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EDITORIAL
Balanç del 2009: poques dades per l’optimisme
L’any passat ens va deixar unes xifres lleugerament millors que les del 2008, però encara queden molt lluny del nostre objectiu: que els abandonaments es redueixin fins a un nombre que
permeti que tots els animals siguin adoptats.
L’única excepció és la dels cadells de gos: durant el
2009 es van adoptar tots els que van entrar al refugi,
un total de 151. Per desgràcia, les xifres dels gats
(38% adoptats) i dels gossos adults (34% adoptats) no són gens bones, i encara que, en termes
absoluts, ha augmentat el nombre d’animals adoptats i hi ha hagut menys abandonaments respecte a
anys anteriors, s’està fent realitat una trista tendència: els animals més joves troben una nova família
però la resta semblen condemnats a quedar-se al
refugi anys o, en massa casos, tota la seva vida.
Això ha fet que actualment visquin al refugi molts animals grans, malalts, o simplement no tan agraciats
com la resta, que no tenen gaires possibilitats de

ser adoptats. Són els que ningú no vol. Els oblidats.
Hem de tenir clar que cap animal no hauria de viure en un refugi. És cruel i és indigne.
Les nostres instal·lacions haurien de servir perquè hi passessin un temps mentre apareix algú
que els adopti, però la realitat no és aquesta.
Per aquest motiu s’acaba de posar en marxa
la campanya Els millors adoptants del món,
destinada a buscar famílies per als més desfavorits. Els animals inclosos en la campanya
podran ser adoptats gratuïtament i a més rebran l’atenció veterinària que els poguem dispensar al nostre centre durant tota la seva vida.
Ara només falta esperar que aquestes persones tan
especials els adoptin i els donin l’amor que tant necessiten. Estem segurs que no se’n penediran. Potser
el proper any sí que podrem ser més optimistes.
Carmen Abarca

PENYA JOGAR SABADELL
Penya Oficial CE Sabadell
Plaça Olimpia, 16
Tel. 93 723 84 85
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SOCIS
voluntaris
Serveis veterinaris suspesos
La Protectora es veu obligada a deixar d’oferir servei veterinari als socis. El motiu és la denúncia, per part
d’un veterinari de Sabadell, presentada contra la veterinària del Refugi. Segons la normativa vigent les protectores d’animals no poden atendre els animals que no pertanyen al centre i, per tant, els socis ja no poden
sol·licitar atenció veterinària pels seus animals, com feien fins ara.
Per compensar-los, la Lliga ha decidit congelar la quota de soci per l’any 2010 i a més ha arribat a acords
amb alguns centres veterinaris i botigues especialitzades que ofereixen descomptes o destinen solidàriament a la Protectora un tant per cent dels ingressos obtinguts amb les visites dels socis i padrins.

CENTRES COL·LABORADORS
Clínica Veterinària Vet’s. Av. de Barberà, 114. 08203 Sabadell. Tel. 937112115.
Destina un 10% de l’import de les factures dels socis i padrins a la Protectora.
Grup Sabavet: Clínica Ca N’Oriac, Gironès, 48, 08207 Sabadell, Tel. 93 723 0311
i Aura Veterinària, Av. Matadepera, 237, 08207 Sabadell, Tel. 93 723 3768.
Els socis i padrins es beneficien d’un 10% de descompte en els serveis veterinaris.
Morera. C.Coromines 19-21 (davant del Mercat Central), 08201 Sabadell, Tel. 93 7256335.
Aplicarà un 20% de descompte en la compra de les pipetes Advantix, i un 10% de descompte en els productes d’alimentació, accessoris i perruqueria.
Clínica Veterinària del Centre. C. Colom 53, 08201 Sabadell, Tel. 93 727 1837.
Els socis i padrins es beneficien d’un 10% de descompte en els serveis veterinaris.
Clínica Veterinària Novavet. C. Barcelona 26-28, 08211 Castellar del Vallès, Tel 93 714 4759.
Ofereix un 10% de descompte en els serveis veterinaris a socis i padrins.
Consultori Veterinari Eugenia Mateu Camañes. C. Avinyó, 5 baixos, 08223 Terrassa, Tel. 93 733 35 49.
Descompte del 10% en consultes, vacunes i pinso de gamma alta. 20% en collars Scalibor i pipetes
Advantix.
Clínica Veterinària Dharma. C. Faraday 94, 08224 Terrassa, Tel. 93736 87 51, www.dharmavet.com
Ofereix un 15% de descompte en cirurgies, un 10% en visites d’homeopatia i acupuntura, perruqueria i consultes en general (fins a 20 min.)
Entremaliats. C. Catalunya, 40, 08225 Terrassa, Tel. 93 735 14 44 / 678 984 204
www.entremaliats.com / info@entremaliats.com
Aplicarà un 10% de descompte en tots els seus productes. Un 20% en collars Scalibor i pipetes Advantix.
Per cada 5 sessions de perruqueria regalen un tall d’ungles.

El nou carnet
Juntament amb aquest exemplar de la revista Petjades, heu rebut el nou carnet que us permetrà acreditarvos com a socis o padrins de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. L’objectiu és que serveixi per gaudir
cada cop més de descomptes i avantatges en centres veterinaris, botigues, etc... El carnet es renovarà cada
any al mes de desembre. El primer es vàlid fins a desembre del 2011.

