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EDITORIAL
Reflexions i agraïments tot desitjant unes bones festes
Estimats socis, treballadors, voluntaris, adoptants, padrins, col·laboradors i amics de la Lliga
Protectora d’Animals de Sabadell.

A tots els adoptants, que gràcies a la seva concepció de vida, ofereixen una família a un animal
orfe que, a canvi, l’estimarà.

En acabar l’any, una vegada més, ens girem per
tal de mirar enrere i ens trobem un exercici molt
mogut, ple d’alts i baixos. Hem pogut gaudir de
moltes experiències, tant positives com negatives,
tant divertides com tristes... i hem assolit tant èxits
com fracassos.

A tots els padrins, que amb coherència amb les
seves circumstàncies, decideixen assegurar una
part del menjar i medicaments dels seus apadrinats, a canvi de gaudir de la seva companyia de
manera puntual.

La crisi econòmica generalitzada té com a conseqüència un major abandonament d’animals a les
entitats protectores, donat que moltes persones ja
no disposen de mitjans econòmics suficients per
mantenir els seus animals.
A la vista de la gran quantitat d’animals que necessiten ajut, moltes vegades un voldria resignar-se...
donat que es té la sensació que tots els esforços
són només una gota d’aigua en un mar sense fi.
Però, per cada animal salvat, aquesta “gota” es
converteix en la possibilitat d’una vida digna i feliç.

A tots els col·laboradors que, d’una manera o altra, aporten el seu granet de sorra perquè l’entitat
funcioni i millori.
A tots els amics que puntualment, des de la distància o bé des del cor, estan amb la protectora.

A tots els socis, que amb el seu donatiu, donen
suport a la tasca de protecció d’animals.

Però la protectora d’animals també alberga desitjos de cara al Nadal...
La protecció d’animals exigeix temps i esforços, i
la nostra millor recompensa és la participació de
totes aquelles persones que d’una manera o altra
estan vinculades a l’entitat en forma de fotografies
o relats sobre com estan els animals que un dia
van passar o bé van viure durant un temps a les
instal·lacions. És molt emotiu veure com un animal
brut, escanyolit i poruc es converteix en un de net,
formós i sociable i, a més, anima a tots aquells possibles adoptants que mostren certes recances davant d’un animal abandonat.

A tots els treballadors, que fan possible que el
projecte sigui una realitat dia a dia.

Us desitgem un Bon Nadal i un Feliç Any Nou.
Cordialment, l’equip de coordinació de la Lliga.

A tots els voluntaris, que, sense ànim de lucre,
cuiden i protegeixen els animals del refugi.

Envia’ns les teves fotos i textos a:
protectora@protectorasabadell.org

Tot l’equip de la Lliga vol donar les gràcies de tot
cor a tothom que contribueix a fer possible el treball que la protectora porta a terme en favor dels
animals:

93 710 27 47

Laboratori propi
Medicina interna
Cirurgia general
Neurologia
Neurocirurgia
Geriatria
Petits mamífers
Perruqueria canina i felina
Botiga de complements
Servei a domicili
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SOCIS
Benvinguda als nous socis del 2010 !
(dades obtingudes fins la publicació de la revista)
ALBAJAR JORBA, Rosa
ALONSO MITJAVILA, Glòria
ANDREU CASAÑAS, Xavier
ANDÚGAR CAMPILLO, Manuel
BARRAGÁN IZQUIERDO, Carme
BLANCO ROMERO, Rubén
BLANCO VALL-LAMORA, Ana
CASAS GONTAUS, Natàlia
CASASAMPERE SUÑER, Eva
CIRERA PERICH, Miquel
CREUS VALLS, Magi
DELGADO MARTÍN, Beatriz
DÍAZ ARRABAL, Zaida
DORADO PORCEL, Rosario
FERNÁNDEZ CABELLO, Soraya
GALLEGO CHICA, Isabel
GARCÍA CASAÑE, Joan
GARCÍA COLLELL, Irene
GARCÍA GARCÍA, Vanessa
GARCÍA RIPOLL, Alexandre Cuesta
GINER GARCÍA, Carlos
GÓMEZ MOLINA, Juana
GÓMEZ MOLINA, Clementina
GONZÁLEZ CALLEJA, Carmen
GONZÁLEZ CARAZO, Araceli Herminia
GONZÁLEZ LEYVA, Carme
HERVAS MASIP, Ana Celia
JIMÉNEZ GALLARDO, Fran
JULIANA GARCÍA, Mireia
LÓPEZ ENCISO, Evelyn
LÓPEZ MORALES, Josefa
LLACERA GRACIA, Josefa Lucía

LLAGOSTERA GIL, Laura
MACARRO COLOMÉ, Josep Antoni
MARTORELL ROBLES, Alba
MERCADER AMEZCUA, Cristian
MIR OUZIEL, Francesc Xavier
MORALES VALLCILLOS, Mª Araceli
MORENO GUALLAR, Carme
MUNTANÉ EXPÓSITO, Susana
OJEA BORDAS, Elvira
OLMO PLAZA, Montserrat
ORTIZ PENA, Encarna
PALAZÓN SARQUELLA, Mª Jesús
PASTOR VILA, Laura
PEÑA ÁLVAREZ, Lucinda
PESARESI, Rosana
PUIG SIMÓN, Rosa
PUIGNARÓ ROCA, Montserrat
PUJOL DEL RÍO, Mª Rosa
RIQUELME PINAR, Marta
RIVERA GARCÍA, Silvia
RUBIO LÓPEZ, Emilio
RUÍZ FUENTES, Miriam
SEGURA ALTAYÓ, Carles
SERRANO ORTIZ, Mª Carmen
SOLÀ BRULLET, Enriqueta
SORIANO JURADO, Mª Teresa
SUÁREZ ABELLÁN, Vanessa
TACHÉ PÉREZ, Aida
TOBELLA LLOBET, Neus
TORRALBA FERNÁNDEZ, José Luis
VALLÈS PUIG, Berta
VARELA PÉREZ, Francesc

Sou imprescindibles per al nostre projecte!

