar tots molls de dalt a baix i que va
anar molt bé per a la calor.
Esperem que tots els participants i acompanyants s’ho passessin d’allò més
bé i que ens acompanyin l’any vinent!

Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
www.protectorasabadell.org
Amb la col-laboració de: Neus Ferrer, Silvia Nicolas,
Claudia Matheja, Ester Ferrer i Cactus Seny Gràfic.
Il·lustracions: Agim Il·lustració (Alba González) alumne de
l’Escola Municipal d’Art ILLA de Sabadell
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