Servei d’incineració per a particulars
Els recordem que la Protectora disposa d’un servei d’incineració per animals. Es pot escollir entre una incineració individual, que costa 160 euros i que inclou una urna amb les cendres del gos o del gat, o una
incineració col·lectiva, que té un preu de 45 euros, totes dues acompanyades del certificat corresponent.
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VOLUNTARIS
La importància de pelar els animals
Per qüestions d’higiene i salut, la Lliga Protectora d’Animals de
Sabadell compta amb un apartat especialitzat en pelar els animals, sobretot als gossos. Es tracta d’una secció que, a més, permet observar amb cert detall i individualment a l’animal i, per tant,
detectar l’existència de possibles malalties, per exemple, a la pell,
a les orelles o a les potes.
La persona que habitualment s’encarrega d’aquesta tasca és
la Teresa Bordas, tot i que recentment s’hi ha afegit una nova
col·laboradora. La Tere s’hi va introduir per casualitat, quan un
bon dia se li va proposar i ensenyar a fer-ho. Ara, només cinc anys
després, ja ha aconseguit un títol acreditatiu i ha convertit la perruqueria canina en una pràctica que va més enllà del voluntariat, donat que combina la professió que des de sempre ha exercit amb la
nova. Com a reflexió sobre aquest particular, explica que, si cinc
anys enrera li haguessin dit que en un futur es dedicaria a pelar
gossos, no s’ho hagués pas cregut. Comenta que al refugi les prioritats per les quals es pela els animals tenen a veure amb l’estat
en què estan i amb el tipus de pèl que tenen. Els gats normalment
no necessiten pelat però, si s’ha de fer, s’opta per adormir-los.
També cal tenir en compte que a l’hivern el pèl, si està en condicions, protegeix del fred, mentre que a l’estiu els produeix calor i
pot derivar en diversos tipus de molèsties.
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ACTUALITATS
voluntaris
Cordada de llegendes a favor dels animals

El passat 5 de febrer es va celebrar al Centre Cívic de Sant Oleguer una
cordada de llegendes solidària amb l’objectiu de recaptar diners pels animals del refugi.L’espectacle, a càrrec del Jaume Viladric, va combinar la
projecció d’imatges amb la narració de llegendes populars de la Menorca talaiòtica. Des de la Protectora volem agrair al Jaume Viladric la seva
participació en aquesta original activitat.
Ester Ferrer

Nova administrativa al refugi

La Matilde Gámez és la nova administrativa del refugi. També
s’encarrega d’atendre els matins la recepció del nou Refugi Municipal d’Animals de Companyia. Li donem la benvinguda i li desitgem molta sort en la seva nova tasca.

El donant més jove de la Lliga

Felicitem pel naixement del seu primer fill a l’Ariadna Albareda, responsable de l’empresa de disseny que s’encarrega solidàriament de la nostra imatge corporativa i també d’aquesta revista. A
més, el Roc Tomassetti s’ha convertit en el donant més jove de la història de la nostra entitat, ja
que ha destinat els diners del seu regal de naixement als animals del Refugi. Moltes gràcies, Roc!
Segur que seràs un gran amant dels animals (el Roc i els seus pares conviuen amb 4 gats: Matarile,
Mesmona, Giusseppe i Luiggi. Abans de la seva arribada ja eren família nombrosa!).
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ACTUALITATS
Èxit de la Primera Marató Musical Solidària

El diumenge 27 de desembre a L’Auditori 3 de Caixa Sabadell es va celebrar la Primera Marató Musical Solidària, organitzada per l’associació
Samadhi Ajut Solidari, amb l’objectiu de recaptar diners per a la Protectora d’Animals de Sabadell. Es van recollir més de 1.000 euros, que van
ser destinats a la compra de material quirúrgic i a la millora del paviment
en alguns patis de gossos.

Tot i la pluja, que semblava que pogués dificultar la venda d’entrades,
l’Auditori va gaudir durant tota la tarda d’un bon ambient i un públic molt animat.
Durant més de cinc hores la música, les cançons i la dansa es van anar alternant amb la participació de més d’una dotzena d’artistes i grups d’estils molt diferents. Una nota divertida la van posar
desprès del descans, quan uns nens van pujar a l’escenari amb una mascota de peluix, mentre els
músics interpretaven la famosa cançó El Progreso, de Roberto Carlos.
Susana Reig

Llibret de Primers Auxilis

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell acaba d’editar el seu primer
llibre: Manual de primers auxilis en animals de companyia. El contingut
resulta molt útil per a tots els amants i propietaris d’animals i aconsella sobre com aplicar cures a gossos i gats, tractar diferents ferides, fer
embenats, mantenir els hàbits d’higiene i desparasitació correctes, i fins
i tot com aplicar els primers auxilis a un animal ferit o malalt. L’autora és
Judith P. Clarés, auxiliar veterinària i educadora canina del refugi.
Els interessats poden adquirir el manual al preu de 6 € a la recepció.
Esperem que sigui útil i ajudi a millorar el benestar dels animals donant més seguretat als propietaris a l’hora de realitzar cures bàsiques o actuar en situacions d’emergència.
Susana Reig