Cuina pròpia.
ANGLÈS AMB
PERSONAL NADIU.
1.000 m2 en una sola planta.
500 m2 de jardí.
Sant Honorat, 35-37-39
08202 Sabadell
tel. 93 725 15 20
www.kidshouse.info

+ k otes
+C
la “Perro”queria
Perruqueria Canina
Servei a domicili
Fuerteventura, 34
08205 Sabadell
mariadclsbd@hotmail.com

93 518 86 81

revista num 12 part1.indd 4

24/11/10 13:39:32

5

SOCIS
Centres col·laboradors
Els socis i padrins ja disposen de NOUS CENTRES on els faran descomptes presentant el carnet de
la protectora:
Clínica Veterinària Natura. Ctra. de Barcelona, 200, 08205 Sabadell. Tel. 93 710 27 47. www.cvnatura.com. Ofereix descomptes d’un 10% en els serveis veterinaris i d’un 15% en cirurgies.
L’Arca. Unió, 29, 08221 Terrassa. Tel. 93 788 42 61.
Descompte del 10% en tots els productes del seu establiment.
El millor amic. Alella, 34-36 Tda. 1 Izq. 08016 Barcelona. Tel. 93 351 05 56. elmilloramic@elmilloramic.es. Descompte del 5% en tots els productes i serveis.
www.husse.es. Establiment on line de menjar per gats i gossos 100% natural. “Husse Vallès i Bages”. Tel. 93 113 19 19 / 659 126 013. Mail: hussevallesbages@gmail.com/ Facebok: www.facebook.com/hussevallesbages. Descompte del 10% en tots els seus productes.
Tot Mascotes. Alguersuari i Pasqual, 81 B, 08203 Sabadell. Tel. 93 727 78 00
Ofereix un 10% de descompte en tots els productes i serveis de perruqueria.
Agent d’assegurances Ergo-DKV, David Rupérez Ruiz, mòbil 617 897 086 (de 16 a 20h), david.ruperez@dkvdirecto.com
Obtindran un preu especial en l’assegurança de salut DKV.
La contractació de la resta d’assegurances Ergo-DKV (llar, decessos) reportaran benefici a la protectora en base a un 10% sobre producció que segons la naturalesa de l’assegurança no es correspon
necessariament amb el contractat i ve marcat per la companyia. La de previsió computará a la protectora amb un 15% del contractat.
ATENCIÓ! Aquest establiment ha canviat les seves condicions:
Morera. 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 accessoris i perruqueria.
Us recordem els altres CENTRES QUE JA COL·LABOREN amb nosaltres oferint descomptes i avantatges per socis i padrins. La informació es va publicar al Petjades nº 11:
SABADELL
Clínica Veterinària Vet’s. Av. de Barberà, 114. Tel. 937112115.
Grup Sabavet: Clínica Ca N’Oriac, Gironès, 48. Tel. 93 723 0311
		
Aura Veterinària, Av. Matadepera, 237. Tel. 93 723 3768.
Clínica Veterinària del Centre. Colom 53. Tel. 93 727 1837.

es

CASTELLAR DEL VALLÈS
Clínica Veterinària Novavet. Barcelona 26-28. Tel. 93 714 4759.

eria

TERRASSA
Consultori Veterinari Eugenia Mateu Camañes. C. Avinyó, 5 baixos. Tel. 93 733 35 49.
Clínica Veterinària Dharma. C. Faraday 94. Tel. 93736 87 51. www.dharmavet.com
Entremaliats. Catalunya, 40. Tel. 93 735 14 44 / 678 984 204. www.entremaliats.com
CONSULTEU LA INFORMACIÓ DETALLADA I ACTUALITZADA SOBRE DESCOMPTES I CENTRES COL·LABORADORS AL NOSTRE WEB:
http://www.protectorasabadell.org/hacerte_socio.php

com
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ACTUALITATS
Compostatge a la protectora
Al refugi generem suficient residu orgànic com per elaborar un excel·lent
compost per les nostres plantes, contribuint així a l’enriquiment i regeneració natural del medi ambient.
No es només el respecte per la vida dels animals el que ens mou, sinó
que estem aportant molt més: el respecte per la natura i el creixement
personal dels voluntaris de la nostra associació i dels ciutadans amb les
nostres actituds cap als éssers vius.
El compostatge és la descomposició controlada de matèria orgànica com
fruita, verdura, poda, pastura, fulles, etc. Per ajudar a aquest procés,
s’agregaran en una pila els materials, afegint aigua i removent perquè es
ventilin, obtenint el compost. Aquest enriquidor de sòl de color cafè té la
característica olor i aparença de la terra que ens trobem als sòls boscosos.
Al nostre web www.protectorasabadell.org, a la secció Adopta’m, a l’apartat de Consells, hi ha informació
disponible perquè, a part de portar-ho a terme a la protectora, també ho puguem fer a casa nostra i donarho a conèixer a familiars, amics i coneguts perquè ells també ho puguin provar i posem plegats el nostre
gra de sorra a favor de la natura.

La protectora participa en un programa de ràdio dedicat a les mascotes
El 21 de setembre el programa nocturn de ràdio Sant Quirze (89.5 FM)
Esto no es serio va estar dedicat íntegrament a les mascotes. Tot i ser un
espai d’humor, bona part del contingut va estar relacionat amb el problema de l’abandonament de gossos i gats, i va comptar amb la col·laboració
de la Lliga Protectora d’Animals a través d’una voluntària, que hi va anar
com a convidada al programa. Els agraïm l’interès i esperem que més
programes i emissores s’animin a dedicar part dels seus continguts a
aquest problema.
El programa (nº 37) es pot descarregar en: http://www.estonoesserio.
com/p/programas.html
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ACTUALITATS
España: abandono de un animal cada 3,5 minutos
La edición 2009 del “Estudio sobre el Abandono de Animales de Compañía”, recientemente hecho público,
revela que cada tres minutos y medio un perro o gato es abandonado por su familia en España. El estudio,
llevado a cabo por la Fundación Affinity, explica que ayuntamientos y protectoras recogen cada día del
orden de 400 animales que vagan sin rumbo por sus calles. Este dato, ya de por sí alarmante, se concreta
en dos cifras diferenciadas como son 115.879 en el caso de los perros y 35.794 si se trata de gatos.

Nova visita escolar
El passat 6 d’octubre un equip format per 5 voluntàries i la Tula, una gosseta que va ser adoptada a la
protectora, vam anar a fer una xerrada als alumnes
de 5è i 6è de primària de l’escola Mare del Diví Pastor de Sabadell.
Aquesta xerrada forma part del programa educatiu
que ofereix la protectora i es divideix en dues fases:
una visita a l’escola o entitat i posteriorment una
visita guiada a les instal·lacions del refugi perquè
puguin veure la realitat de ben a prop.

cundària com a adults de diferents entitats, sempre
intentant adaptar al màxim els continguts a les necessitats i expectatives de cada grup.
Helena Gelabert
Més informació al nostre web, a l’apartat Notícies.

En aquestes xerrades se’ls explica, entre d’altres
coses, què passa amb un animal de companyia
quan és abandonat i arriba a la protectora, com eradicar els abandonaments i maltractaments, els fonaments de l’adopció responsable, les funcions de
la protectora, maneres de col·laborar, etc.
Podem dir que les dues visites van ser tot un èxit! Els
alumnes es van mostrar molt interessats i al veure
de prop tots aquells animals sense família van fer-se
conscients d’un problema social que sovint passa
desapercebut per la majoria de la gent.
Visites com aquesta fan del programa educatiu de
la protectora un instrument social importantíssim
que, a més, oferim tant a alumnes de primària i se-
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ENTREVISTA
Plan Amigo de MRW
Francisco Martín, director general de la empresa
MRW, explica a la revista Petjades en qué consiste el Plan Amigo que esta firma puso en marcha
10 años atrás y que, esencialmente, consta de una

social, uno de los pilares fundamentales de MRW.
No concebimos ni nuestra empresa ni la actividad
que desarrollamos sin nuestra implicación social.
Se trata de acciones que además generan un gran
orgullo corporativo a todas las personas vinculadas
a la marca. Saber que estás contribuyendo a que
muchos animales tengan una segunda oportunidad
en manos de una nueva familia que los acoge, es
algo muy gratificante a nivel personal. Lo es para
mí, pero estoy convencido que lo es sobre todo
para el mensajero que hace la entrega de ese animal a su nuevo dueño.
Desde un punto de vista profesional, ¿sería distinto el motivo?
Actualmente no existe ninguna herramienta que
permita a las empresas medir el retorno de sus acciones en responsabilidad social. Cuando creamos
el Plan Amigo, jamás nos planteamos qué lectura
tendría esa acción en nuestra cuenta de resultados… Como te decía, lo hicimos por una cuestión
de principios.

serie de iniciativas vinculadas a la responsabilidad
social que, en este caso concreto, contemplan el
traslado gratuito de perros guía, de asistencia, de
rescate, detectores de estupefacientes y explosivos, así como animales en vía de adopción procedentes de una organización sin ánimo de lucro.
¿En qué año se pone en marcha el proyecto Plan
Amigo y cuántos animales han transportado
desde que existe?
El Plan Amigo se puso en marcha en 2001. Forma
parte del elenco de 13 planes sociales que ofrece
MRW y ofrece el traslado gratuito, a través de nuestro Servicio Mascotas, de perros guía, de asistencia, de rescate, detectores de estupefacientes y explosivos, así como de animales en vías de adopción
que procedan de una entidad sin ánimo de lucro.
Hasta hoy, hemos trasladado más de 17.500 mascotas de forma totalmente gratuita, ayudando en lo
posible a la labor de aquellas Entidades Sin Ánimo
de Lucro y ONG’s que trabajan en favor de los derechos de los animales y en contra de su abandono.
Desde un punto de vista personal, ¿cuál es la razón de la puesta en marcha de un Plan Amigo?
La misma que la que ha motivado la puesta en
marcha de todos nuestros planes sociales: una
apuesta sincera y decidida por la responsabilidad

revista num 12 part1.indd 8

A nivel de responsabilidad social, ¿qué le ha supuesto a MRW gozar de ese servicio?
Mayor reputación y mayor orgullo corporativo. No
hay nada más gratificante que hacer algo desinteresadamente por quien lo necesita.
La responsabilidad social es una manera de gestionar tu empresa. Tener como nosotros una buena
reputación, es una consecuencia de ese modelo de
gestión, que nos ayuda a saber que estamos haciendo bien las cosas.
La iniciativa funciona desde hace años, ¿cómo
ha evolucionado?
El Servicio Mascotas ha tenido desde su creación
una excelente evolución, siempre en línea ascendente. Hasta la fecha han viajado con nosotros
más de 2.800.000 animales. Es evidente que el
mercado demandaba un servicio de calidad como
el nuestro.
A nivel de logística ¿qué supone dicha actividad:
personal, jaulas, vehículos..?
La puesta en marcha del Servicio supuso, entre
otros, la construcción de salas de espera climatizadas en las principales plataformas operativas españolas; la adquisición de vehículos climatizados y
con luz interior para cubrir las rutas de larga distancia y minimizar el estrés de las mascotas; la contratación de personal veterinario para atender in situ o
telefónicamente cualquier tema médico que pueda
surgir durante el traslado del animal; o la adquisi-
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ción de un stock de jaulas para dar a los clientes
la opción de compra o alquiler si no tuvieran una
propia, entre otros.
Normalmente, las protectoras de animales acogen perros y gatos. Sin embargo, ¿es habitual
que se trasladen otro tipo de animales? En caso
de que sí, ¿ello requiere una logística distinta?
Fundamentalmente los animales que disfrutan de
nuestro Plan Amigo son perros y gatos, pero cada
vez más aparecen entidades destinadas a esos
otros tipos de mascotas que se han hecho habituales en nuestras casas, y que lamentablemente se
pueden ver afectadas por situaciones de abandono
que antes eran propias de perros y gatos exclusivamente. Entre estas nuevas mascotas se encuentran
los conejos, loros, hurones…
Estos animales requieren embalajes adecuados a
sus características diferenciales; por ejemplo, los
loros deben viajar en embalajes suficientemente resistentes dado el fuerte pico que tiene este tipo de
aves. Además, se deben poner de pie dentro del
embalaje, y cerciorarse de que no les queda espacio para poder abrir las alas, para que no se puedan
dañar durante el traslado.
Y en cuanto a perros y gatos, ¿cuáles suelen requerir más de este servicio?
Si lugar a dudas, el animal estrella es el perro, porque desafortunadamente es el animal que sufre
más situaciones de abandono. Además, el perro es
el elegido en la mayoría de casos para ser animal
de servicio, recibiendo diferentes tipos de adiestramiento: perros guía, perros de rescate, detectores
de estupefacientes…
¿Cómo se garantiza el buen estado del animal en
todo momento?
Desde un principio la intención de MRW ha sido

revista num 12 part1.indd 9

facilitar al máximo cualquier desplazamiento animal
en beneficio de todos. Por ello, en la puesta en marcha del servicio, MRW contó con el asesoramiento
de veterinarios externos en materia de bienestar
animal y sanidad, con miras a minimizar el estrés
que se produce durante la manipulación y trasla-