AnimalADDA 2009

Els passats 23, 24 i 25 d’octubre es va celebrar la V Edició d’AnimalADDA,
Saló pel benestar i la defensa de l’animal abandonat, amb un gran èxit
d’assistència i adopcions. Al voltant de dos-cents animals, entre gats i gossos, van ser adoptats i molts d’altres van quedar aparaulats. Es van organitzar col·loquis i recollida d’aliments i material de primera necessitat.
Complint amb un dels principals objectius del Saló es va donar prioritat
a l’adopció, concretament d’aquells animals de llarga estància als refugis. Hi van participar un total de vint-i-cinc centres, entre ells la Protectora
d’Animals de Sabadell, qui va donar en adopció quatre gossos.
A més, els organitzadors van contribuir a la divulgació d’un missatge: el de
la importància i el compromís que suposa l’adquisició d’un animal de companyia, així com dels innumerables beneficis que suposa la incorporació
d’una mascota a la família.
Susana Reig
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ENTREVISTA
voluntaris
Entrevista a un empresari solidari
“CATIFES COMPROMESES AMB ELS ANIMALS”
“Kiko” Cumellas, empresari de Barcelona que comercialitza catifes de les millors marques del
mercat, ha integrat els animals en la seva filosofia d’empresa, fent-los presents en el lema distintiu
“Alfombras comprometidas con los animales”, catàlegs, web, imatge corporativa..., i col·laborant
activament amb diverses protectores d’animals, a les quals cedeix una part de la seva facturació.
Aquest professional, que ha tingut el valor de traslladar el concepte compromís, molt present en
la seva relació a nivell personal amb els animals des de sempre, a l’àmbit purament professional,
creu fermament que un dels factors cabdals perquè la societat iniciï una nova etapa en el llarg camí
vers la consecució del respecte vers els animals passa per conscienciar a les persones en relació
a l’esterilització, evitant així la proliferació d’animals no desitjats que acaben malvivint.
Com i en quines circumstàncies s’inicia el seu vincle amb els animals en general?
Sento amor pels animals des de ben petit, tot i que el meu entorn familiar no fou en absolut favorable perquè així fos. Tot i això, quan veia un animal: cap allà que me n’hi anava. Els primers anys de
vida no em van permetre tenir-ne cap, però quan, força temps després, s’hi van avenir vaig esdevenir una persona summament responsable que, per suposat, tenia cura dels seus animals i arribava
del “cole” i feia el que calgués: treure’ls a passejar, posar-los el menjar, estar amb ells...
Des de quan i per què fa intervenir als seus animals en el seu negoci?
Fa 4 anys em vaig decidir a transmetre la filosofia de respecte als animals, que tan interioritzada
tenia a nivell personal, a nivell professional i vaig començar a utilitzar el terme “alfombras comprometidas”, tant a la botiga i el show-room com al web i al catàleg sense cap pudor.
El fet d’incloure els seus animals en els seus catàlegs i, per tant, implicar-se tan obertament
amb el món animal, li ha portat algun tipus de problema a nivell empresarial?
No m’he trobat amb cap problema. Sí que en alguns casos he topat amb la indiferència, però majoritàriament tot han estat reaccions positives. També és cert que a nivell intern, dins del meu propi
equip de venedors, m’he trobat amb professionals que m’admeten que no saben com transmetre
la meva filosofia.
Què li aporta el fet de conviure amb els seus animals?
Pau, bon rotllo, felicitat... m’han ensenyat el que és la fidelitat i la incondicionalitat i n’he après moltes coses que, fins i tot, m’han servit a l’hora de relacionar-me amb les persones.
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ENTREVISTA
Està renyit producte d’alt standing amb els possibles inconvenients que suposa tenir animals: pèl, menjar i aigua al seu abast, el lavabo en el cas dels gats?
Tot plegat és qüestió dels hàbits que tingui l’amo i no dels animals en sí. És important disposar
d’una mínima infraestructura on se’ls pugui raspallar i d’un espai destinat a que puguin accedir al
menjar i l’aigua, per exemple. Pel que fa a les catifes, avui dia es poden triar materials i textures
més resistents i adequats a les circumstàncies que impliquen la tinença d’animals i és evident que
cal assimilar que una catifa no es neteja sola ni a una casa amb animal ni a una vivenda on no n’hi
hagi cap.
El materialisme ha arribat a l’àmbit dels animals?
Hi ha una sèrie de comportaments d’algunes persones vers els animals que no beneficien en absolut als animals. Potser són fruit de l’evolució d’un mercat que inicialment va ser conscient de
l’enorme volum de negoci que suposava tota aquella persona o família que convivia amb un animal
i el volia tenir en bones condicions. No obstant, en aquests darrers 20 anys s’ha arribat a establir
una mena de materialisme en relació als animals que ratlla l’astracanada. Ara bé, crec que darrere
de tot això, en essència, el que passa és que hi ha moltes persones que no tenen fills i substitueixen aquesta carència amb els animals, una opció lícita i que té les seves conseqüències, en la
majoria dels casos sense caure en l’exageració.
S’han integrat els animals de companyia a l’estil de vida que porten avui dia les persones?
Considero que en el cas dels gats i els gossos sí, mentre que això no és així quan ens referim als
animals exòtics, que encara necessitarien moltes generacions per poder adaptar-se a la nostra civilització. No podem canviar els ritmes d’una societat i, per tant, cal que tots convivim amb factors
com ara l’estrès i el consumisme. Els animals, doncs, pateixen l’absència i la soledat, però crec
fermament que, tot i que no siguin les millors condicions, és molt millor que estar al carrer. A més,
avui dia existeixen recursos com ara els cangurs.
Quines creu que són les diferències entre un animal comprat i un de recollit o adoptat?
Segons les meves vivències al respecte partim d’una base diferent. Mentre l’animal comprat en
teoria no ha patit, el recollit ja té una història. Normalment, aquests segons acostumen a ser més
incondicionals. Això sí, cal assumir els traumes que el seu passat els hi hagi pogut deixar.

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

Clínica Ca N’Oriac
Gironès, 48
08207 SABADELL
Tel. 93 723 03 11
Aura Veterinària
Av. Matadepera, 237
08207 SABADELL
Tel. 93 723 37 68

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

URGÈN
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REPORTATGE
PIRENA: personas y perros compartiendo la aventura
LA PROTECTORA PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓN DE PIRENA’10
Como en ediciones anteriores, Pirena 2010 se presentó en la Playa de la
Nova Icària de Barcelona en enero. La Lliga participó en este acto festivo
en el que colaboraron más de veinte entidades de protección de animales
de Cataluña, en el que además de presentar la tradicional ruta blanca de
los Pirinineos, los organizadores intentan fomentar la adopción de perros y
gatos abandonados. Varias voluntarias se encargaron de montar el estand
de la potectora para vender material promocional y dar a conocer la entidad. Estuvieron muy bien acompañadas por tres de nuestros perros. Uno
de ellos encontró una nueva familia y fue adoptado pocos días después.
20 AÑOS PROMOCIONANDO LA AVENTURA Y EL RESPETO POR
LOS ANIMALES
Este año Pirena ha llegado a su vigésima edición. Sus organizadores se
sienten orgullosos por la labor realizada a lo largo de dos décadas promoviendo el mushing y los Pirineos en todo el mundo.
Este deporte tiene un origen ancestral y procede de Canadá y de Alaska, donde los hombres utilizaban los trineos arrastrados por perros hace
miles de años.
En la edición de este año participaron 37 equipos procedentes de 9 países, y más de 400 perros.
Pirena agrupa tres categorías: la general (trineo con perros), la categoría
de razas nórdicas y el skijöring, la especialidad donde el musher, en condiciones idóneas de nieve, utiliza
esquís de fondo ayudado por uno o dos perros.
La organización prioriza, por encima de la competición, el respeto a los otros participantes, los perros y
los parajes naturales por los que discurre la travesía. El reglamento prohíbe todo tipo de látigos, bozales o
collares estranguladores. Insultar a un perro puede ser motivo de descalificación.
PARTICIPAN TODO TIPO DE PERROS
En la categoría general participan perros cruzados de todas las razas y actualmente consiguen mejores
tiempos que los nórdicos, ya que aunque no están tan preparados para soportar el frío (y no duermen
sobre la nieve) son igual de resistentes y más rápidos. Uno de los participantes noruegos corría con pointers negros que había cruzado con huskies y tenían los ojos azules. Hay que destacar que en la presente edición había un equipo compuesto de perros nórdicos, todos ellos adoptados en protectoras. Por lo
visto los perros se adaptan rápidamente a la mecánica de este deporte y disfrutan corriendo en grupo.
MUSHERS Y PERROS FORMAN UN EQUIPO
La organización interna del equipo no deja de ser curiosa. Los perros del trineo tienen un perro líder (o dos), les
siguen los swing dogs que marcan el ritmo, después los dos team dogs que hacen piña y los últimos dos son
los wheel dogs (ruedas) que son los más fuertes y los que verdaderamente tiran del trineo. El musher confía
totalmente en el líder, sobre todo en las etapas de noche, ya que no ve la pista y se deja llevar por su perro guía.

11

Ahora es cuando se construye su
sistema inmunitario
Cuando son cachorros es cuando más necesitas
protegerlos. Por eso, Advance ha elaborado una
exclusiva fórmula con inmunonutrientes como
los nucleótidos, las inmunoglobulinas y los
prebióticos, que permiten la rápida activación
de su sistema inmunitario. Los primeros años
son claves para su salud y protegerlos, está en
tus manos.

Ahora depende de ti.
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REPORTATGE
Conviure amb gats: històries de família
L’ÓSCAR PEREDA té una nena petita i, un
bon dia, ell i la seva dona van considerar
pertinent adoptar un gat per poder complir
un desig que feia molt de temps que la nena
expressava. Ell no havia conviscut mai amb
gats i, per tant, allò suposava una experiència nova del tot.
Què pensaves dels gats abans de tenir-ne
un?
Abans de tenir en Rufu no pensava res en
concret sobre els gats perquè, de fet, mai havia pensat que en tindria un.
A casa, com us repartiu les tasques?
La Claudia, la meva filla de 3 anys, bàsicament
juga amb l’animal. La meva dona, l’Anna, és
qui acaba assumint les tasques de neteja i jo
m’encarrego de cobrir les seves necessitats.
Què ha suposat en el dia a dia?
Ara som 4 a casa i això naturalment suposa una responsabilitat més. Cal no oblidar-ho. Però, al
mateix temps, ha suposat una nova presència, algú qui busques quan arribes a casa. Perquè, a
més, és un animal molt carinyòs que, per exemple, només et pot arribar a mossegar – sense fer mal
és clar – quan vol jugar. M’ha sorprès el fet que siguin tan i tan nets amb la seva higiene.
Quin balanç en fa de l’experiència?
He de confessar que sempre havia estat una persona de gossos i, en canvi, a la meva dona li agradaven més els gats. Tot i això he de reconèixer que per conviure a casa, com a mínim en les nostres
circumstàncies, crec que és millor un gat.
La LAIA GARCÍA, una noia de 25 anys amant dels animals des de ben petita, conviu a casa seva
amb una gossa, dos gats i una nena de poc més d’un any.
Com encaixen els gats en aquest panorama familiar?
Som tots plegats una gran família.
Què destacaries de l’interrelació entre la teva filla, Andrea, i els gats?
Ells pensen que la nena és una més de la “camada” i, per tant, la tracten com si fos un altre gat.
L’Andrea té moltíssimes ganes d’estar amb ells i quan hi és els estreny i els abraça i ells, per la seva
banda, la petonegen.
En un moment donat de la vostra vida, en el curs d’un canvi de vivenda, tu i el teu marit us vau trobar sense lloc on viure i vau haver
d’anar uns dies a casa la teva mare. Què va passar amb els gats?
El company de la meva mare es va posar molt malalt i el metge li
va comentar que era a causa d’una al·lèrgia als gats i que els tragués de seguida de casa. En comptes de treure’ns-els de sobre,
vam decidir que allà on anaven ells, anàvem també nosaltres i vam
posar-nos a buscar un allotjament on admetessin animals. Finalment vam trobar un hostal que no ens va posar cap inconvenient i
ens hi vàrem quedar una setmana, fins que ens van lliurar les claus
de la casa, amb tot el cost econòmic que va suposar el fet per nosaltres.
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L’ELVIRA LOZANO, de 49 anys, es trobà de la nit al dia i sense
haver-ho decidit amb un gat a casa. La seva filla l’havia recollit
però, en quedar-se sense pis, va decidir dur-lo amb els pares.
Com es porta tenir un gat a casa quan tu no ho has triat?
Al principi no gaire bé. Però van anar passant els dies i ens vam
anar adonant que era tan bona!
Al llarg de la teva vida havies tingut l’oportunitat de conviure
amb gats i gossos, com resumiries les diferències entre uns i
d’altres?
El gat és molt més independent i, a més, no dóna tanta feina.
Mentre li habilitis un lloc per fer les seves necessitats i li mantinguis mínimament net, i li donis menjar i, sobretot, aigua, ja
està.
Els fills s’han fet grans i són poc a casa. Substitueix el gat
d’alguna manera els fills?
Substituir ben bé no, però sí que és veritat que arribes a casa i
mentre els teus fills amb prou feines et diuen hola, la gata t’ha
esperat al carrer, a la porta de casa; s’ha llençat literalment sobre el cotxe quan l’has aturat i t’ha
rebut amb unes festes que et fan inevitablement somriure i sentir bé.
I com a membre de la família?
Si un dia veu que estàs malament, sembla que ho noti.
L’ORIOL PINA conviu amb un gat des de fa deu anys i, curiosament, s’ha adonat que, tot i no ésser el membre de la família més afectiu amb l’animal, aquest l’ha triat com al preferit.
Com és que us vau decidir precisament per un gat a l’hora de conviure amb un animal?
Per la meva parella. Ella havia conviscut tota la vida amb gats i li feia gràcia acollir-ne un. En el meu
cas no tenia massa preferències sobre si gos o gat i em va semblar bé. Vam adoptar un gat jove
de carrer, que era cria d’un gat del poble de la Iolanda. Són animals nets i polits, i la veritat és que,
a mida que els he anat coneixent, m’ha anat sorprenent el seu caràcter.
El gat t’ha triat com a membre preferit de la família, tens alguna idea de per què?
No tinc ni idea de per què en Flit s’ha decidit per mi. És ben curiós perquè ni li dono el menjar ni
sóc especialment afectiu amb ell, però quan seiem al sofà, invariablement em tria a mi per seure-hi
a la falda.
El vostre gat ha conviscut amb vosaltres,
per una banda a un pis i posteriorment a
una casa i, per altra banda, amb vosaltres
sols i amb la vostra filla, l’Ariadna. Heu notat diferències de comportament entre uns
entorns i els altres?
El nostre gat és un privilegiat perquè després de passar per dos pisos, ara viu en una
casa de la qual pot entrar i sortir quan vol
per anar a fer un volt pel carrer. Vivim en
un poble petit i, fins i tot quan anem al local social del poble a prendre alguna cosa,
ens acompanya. Pel que fa a la nena, des
de que ella hi és ha canviat sensiblement la
seva actitud però, essencialment, ells dos
es toleren, però no es busquen.
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INICIATIVA
La Protectora busca “Els millors adoptants del món”
La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell posa en marxa una campanya per buscar “Els millors adoptants del món” i aconseguir famílies per als gossos i gats més desfavorits del refugi.