do, controlando al máximo aspectos como temperatura, manipulación, etc… Además, ya desde
sus inicios contamos con veterinarios en plantilla,
que aprovechan los puntos de enlace entre rutas y
puntos de parada para efectuar controles visuales
a los animales trasladados para detectar cualquier
tipo de incidencia.
¿Ha habido alguna anécdota o situación especial, o siempre ha ido bien todo?
Trasladando y entregando más de 500 mascotas al
día, no estamos exentos de incidencias, que muchas veces, afortunadamente, no pasan de meras
anécdotas.
Por ejemplo, en uno de los últimos traslados a través del Plan Amigo Adopción de una perra remitida
desde una protectora del sur de la península hacia
el domicilio de un particular adoptante en Madrid,
el personal de la entidad obvió informarnos del
avanzado estado de gestación del animal. El animal se detectó preñado, pero entendiendo que no
se trataba de un embarazo a término, se dispuso
su traslado con especial atención. La sorpresa de
nuestros veterinarios fue que el embarazo sí se encontraba ya cumplido, y el parto empezó a medio
traslado, por lo que tuvieron que retirar a la perra
del vehículo y asistirla convenientemente durante
toda una noche. Lo que empezó como el traslado
de una perra en su embalaje, acabó como el viaje
de toda una familia canina.
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VOLUNTARIS
Les passejades per la
Salut
Un dels molts inconvenients de la vida dels gossos
en un refugi és que passen la major part del temps
tancats en els seus patis. Aquesta situació els provoca estrès i avorriment, però resulta impossible
treure’ls a passejar amb regularitat pel gran nombre
d’animals que hi ha. Per mirar de millorar aquesta
situació, hi ha un bon nombre de voluntaris (tant del
refugi com voluntaris en xarxa) que participen en
les passejades pel Parc de la Salut.
L’organitzadora és l’Elisabet González, que s’ocupa
de reunir els voluntaris necessaris i coordinar el
passeig. Normalment l’activitat es realitza dos dissabtes al mes i es treuen a passejar els patis dels
gossos grossos, els que normalment no tenen accés a les zones d’esbarjo del refugi, o el tenen força limitat. Els gossos es treuen sempre en grup,
tots els d’un pati alhora. Cada voluntari porta un
gos, i la passejada dura al voltant de dues hores.
En aquest temps s’intenta relaxar el màxim els gossos, estimular-los perquè ensumin olors diferents,
puguin menjar herba i per suposat, rebin tota mena
d’afecte per part dels voluntaris.
Tant per ells com pels voluntaris és una mena de
dia festiu en què els gossos tenen l’oportunitat, almenys durant una estona, de gaudir d’una passejada com cal i de la millor companyia.

Carta d’una voluntària molt
especial
Hola, em dic Tatiana i sóc la voluntària més jove de
la protectora. La meva mare, l’Elisabet, m’hi porta
des que tenia cinc anys.
Quan jo era petita no feia gran cosa: potser recollia
les caques o raspallava els gatets... Fins que em
vaig començar a fer una mica més gran i ja entrava
als patis, o jugava amb els cadells per socialitzarlos. La meva mare i jo hem apadrinat cadascuna un
gosset, la mare en Menphis, un podenc que té la
cadera molt malament i que fa poc va haver de ser
operat, i jo tinc apadrinada l’Aika, una gossa molt
bona, molt carinyosa, molt juganera i sobretot, molt
possessiva!
Segur que molts de vosaltres voldríeu que es complís un desig: tenir un gos, per exemple. Doncs el
meu desig és que tots els gossets tinguin una llar,
sobretot aquells que la gent pensa que són “lletjos”,
o que són vellets i que ningú els adoptarà!
Tatiana (11 anys)
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PUNT DE TROBADA
VII Festa de l’Animal de Companyia
El 12 de setembre es va celebrar al Parc Catalunya
la festa anual dedicada als animals de companyia
que organitza la Lliga Protectora d’Animals per tal
de fomentar l’adopció i conscienciar sobre el problema de l’abandonament.
Durant tot el dia van tenir lloc un munt d’activitats,
des de desfilades de gossos per adoptar fins a tallers infantils, exhibicions de gossos ensinistrats,
entrevistes...
Enguany cal destacar l’augment de gossos participants de totes les edats en el concurs caní (dels 3
mesos als 13 anys): 89 (9 d’ells gossos apadrinats
i 24 adoptats).
També s’ha duplicat el nombre de participants de la
gimcana respecte a l’any passat. Gairebé la meitat
eren gossos adoptats de la protectora, una dada
molt positiva.
En els transcurs de la festa es van lliurar els premis
del Concurs de Fotografia de Mascotes convocat
a l’estiu. S’hi van presentar un total de 104 fotos,

1

Categoria “Els millors amics”
Categoria “La millor foto”
Categoria “La foto més divertida”
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En aquesta ocasió hi havia diferents restaurants
de la ciutat com a patrocinadors: Can Mauri, Les
Voltes, Pizzeria Verdi, i Viena, que oferien un sopar
pels guanyadors, i vals per entrepans pels segons
premis, a més d’un lot amb productes de merchandising de la protectora.
A més de les fotos premiades, que il·lustren el nostre calendari del 2011, una selecció de les fotos
participants es podran veure en una mostra itinerant per la ciutat. La primera es va exposar a la cafeteria Clau de Fa de la Biblioteca Vapor Badia però
també es podrà visitar pròximament en el Centre
Cívic de Gràcia (del 22 de novembre al 10 de desembre) i en el Centre Cívic Concòrdia (del 13 al 31
de desembre).

1

3

6

de gran qualitat, en format 20x30, que optaven als
premis de les tres categories: La millor foto, Els millors amics i La foto més divertida.