Gordi

Les adopcions d’aquests animals és gratuïta, tot i que s’entreguen
al nou propietari en les mateixes condicions que la resta d’adoptats:
amb microxip, desparasitats, esterilitzats i vacunats. A més, la protectora ofereix atenció veterinària al centre per a l’animal durant la
resta de la seva vida.

ELS QUE NINGÚ NO VOL
Les persones que vénen a adoptar un animal al refugi sovint busquen
el cadellet més graciós, o un gos o gat de raça, o aquell tan jove i tan
bufó que de seguida els roba cor. Però no tots els animals que ens
arriben tenen aquest perfil. Hi ha un gran nombre d’ells que ja són
grans, alguns estan malalts o tenen algun defecte. O simplement
no són tan agraciats físicament. Què passa amb aquests animals?
La crua realitat és que ningú se’ls emporta. Dia rere dia es queden
mirant darrere les reixes els adoptants que passen per davant sense
que ningú es fixi en ells. Els dies es converteixen en mesos. I els
mesos en anys. A mesura que passa el temps les seves possibilitats
de ser adoptats van minvant, i al final molts es queden al refugi fins
que es moren.
És la història del gos de la portada, l’Hugo. El van trobar abandonat
a la carretera al 2002 en companyia de la seva mare. Quan van intentar rescatar-los la mare va fugir i l’Hugo, que era un cadellet, va
anar a parar al refugi. Han passat vuit llargs anys i l’Hugo continua
amb nosaltres. Mai no ha conegut el que és tenir algú que se l’estimi.
Sempre que hem intentat trobar-li família l’han rebutjat argumentant
que era lleig. Potser és veritat que no guanyarà cap concurs de bellesa però l’Hugo és un gos boníssim, dòcil i carinyós a qui li encanta

Jack

Roma

Grandes logos
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www.logosbbb.com
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FEM 30 ANYS
INICIATIVA
jugar amb els altres gossos. No és just que passi tota la seva vida
al refugi.
També és el cas de la Paula, una gateta preciosa de quatre anys
amb hipoplàsia cerebel·lar. A causa de la seva malaltia camina sempre com si estigués “borratxa” però podria fer vida normal i té molt
bon caràcter.
I és el cas de molts d’altres. Tots ells formen part d’aquesta campanya que pretén cridar l’atenció dels adoptants més solidaris.
ADOPCIONS ESPECIALS
La campanya està destinada a aquelles persones que no vénen al
refugi simplement a buscar l’animal que més els agradi. Sabem que Golfo
hi ha gent conscient que adoptar un gos o un gat no és només adquirir un animal, sinó que pot anar
més enllà i convertir-se en un acte de generositat i d’amor. Des de la Protectora es volen facilitar
aquestes adopcions al màxim fent que tots els tràmits de l’adopció siguin gratuïts, i també donant
tota l’atenció veterinària que els puguem dispensar al nostre centre mentre l’animal visqui. Perquè
l’edat o les malalties no siguin un impediment perquè aquests animals puguin trobar finalment la
seva llar.
Més informació sobre els animals de la campanya a www.protectorasabadell.org

Nera
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Estrenamos nueva web: www.protectorasabadell.org

Desde noviembre está en marcha un proyecto largamente esperado y necesario –la nueva
web de la Protectora– con una imagen renovada, más contenidos y funciones, para ofrecer la
máxima información permanentemente actualizada, y poder llegar a un público más amplio,
no sólo de Sabadell sino a nivel nacional e internacional.

El punto “APADRINA’M” está dedicado a los animales del programa “Padrins” (los mayores de
7 años o con dificultades para ser adoptados),
tanto apadrinados o apadrinables, con una explicación detallada del programa.