2

4

7
1r premi per Àlex Cuesta
1r premi per Ástrid Alonso
1r premi per Mónica Casanovas

5

8
2n premi per Núria París
2n premi per Jordi Ferrera
2n premi per Mireia Cairó

9
3r premi per Marc Portell
3r premi per Mónica Casanovas
3r premi per Anna Mercadé
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CARTES DE LECTORS
Màfies de l’Est
Publiquem l’escrit que ens ha fet arribar una lectora denunciant un cas de venda il·legal d’un cadell
després de comprovar la veracitat de les dades que
exposa. Les fotos són del Duque, el petit cadell de
carlí que protagonitza aquesta trista història.
Hola, tinc apadrinada una gateta a la vostra protectora i us escric després d’haver llegit l´article sobre
les màfies de l´est publicat a la vostra revista (Petjades nº 11). Us escric per fer públics els problemes
que he tingut amb el criador “Selecció Canina el
Prat”, de Serinyà (Girona); i per denunciar la manera com tenen els animals, que malviuen en aquestes instal·lacions, així com la cria indiscriminada.
El divendres 4 de juliol del 2009 vaig anar a recollir
el meu cadell de carlí a “Selecció Canina el Prat”. El
cadell es va entregar amb una cartilla de vacunació
irregular, on no constava el nº de col·legiat del veterinari, no estava apuntat l’antiparasitari administrat
i l´edat de l´animal no corresponia a la que realment
tenia. Segons el criador el gos tenia tres mesos, i
els meus veterinaris em van assegurar que no en
tenia ni dos. Als dos dies el vaig portar al veterinari
perquè tenia molts mocs i i diarrees.Vaig trucar al
criador per informar-lo que li estaven fent una anàlitica per determinar si tenia paràsits i li vaig demanar quin antiparasitari se li havia administrat. La
sorpresa va ser escoltar que li havien donat Panacur (normal) i Baicox. Aquest últim rarament utilitzat
pels criadors pel seu elevat cost; tan sols el fan servir quan tenen un problema greu de paràsits a les
instal·lacions. Això em va fer dubtar de la higiene i
control sanitari de les instal·lacions.
Les anàlisis ens van confirmar giardiasi, juntament
amb una anèmia no regenerativa acusada, i es va
començar tractament. El gos no va millorar i el divendres 10 el vam haver d’ingressar. Unes proves
van diagnosticar el pitjor: el cadell havia vingut amb
moquillo. El dimarts 14 de juliol va morir.
Durant els deu dies que va durar tot vam trucar a
l’individu que ens va vendre el cadell i a sobre que
ho estàvem passant molt malament, vam haver
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d’aguantar les seves impertinències, dient que el
gos no podia tenir moquillo perquè estava eradicat a Espanya i que els nostres veterinaris l’havien
matat. Li vaig reclamar les despeses veterinàries, i
evidentment, no se’n va fer càrrec.Tant sols s’oferia
a donar-me un altre cadell...
He denunciat el cas a Medi Ambient, al Seprona i
a l’OCU. De moment no he aconseguit res. L’estan
investigant, ja que sembla que ni tenia nº de nucli
zoològic, i a més ja havia tingut algunes denúncies
anteriors. Però com sempre hi ha molts buits legals.
L’únic que podria fer és interposar demanda per la
via judicial però no em puc permetre un advocat.
No sóc l’única afectada, hi ha almenys deu persones més que han tingut problemes amb “Selecció
Canina el Prat” i també han interposat denúncies,
justament en les mateixes dates que jo.
Mireia Cairo Quiroga

Una visitant assídua
Fa cinc anys va venir a casa una gateta “color tigre”, la tenim afillada, ve puntualment a fer els tres
àpats del dia i si trigo a obrir la porta per donar-li
menjar fa un concert de miaus horrorós.
Ha sigut una de les gosses, la Quisa, que l’ha acostumada. Quan et veu parar la taula, va a la porta del
garatge i es posa a bordar fins que arriba la gata.
Sembla que entre elles s’entenen!
Isabel Martí (sòcia)
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INICIATIVA
Una millor qualitat de vida gràcies als animals
En actiu des del passat mes de juliol, la posada en
marxa del programa de visites a les residències de
gent gran és la culminació d’un projecte que, per
una banda, contempla la possibilitat de millorar la
qualitat de vida de les persones de la tercera edat
i, per una altra banda, la dels animals d’una entitat
com la protectora. Tot i els pocs mesos de vida de
la iniciativa, els resultats comencen a ser significatius pel que fa a disminució del grau d’aïllament i
pessimisme entre els avis, i pel que fa a l’augment
de la seva capacitat de relaxació.

nitzar dos grups de treball i, per tant, poder plantejar-se anar a un altre dels centres que s’han mostrat
interessats en la proposta: la Residència Sant Francesc, ubicada també a la ciutat sabadellenca.

Com funciona

El funcionament de la iniciativa és el següent: cada
15 dies, els divendres, es visita un centre, alternant
una residència i l’altra. El fet d’haver pogut constituir dos grups de voluntaris ha fet possible assegurar fins i tot la presència del grup en cas de malaltia
o imprevistos per part dels seus membres i, a més,
anant més enllà, s’ha volgut incidir en una millor
preparació al refugi de les activitats a portar a terme al mateix centre i s’ha pogut efectuar una millor
valoració de l’actitud d’avis, voluntaris i animals.
Afortunadament per ells, els dos gossos triats inicialment per l’activitat han estat adoptats i, per tant,
s’ha decidit treballar amb un total de 6 animals per
poder dur a terme les trobades, de manera que les
persones grans puguin distribuir entre més animals
els vincles d’afecte que es creen.

Com tota iniciativa ha anat madurant amb el temps:
primer es van anar fixant els objectius, l’estructura
de treball i finalment l’adhesió de voluntaris disposats, per implicació i horaris, a formar-ne part. En el
moment d’inici d’activitat, abans de l’estiu, la varen
tirar endavant 5 persones: la Sílvia, la Laura, l’Anna
i les seves dues ideòlogues: la Meritxell i l’Ester, i
el centre on es va dur a terme va ser la Residència Ciutat de Sabadell. Tot i que han passat pocs
mesos, ara mateix ja formen part del programa 12
persones, circumstància que ha fet possible orga-

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

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

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

URGÈN

transcastellar@transcastellar.com
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INICIATIVA
Una tasca amb moltes recompenses

Una iniciativa com aquesta permet donar a conèixer
la feina que porta a terme l’entitat; ofereix la possibilitat, arrel de les visites, d’adopció per part d’algun
familiar dels residents o, fins i tot, per part d’algun
dels treballadors del centre; dóna la possibilitat de

na fase, en que els assistents comencen a tractar
amb els gossos, es fan tot tipus d’activitats sota la
supervisió dels voluntaris i, en una tercera fase, es
porta a terme una avaluació i valoració periòdica
dels canvis que es van produint, tant a nivell d’estat
d’ànim com de comunicació en els assistents, com
a conseqüència de l’aplicació del programa, així
com variacions en el programa que puguin beneficiar el conjunt de l’activitat.

Una iniciativa oberta a la participació

Arrel de la difusió feta sobre el tema, són uns quants
els centres interessats a adherir-se a la iniciativa,
tant dedicats a la gent gran com a disminuïts psíquics i, de moment, com que no se’ls poden assegurar visites continuades, se’ls ha suggerit efectuar
puntualment una visita trimestral. Totes aquelles
persones o bé entitats que desitgin formar part del
projecte, només cal que es posin en contacte amb
l’equip responsable mitjançant l’e.mail: residencies@protectorasabadell.org.

fer nous socis; fomenta la bona convivència entre
gossos i persones, i constitueix una tasca social
molt necessària.
Les fases de que consta el programa són tres: en
una primera es produeix el primer contacte entre
els assistents, gossos i voluntaris, que es materialitza en forma de presentació general; presentació
dels gossos i voluntaris; comunicació d’una sèrie
de normes bàsiques del tracte vers els animals; activitats variades como poden ser el joc o bé el fet de
raspallar-los o acariciar-los, i comiat. En una sego-

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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LA LLIGA
Històries tristes d’un refugi d’animals
De vegades la gent es pensa que els animals no pateixen quan se’ls deixa en un refugi. D’alguna manera
es justifiquen convençuts que allà els cuidaran i els buscaran una família.
Amb aquest pensament deuen netejar les seves consciències i continuar amb les seves vides després de
treure’s de sobre la responsabilitat que van adquirir el dia que van decidir lliurement tenir un animal.
I sí, a la protectora se’ls cuida i se’ls busquen adoptants, però malgrat l’esforç de tots el que hi treballen,
hi ha molts casos en què els animals pateixen i acaben morint.
Recentment a la nostra protectora hem viscut dues històries molt representatives del problema i és important que la gent conegui la realitat: als refugis no es fan miracles i no totes les històries tenen finals
feliços.
El gos sense nom
8 del matí. Arriba el primer treballador del refugi i
descobreix un gos estirat al fang, al mig del pàrquing. El treballador s’hi acosta pensant que està
mort, perquè l’animal no es mou, però s’adona que
encara respira. El recull i l’abriga amb unes mantes
per mirar de fer-lo entrar en calor mentre arriba la
veterinària.Quan ella l’examina s’adona que el gos
està agonitzant i decideix posar fi a la seva vida per
evitar-li més patiment. No pesa ni 15 kilos, quan
n’hauria de pesar uns 30. No sembla malalt. El gos
ha mort de gana i de tot tipus de carències. El gos
no ha merescut ni el més mínim respecte i ha hagut
de morir entre estranys després d’agonitzar tirat
damunt del fang fred durant hores.
La veterinària li fa una foto, indignada.
Aquesta foto és perquè tothom vegi amb què ens
trobem massa sovint les persones que treballem intentant salvar les vides i trobar una llar per als animals que ningú no vol.
Aquesta foto és perquè la persona que ha tingut la
sang freda de matar de fam i després d’abandonar
el seu gos agonitzant a la porta del refugi, sàpiga
que tot i que a ell no l’importi, hi ha molta gent a
qui sí l’importa. I que algunes persones anònimes,
com el gos, han vessat unes llàgrimes de pena i de
ràbia per ell.
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El gat Merlí
Merlí es un gat persa preciós, amb un pelatge
lluent. Té l’aspecte d’aquells gats que sempre han
viscut a casa, amb tota mena d’atencions. Fa uns
dies els seus amos el porten al refugi dient que ha
esgarrapat el fill d’un veí. Segurament pensen que
un gat tan bonic, de raça, serà adoptat ràpidament.
La realitat és que els gats com el Merlí no s’adapten
a la vida del refugi. Tot és massa nou i massa diferent. No estan acostumats a conviure amb tants
gats (el Merlí segurament no n’havia vist cap en la
seva vida) i pateixen estrès agut. El Merlí es queda
en una racó del pati sense moure’s durant dies. No
menja.
El tanquen a la infermeria dins d’una gàbia i se li
administra menjar amb una xeringa. Se’l posa en
adopció urgent però mentre se li busca adoptant,
un matí apareix mort a la seva gàbia.
Les dues històries mostren la realitat amb què
s’enfronten les persones que treballen dia a dia
amb els animals abandonats. Són persones que
s’estimen els animals i que han de conviure impotents amb la crueltat continuada, els abusos i la indiferència. És una realitat molt dura però s’ha de
donar a conèixer perquè mentre estigui amagada,
mentre quedi entre ells, no es prendran prou mesures per acabar amb el problema del maltractament.

24/11/10 13:49:47
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HABITANTS
Adéu Greta!
La Greta és una gosseta marró, d’aquelles que està
solta pel refugi. Pertany a un grup d’animals que,
per raons diverses, no estan tancats als patis amb
els altres gossos sinó que campen lliures per allà, i
formen part del comité de benvinguda que es forma sempre que entra algú: treballadors, voluntaris,
visitants...
La gent no els considera “adoptables” d’entrada
perquè pensen que ja estan prou bé, o que, d’alguna
manera, són del refugi.
El cert és que no estan tan bé, i necessiten algú que
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els adopti, igual que els altres.
La Greta té 9 anys i portava 5 vivint així. Sempre ha
sigut una gossa carinyosa i llaminera. I tothom la
coneixia. Però un dia va arribar la seva hora i una
noia que volia adoptar un gos es va fixar en ella. Va
demanar si es podia adoptar i li van dir que sí.
Una setmana després la va portar a vacunar. La
Greta estava fantàstica i va aprofitar per jugar una
estona amb el Popolino, un dels seus antics companys. Quan la gossa ja se n’anava cap a la porta
contenta amb la noia per tornar a casa, la Bienve, la
responsable del refugi que estava aquell dissabte,
va cridar el Popolino perquè tornés. La Greta també
es va donar per al·ludida, així que va girar cua i va
tornar cap al refugi amb el cap cot pensant que, al
final, s’havia de quedar allà... Llavors la noia la va
cridar un altre cop i la gossa va enfilar el camí cap a
la porta remenant la cua de contenta.
No va mirar enrera ni una sola vegada... Ara se l’ha
vist passejant sovint pel Parc Catalunya amb l’altre
gos de la noia –i alguns altres, ja que la noia fa de
cangur de gossos– així que està acompanyada com
sempre i feliç com mai.
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ANIMALS ADOPTATS
Betty
Hola, us vull fer arribar unes fotos de la Betty (abans
Letty) i explicar-vos com va. Betty és la gosseta que
vaig adoptar al novembre.
Quan vàrem adoptar la Betty, Juanma i jo teníem
molts dubtes, ja que era una gossa gran (tant d’edat
(8), com de mida), estava malalta (leishmània) i havíem llegit que la seva raça (pointer) són gossos
força actius. Doncs ara estem encantats amb ella,
adoptar la Betty és una de les millors coses que
hem fet, ja que pensem que és la millor gossa que
podem tenir. La llàstima ha estat no fer-ho abans.
Pensem que Betty ens aporta i ens ensenya molt
més a nosaltres que no pas al revés.
Ara esta vivint una segona joventut, surt a córrer
cada dia i li encanten els caps de setmana, perquè
sap que sempre anem junts a alguna banda... i és
tant divertida que hi ha gent que li acaba fent fotos!!!