En “HAZTE SOCIO” y “HAZTE VOLUNTARIO”
los interesados tienen información sobre cada
tema y los mails de contacto. Quien quiera coGracias a la colaboración solidaria del estudio laborar de otra forma, encontrará alternativas
“Cactus Disseny”, que ha realizado un diseño en “OTRAS MANERAS DE COLABORAR”, p.e.
divertido y moderno, y los servicios de una em- colocar huchas en su establecimiento, ofrecer
presa informática y un programador voluntario servicios profesionales, hacer donativos u ofreque ha dedicado muchas horas a realizar las pá- cerse como casa de acogida.
ginas a nuestra medida, se ha conseguido una
web de fácil manejo para el usuario. Os invi- ANIMALES ADOPTADOS está dedicado a nuestamos a navegar con nosotros por las páginas. tro mayor logro: los animales que han encon¡Es muy sencillo!
trado una familia. Es nuestra sección estrella,
la más alegre y la que nos motiva a seguir con
Para empezar elegís si queréis la información en nuestra tarea. Animamos a todos los adoptancatalán o castellano. El primer punto del menú tes a participar y a hacernos llegar sus fotos y
os da información general de la Protectora: textos. ¡Los colgamos todos! (Enviar a: protec“Quiénes somos”: nuestra HISTORIA, MISIÓN y tora@protectorasabadell.org)
RECURSOS de la Protectora, tanto económicos
como humanos. Para los que no han visitado to- En ACTIVIDADES y NOTICIAS encontraréis indavía el refugio hay una serie de fotos actuales formación sobre las actividades internas y exen INSTALACIONES.
ternas que realizamos (fiestas, stands, cursillos,
exposiciones, etc.), así como sobre temas relaLo más importante, todos nuestros animales, cionados con la protección animal en general.
los podéis encontrar en el punto “ADOPTA’M”.
Esta página se actualiza cada semana. Se pue- También podéis descargaros todos los números
den realizar búsquedas concretas mediante de nuestra REVISTA “Petjades”, o ver en “TIENfiltros, p.e. perros, gatos, por tamaño, edad o DA SOLIDARIA” nuestros productos de mersexo. Están disponibles los datos básicos de chandising, que están a la venta en la oficina del
cada animal y con el tiempo se irá ampliando refugio. Por último, hemos incluido LINKS de
esta información.
organizaciones amigas, y por supuesto nuesEsta sección se complementa con las condicio- tros datos de CONTACTO (dirección, horarios,
nes de adopción de los animales y con consejos teléfono, mail). Y los que aún quieran saber más
varios para los posibles adoptantes. Todos los pueden ver el VIDEO del día a día de la protecficheros se pueden descargar e imprimir.
tora.
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El refugi estrena equip de comportament caní
Amb l’entrada del nou any ha començat a treballar un nou equip per tractar els gossos del
refugi que presenten problemes de comportament. L’objectiu és fer que aquests animals
millorin la seva conducta i puguin ser adoptats.
En pocs mesos ja s’han aconseguit els primers
resultats.

L’EDUCACIÓ EN POSITIU FUNCIONA
Tots els métodes que s’utilitzen segueixen els
principis de l’educació en positiu. Es fan servir
premis, jocs i carícies per intentar rebaixar el nivell d’estrès dels animals, perquè recuperin la
confiança en les persones o en ells mateixos, o
superin les pors.

UN EQUIP MOLT IL·LUSIONAT
L’equip el formen inicialment quatre persones:
l’educadora canina del centre, Judith P. Clarés,
i quatre voluntaris, però es podria anar ampliant
en funció de les necessitats del centre. Actualment l’equip treballa dos matins a la setmana.
La majoria dels problemes de comportament dels
gossos es relacionen amb la por, l’agressivitat i
l’estrès. A la protectora arriben alguns gossos
que presenten aquests tipus de transtorns i, de
vegades, són l’excusa dels amos per abandonar-los. Cal dir que en cap cas un problema de
comportament pot ser motiu d’abandonament.
Existeixen professionals que ens poden ajudar
a superar els problemes de conducta i és la
nostra responsabilitat cuidar de la salut mental
dels nostres animals.
Tot i que l’entorn del refugi no és l’ideal per tractar aquests problemes, l’equip treballa perquè
els gossos recuperin la confiança i l’equilibri i
puguin trobar una nova família. Els processos
solen ser lents i s’ha de treballar amb molta paciència, donant als gossos tot el temps que necessitin fins que es recuperin. Comprovar com
els animals milloren fent petits progressos dia a
dia és una experiència molt reconfortant.

La teràpia amb aquests animals ha donat en alguns casos resultats sorprenents i ja ha sigut
adoptada una de les primeres gosses que es
va tractar, la Tuca. Quan va arribar al refugi tenia pocs mesos, era una cadell preciós, però no
es deixava acaronar, ni posar cap collar ni cap
corretja: la Tuca atacava sense pietat a qualsevol que ho intentés. A poc a poc la gossa va
anar millorant i es va convertir en un animal molt
afectuós, sense cap mena de problema. La seva
nova família va ser aconsellada per l’educadora
canina per evitar qualsevol futur problema, però
la gossa s’ha adaptat perfectament i estan encantats amb ella.
Com la Tuca, hi ha alguns animals que si no fossin tractats estarien destinats a quedar-se per
sempre al refugi, ja que no es podrien donar en
adopció.
De vegades és la vida al refugi l’origen del problema. Hi ha gossos que no s’adapten a estar
sempre tancants, a la soledat i l’avorriment.
Aquesta situació els estressa tant que acaben presentant problemes de conducta. Tractar aquests animals no és fàcil, ja que el que
realment necessiten és sortir del refugi i fer vida
normal amb una família.
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ANIMALS
FOSCA

Hola, soy Fosca. (...) Os voy a explicar mi historia. Con
sólo tres meses me encontraron abandonada en la carretera y me llevaron a la protectora de Sabadell. Allí me
cuidaron mucho, pero yo era muy huidiza y miedosa, y
todos pensaban que por mi carácter gruñón nadie iba
querer adoptarme. Un día vinieron un chico y una chica,
no se qué vieron en mí, pero decidieron que yo formaría
parte de su familia. (...) Yo ya tenía por entonces casi
dos años, pero tenía mucho miedo de los humanos. El
primer día casi lo pasé entero en el trasportín, me negaba a salir, además… ¡Yo no sabía quiénes eran! Pero
ocurrió una cosa que cambio mi vida drásticamente.
Me hacían hacer cosas muy raras… como, por ejemplo,
acorralarme en el pasillo y quedarse sentados a mi lado
sin hacer nada. También se tumbaban en el suelo, al
lado del transportín, je je. ¡Qué gracioso! Al cabo de dos
días me dieron una comida con un embudo muy raro,
porque yo no comía. Pero nada más la probé, uumm!!
(...) Más tarde, acercaban sus narizotas a mi hocico y
las movían de un lado al otro, y fue entonces cuando recordé a mi mamá haciendo lo mismo conmigo (...) y me
gustó mucho. La veterinaria de la protectora no daba crédito a lo que veía. Me había transformado
por arte de magia en una gatita muy cariñosa y simpática, aunque todavía tengo un poco de miedo
a lo desconocido. Ahora dedico las horas del día a dormir, comer y jugar. (...) Y después del ejercicio me gusta acurrucarme con ellos en el sofá de casa y descansar, los quiero un montón. (...) ¡Un
beso a los dos: Tomás y Sònia! Ah, por cierto, me han pedido que le mande un beso muy fuerte a
Phoebe, yo no se quién es. Pero tienen una foto de una gatita atigrada en la mesita de noche, creo
que se puso muy malita y ya no está con ellos. Allí donde estés “Fibi” ¡yo también te quiero!