hem descobert les grans qualitats dels gossos de
caça... són impressionants!
Respecte a la seva enfermetat la té força superada
(ja no dóna positiu en el test de leishmània) i no té
cap òrgan afectat. Tot i que s’ha de medicar, ella ho
porta genial, perquè es pensa que les pastilles són
un premi (ja que van acompanyades d’un “quesito”
light... je je je). Ha superat l’anèmia i ha agafat 4
kilos (ara pesa 23,5 Kg.)... Li ha canviat el pèl i ara
sembla un peluix.
¡¡Vamos, que está preciosa!!!
Doncs records de la Betty, per tots aquells que la
van cuidar o conèixer durant uns anys.
Salutacions a tothom,
Juanma, Meri i Betty

És una gossa molt equilibrada i sociable, que ha
superat tots els traumes, i s’ha adaptat a nosaltres
de tal manera que sembla que portem tota la vida
junts. No trenca res, ni es fa res dins de casa, li
encanta el seu llitet (i d’allà no es mou) i li encanta
sortir a la terrassa a prendre el sol.
És una gossa molt mimosa i dolça!!! I també és una
gossa molt llesta i amb molta memòria, amb ella

Fli
Bon dia, us envio fotos d’en Fli per si les voleu penjar als gats adoptats. El Fli és un gat molt trapella,
el vaig adoptar amb dos mesos i mig al novembre i
només arribar a casa ja es va recórrer la meitat de
la casa en els primers cinc segons. I això que diuen
que els gats necessiten una setmana d’adaptació a
una habitació! Ell el primer dia ja feia salts pel sofà
amb tots els de la casa. Li vaig posar Fli perquè
saltava com una puceta de petit, i puça es diu Flea
en anglès. De petit era un gat ben hiperactiu i no
tenia por de res. Pujava per tot arreu, ho trencava
tot, es menjava els plàstics i tot allò que trobés a la
pica! Un dia, en una festa, em va deixar el llit ple de
bombons! Va estar una setmana amb cagarrines.
Ara ja s’ha tranquil·litzat més, tot i que de trapella
ho segueix sent. Li encanta sortir al pati i perdre’s

revista num 12 part2.indd 18

per l’entramat de patis interiors que hi ha al barri
amb altres gats. És molt carinyós i molt sociable.
Ja de petit, es queixava si el deixaves tancat en
una habitació. Ell ha d’estar on hi hagi gent i com
més n’hi hagi millor. Tenim una bulldog americana a
casa i es porten molt bé.
Normalment dorm amb mi, però si dorm al menjador, només sentir el meu despertador ja es posa a
miolar com un boig davant la meva habitació perquè l’obri i se’m tira directe a la jugular. Té com una
obsessió per llepar el coll i acurrucar-se amb el cap
al coll.
Jo estic encantada amb el Fli. M’agradaria que
pengéssiu la seva història a la pàgina web, a veure
si més gent s’anima a adoptar!
María del Mar Soriano
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ANIMALS ADOPTATS

Dana

Bizca i Sandro

Channel

Danko i Bala

Romy

Félix

Fosca

Milú

Mimos

Ix

Keops

Chiquita

Logan

Flynn

Matt

Milindi

Nus

Pepe

Rony

Ros

Terry

Yana

Gustl

Pipo

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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ACTUALITATS
Proyecto Alemania: perros y gatos en un hogar lejano
En el refugio hay muchos animales que por diversos motivos, especialmente la edad, no encuentran
adoptantes. El caso de los gatos es especialmente
dramático, ya que se adoptan muy pocos adultos.
Conscientes de este problema, en el año 2005 se
puso en marcha un proyecto de colaboración con
entidades protectoras de Alemania para intentar
que algunos perros y gatos fueran adoptados allí.
Gracias a una legislación efectiva y sensible a la
protección de los animales y a una mayor concienciación de la población, Alemania está muy lejos
de las terribles cifras de abandono de España y a
veces se da el caso de que la demanda de animales (sobre todo de perros de tamaño pequeño) es
inferior a la oferta. Además hay muchos alemanes
que optan por adoptar animales de España porque
conocen nuestra situación y saben que aquí viven
en peores condiciones.
Las organizaciones protectoras de Alemania
Todos los gatos de la protectora que han viajado a Alemania lo han hecho a través de Tierhilfe Mietzkatzen. La organización selecciona gatos
y los pone en su web y cuando tienen una familia
adoptante se encargan del transporte y la entrega
del animal.
Las adopciones de perros se hacen generalmente
en colaboración con dos organizaciones. Curacanis selecciona algunos de nuestros perros para su
web, y cuando hay un adoptante, lo solicitan y le
buscan el transporte. La otra organización se llama
Viva la Hund, y escogen perros de tamaño pequeño, algunos también mayores, y los colocan con
familias de acogida para poder conocerlos mejor y
de esta manera seleccionar el mejor adoptante. En
todos los casos la protectora se ocupa de tener en
regla el pasaporte del animal, así como la cartilla de
vacunación y los tests sanitarios necesarios.
La confianza de las entidades alemanas ha ido aumentando a lo largo de estos años, y se ha dado el
caso recientemente de que Bobtail-Nothilfe, una
organización que gestiona adopciones de perros de
la raza bobtail, se puso en contacto con nosotros al
descubrir que teníamos uno de ellos en adopción.
Así es como Truhán viajó hace unas semanas hasta
Berlín.
Cada año más adopciones
Desde el 2005 han sido adoptados en Alemania 74
animales de la protectora. La cifra no ha parado de
crecer: en el 2005 se adoptaron 6 perros y en el
2010 se han batido todos los récords, ya que han
encontrado un hogar en Alemania 9 perros y 15
gatos hasta ahora, y otros 5 perros y 5 gatos ya
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están reservados esperando transporte. Confiamos
en que la cifra siga aumentando. Y que llegue un
día en que no sea necesario que los alemanes “importen” animales abandonados de España. Cualquier país debería avergonzarse y tomar medidas
drásticas cuando esto sucede.
ANTES

DESPUÉS

Lucas, 12 años, llevaba 3 años en el refugio, ahora vive con su
nueva hermana pastora alemana y su dueña.