HRISTO

Hola! Us volem presentar el Hristo. La meva parella i jo el vàrem adoptar a la protectora de Sabadell l’any passat. El Hristo té uns nou anys, va coix de la pota del davant i li falta un ull, tot i això
té una vida força normal com qualsevol gos. És un gos molt especial, i no ho dic perquè sigui el
nostre gos, ho dic perquè és un gos que s’ha adaptat molt bé a tot el que li ha passat i ha sortit
endavant amb l’ajuda de molta gent. Li agrada moltíssim passejar i a casa es porta molt bé. No us
podeu imaginar l’alegria que ens dóna aquest petit gosset. Ens l’estimem amb bogeria i sé que ell
a nosaltres també.
Així com el Hristo hi ha molts gossos que necessiten una oportunitat de saber el que és una llar,
sobre tot el gossos que ja tenen una edat avançada i que fa molt de temps que esperen a la protectora que algú es fixi en ells.
Núria i Marc
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Blacky

Coco

Danko

Luna

Fine

Flynn

Igor

Ima

Kali

Lira

Lola

Leon

Lola

Lulu

Tomi

Mayo

Nala

Nevat

Pepe

Pilla

Quebec

Rex

Salem

Sinda

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 http://www.protectorasabadell.org/animales_adoptados.php. Moltes gràcies a tots!
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Nous cursets d’educació canina

La Protectora d’Animals ofereix cursos
d’educació canina en positiu destinats a tots els
propietaris que vulguin millorar la relació amb
els seus gossos, educar-los o evitar problemes
de comportament.
L’educació canina en positiu fa servir premis
(menjar, carícies, jocs...) per reforçar els comportaments desitjats del gos evitant qualsevol
mena de càstig.
L’objectiu d’aquests cursos és vetllar pel benestar dels animals un cop surten del refugi i ajudar
a millorar la convivència entre gossos i persones. També s’intenta evitar la devolució dels
animals, especialment els cadells, un temps
després d’haver-los adoptat per no haver-los
educat satisfactòriament.
Tots els adoptants de cadells del refugi poden
assistir gratuïtament a un taller de dos dies impartit per les educadores canines Judith P. Clarés i Anna Mireia Ros.
Però els cursets no estan dirigits només als pro-

pietaris de cadells. Tots els adoptants, socis o
padrins poden gaudir d’un preu especial (40
euros) per assistir a qualsevol dels tallers, que
es dividiran específicament segons l’edat dels
gossos: cadells (fins 1 any), gossos joves (fins a
4 anys) i adults (més de 4 anys). El públic en general també hi està convidat, el preu en aquest
cas és de 60 euros. Els cursets es divideixen en
dues sessions de tres hores (dissabte al matí i
diumenge a la tarda, excepte el de cadells, que
s’imparteix dos dissabtes consecutius). S’hi ha
d’assistir amb el gos per fer les pràctiques.
Més informació: www.protectorasabadell.org
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COL·LABORADORS
Altres maneres d’ajudar la Protectora
Tot i que a primer cop d’ull la tasca d’ensobradora
pot semblar banal, és importantíssima per una
entitat com la protectora per essencialment dos
motius: el primer perquè, si l’haguessin de fer
els mateixos voluntaris, deixarien de fer tasques
d’ajut al refugi, que és el que realment desitgen
fer i el que precisa l’entitat; i, en segon lloc, perquè habitualment la lliga té la necessitat de fer
arribar, de vegades molt de pressa, tant els resultats de les diferents tasques efectuades per
la organització –com per exemple l’enviament
d’aquesta revista– com algun tipus de convocatòria o comunicat oficial vers els socis.

La feina que fan els omple des dos punts de
vista. El primer té molt a veure amb el fet de
contribuir a una bona causa en relació als animals, i el segon entronca directament amb el fet
de sentir-se útil.
Ens trobem davant d’un fenomen que es tradueix en col·laborar desinteressadament en favor de causes diverses i, al mateix temps, passar una estona agradable.

Així mateix, com tota persona polivalent i oberta
de ment, la Rosa Mª Trepat també ha col·laborat
d’altres maneres amb la protectora quan se li
ha plantejat: cobrant rebuts domiciliaris quan el
Aquesta tasca està en mans de la Rosa Mª Tre- cobrador habitual es va posar malalt i després
pat i el seu equip, habitualment format per la es va retirar, o bé adoptant animals abandonats
Glòria Llorens i, de vegades, algun altre parent i, de fet, reitera que, sempre que pugui, tornarà
a fer el que estigui en la seva mà.
o amic.

Control d’hàbits
Control de deures
Reforç de matèries
Reeducacions funcionals
VOLEM QUE ELS VOSTRES
FILLS RECUPERIN
LA IL·LUSIÓ PER APRENDRE

660 07 34 54
www.aprenmes.cat
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ADOPTA’M
Recordeu que...
Lost

Tots els animals que entrega la protectora
estan vacunats, desparasitats, esterilitzats i
porten xip. En el cas dels gossos han passat
el test de la leishmaniosi i, en el cas dels gats,
el de la leucèmia.

Quik

Cucarró

Dharma

Haddock

Island

Pumuki

Piti

Yaha

Zezé

Kato

Vincent

Duncan i Bruna
Aquests dos cadells els va portar al refugi un
criador. Són dos pastors caucàsics de pura
raça però estan cecs per malformacions de
naixement (el Duncan completament i la Bruna
gairebé del tot), així que van ser abandonats
perquè ja no es podia fer negoci amb ells...
Malgrat aquesta discapacitat podrien fer una
vida normal en el futur si troben una família
amb paciència i una mica de dedicació.
No estaria malament que per una vegada fossin les persones qui ajudessin gossos amb
problemes de visió... i no a l’inrevés.
El Duncan i la Bruna es poden adoptar a través del programa Els millors adoptants del
món.

Noir

Uxixi

Lock

Wuk

Bartolo

Sawyer
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REPORTATGE
Els cadells de l’est: les màfies d’animals
En els darrers anys ha augmentat la demanda
de cadells de gossos de raça. La proliferació de
botigues d’animals i la venda de gossos per internet a bon preu fan possible un negoci fosc
i il·legal en què les principals víctimes són els
animals.

desconeixen l’origen d’aquests animals. No saben que les seves mares viuen engabiades
tenint una camada darrera l’altra i que quan
ja no serveixen són assassinades, que els cadells neixen en unes condicions higièniques
lamentables, i que són separats de la mare als
pocs dies. Tampoc estan degudament vacuNo hi ha xifres oficials però es calcula que més nats, ni desparasitats, ni han sigut socialitzats
del 90% dels cadells que es venen a les boti- (no han tingut contacte amb persones). L’únic
gues d’Espanya (uns 30.000 animals a l’any) que han conegut aquests cadells són les parets
provenen de criadors de països de l’est, prin- de la seva gàbia, la brutícia, la por i la mort.
cipalment d’Hongria, Eslovàquia i la República
Txeca, i són introduïts al nostre país de manera
il·legal amb documentació veterinària falsa.
Aquests animals es crien sense cap mena de
control en les denominades Puppy Mills, o fàbriques de cadells. Un 30% dels animals, de pocs
mesos de vida, arriben morts després de superar milers de kilòmetres amuntegats en camions
sense aigua ni menjar. Dels que aconsegueixen
sobreviure, més del 70% moren després de
ser adquirits en alguna botiga, degut a malformacions greus o infeccions i malalties (moltes
d’elles contagioses) que ja porten d’origen. Els
viatges són organitzats pels majoristes, que són
els encarregats de distribuir-los a les botigues
més petites. Els compren per uns 60 € i els
venen per 600, 800 o 1.200 €, depenent de la
raça. És un negoci rodó gestionat per persones
sense escrúpols que mou milions d’euros cada
any. Granada, Madrid i Barcelona són les principals destinacions d’aquests transports de les
màfies d’animals.
ESTAFES MILIONÀRIES
Aquella carona que ens mira a través del vidre
de l’aparador de la botiga no ens pot explicar
l’infern que ha viscut. S’han donat molts casos
de persones que compren un animal de raça
amb tota la il·lusió i acaben descobrint que el
seu animal està malalt, o mor als pocs dies.
També resulta que el certificat de pedigree és
fals, igual que la cartilla de vacunacions. Quan
algun client estafat intenta denunciar els fets, la
botiga li proporciona ràpidament un altre animal,
com si es tractés d’un objecte qualsevol.
La realitat és que la majoria dels compradors

Les conseqüències de tot això es tradueixen en
greus malalties, moltes d’elles d’origen genètic
(ja que els pares no han sigut seleccionats com
ho faria un criador professional), i també en
molts futurs problemes de conducta pel calvari
que els ha tocat viure en els mesos més crítics
de la seva existència.
ALGUNS CONSELLS ABANS DE COMPRAR
UN ANIMAL...
1. Considerar la possibilitat de l’adopció com a
alternativa. En qualsevol protectora d’animals
li oferiran l’assessorament necessari i li proporcionaran l’animal vacunat, desparasitat,
esteril·litzat i degudament identificat. Hi ha molts
cadells preciosos que necessiten una família,
encara que alguns d’ells no siguin de raça. A
més, també es pot adoptar un animal adult, que
s’adaptarà encara més fàcilment a la seva nova
família.
2. La Llei de protecció dels animals regula la venda d’animals i imposa obligacions molt concre-
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tes a les botigues i als criadors, que han d’estar
inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics.

5. Els animals que es venen a les botigues també s’han d’entregar desparasitats i han d’estar
sans, sense patologies físiques o psíquiques i
sense malalties hereditàries diagnosticades.

COL·LABORA AMB NOSALTRES !! ELLS ET NECESSITEN !!
Nom i cognoms_ ______________________________________________________________________
Data de naixement _______/_______/_______ DNI _ ________________________________________
Adreça_______________________________________________________________________________
CP ___________________ Població_ _____________________________________________________
Telèfon _________________________ E-mail_______________________________________________
Si vols REBRE més INFORMACIÓ sobre:
Adopcions
Voluntariat
Apadrinaments
Altres:_______________________________
Si vols COL·LABORAR ECONÒMICAMENT:
Fent-te SOCI (mínim 4€ al mes) Banc o Caixa:________________________________________
Compte bancari: ___________ - ___________ - ______ - _ _______________________________
Anual
Trimestral
Mensual Signatura:
Quota ______€ Periodicitat:
Fent un DONATIU PUNTUAL:
Banc Sabadell 0081 - 0900 - 87 - 0002206230
Caixa Sabadell 2059 - 0000 - 97 - 8001020815
Envia-ho a: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell - Apartat de correus 324 - 08202 Sabadell
Anota si us plau on o com has aconseguit aquesta revista:_ ________________________________

Dono la meva conformitat perquè les meves dades puguin ser introduïdes
en un fitxer de tipus personal per a ús exclusiu de La lliga protectora
d’animals de Sabadell (segons Llei Orgànica 5/1992 LORTAD de protecció
de dades personals).

3. Demanar informació sobre l’origen real del
cadell. Si es tracta d’un criador no estaria de
més visitar-lo, conèixer la mare, etc... Cap cadell 6. Juntament amb l’animal se’ls ha d’entregar un
no pot ser separat de la mare abans d’acabar document on consti el número d’identificació de
el periode d’alletament (encara que procedeixin l’animal (microxip) i el número de nucli zoològic.
d’un altre país).
7. En cas de sospita o d’estafa, denunciar els
4. Qualsevol venedor d’animals ha de disposar fets a la policia, al Seprona o al Cos d’Agents
d’un servei veterinari, propi o exterior, que ha de Rurals de Catalunya per tal d’eradicar aquest
constar al llibre de registre.
tràfic il·legal.