Legolas, 6 años, caso urgente, estaba en la enfermería porque
no quería comer.

Gustl, gato común, fue adoptado con 6 años.

Noor, 6 años, fue devuelto por sus adoptantes en Sabadell por
no conectar con ellos, en Alemania es muy feliz.

Truhán, 7 años, en el momento de conocer a su nueva familia
en Alemania
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COL·LABORADORS
Padrinos de vuelo y acompañamiento al aeropuerto
El proyecto Alemania es un reto nuevo con cada
animal que se envía, resulta muy gratificante, pero
se pasan muchos nervios, ya que cada animal es
diferente y cada viaje es único. Y sin la ayuda de
todos los que colaboran no sería posible, ya que requiere mucha gestión y seguimiento. Desde que un
animal se elige para salir en la web alemana hasta
que sale del refugio hacia ese país, es un proceso
largo.
Por suerte, se ha incorporado al equipo Marcelina Casals, una ex-secretaria de dirección con muy
buenos conocimientos de alemán. Al prejubilarse se
ofreció para ayudar a la protectora y seguir activa.
Nadie mejor para colaborar como nexo entre el personal del refugio y las asociaciones alemanas. Ella
lleva toda la correspondencia y contacto con las
organizaciones de allí. Entre el personal de la protectora y la organización alemana se seleccionan
o proponen los animales
aptos para aparecer en
las webs alemanas considerando su salud, aspecto y comportamiento.
Como las familias alemanas sólo pueden conocer
a nuestros gatos o perros
a través de las fotos, es
importante pasarles buenas fotos, que enseñen
cara, cuerpo y tamaño, así
como una descripción lo más transparente y amplia
posible para que se fijen en ellos. Marcelina ideó
unas fichas en las que apunta lo que cada familia
quiere saber: edad, cómo entró el animal, su comportamiento con personas, otros animales, niños y
mayores, y posibles problemas de salud. Todo esto
lo consulta con la veterinaria, luego lo traduce y lo
envía a la asociación alemana. Transmite las preguntas desde Alemania, y luego las respuestas a
los alemanes. Cuando un animal queda reservado
para adopción, informa a la protectora para que el
personal del refugio pueda preparar la documentación (formulario de adopción, de microchip y pasaporte). La gestión no se acaba con la salida del
animal, porque después controla la devolución de
la documentación firmada, así como de los transportines y el pago de los gastos de transporte y de
adopción. En caso que algo no llegue, lo reclama.

uno o más animales. Hay una base de datos donde la gente se inscribe indicando qué trayecto de
vuelo va a realizar y en qué fecha. El primero que
les contacta, se “lleva” el padrino. La protectora
siempre busca personas que vuelan en los trayectos Barcelona – Frankfurt / Düsseldorf / Köln para
llevar algún gato o perro. Las personas interesadas
en ofrecerse como padrinos de vuelo nos pueden

contactar a protectora@protectorasabadell.org. Los
animales pueden viajar en cabina (hasta 8kg), y si
no, viajan en bodega. Aunque a muchos animales
no les gusta ir en coche, ni en avión, consideramos
que es mejor que pasen un día de estrés y luego
vivan como reyes con una familia, en vez de pasar
el resto de su vida en el refugio.
También es necesario disponer de colaboradores
que puedan desplazarse con los animales al aeropuerto el día de la salida para hacer el check-in.
Allí se encuentran con el padrino de vuelo, rellenan
la documentación necesaria del animal y ayudan
a pasar el transportín por el control de seguridad.
Para ello contamos con la ayuda de algunos voluntarios del refugio. A veces también se organiza un
viaje por carretera a Alemania, o un particular que
ha pasado aquí sus vacaciones se ofrece a llevar un
animal en su viaje de regreso. El procedimiento con
los papeles y también la entrega de los animales en
el punto de encuentro es el mismo, sólo cambia el
medio de transporte.

Para que un animal pueda salir en avión, son imprescindibles los padrinos de vuelo, ya que un
animal no puede viajar solo. Son personas que en
sus vuelos de trabajo o vacaciones entre España
y Alemania se ofrecen voluntariamente para llevar
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ADOPTA’M
Tots aquests animals pertanyen a la campanya “Busquem els Millors Adoptants del Món”.

Són animals que tenen poques possibilitats de ser adoptats perquè són grans, tenen problemes de salut o
no són tan agraciats com els altres. Consulteu les condicions especials d’adopció d’aquests gats i gossos
al nostre web: www.protectorasabadell.org

BLUE Porta 10 anys al
refugi. És molt sociable
i juganer per l’edat que
té. Seria l’alegria de la
casa.

CATA Té una catarata
en un ull. És una mica
tímida però es deixa
acaronar encantada.

NENA Fa 6 anys va
aparèixer lligada a la
porta del refugi un matí
d’hivern. Molt carinyosa
i obedient.

NERA Sempre busca
les carícies dels cuidadors i voluntaris dissimuladament.

MOD Femella de 12
anys que mai no ha conegut una llar. Necessita una oportunitat i
molts mimos.

MENPHIS Podenc de
6 anys. Molt tímid però
carinyós quan agafa
confiança. Li encanta
corre en llibertat.

PAULA Pateix hipoplàsia cerebel·lar, això fa
que camini com si estigués borratxa, però pot
fer vida normal.

LLAMPEC Te 8 anys.
Tranquil, molt llest i juganer. Adora les persones però fins ara no ha
tingut gaire sort amb
elles...

RONNY Pequinès de
10 anys. Dòcil i molt
afectuós. Busca casa
amb sofà per passar
llargues estones rebent
mimos dels amos.

SITO No suporta sentir
els altres gossos plorar,
seria capaç de fer qualsevol cosa per defensar-los.

RABITO El seu amo va
morir i els ﬁlls el van
deixar a la protectora.
Necessita estar amb
una família que no el
deixi gaire temps sol.

FRODO Mascle de 14
anys. Té problemes a
les genives i les orelles
cap per avall perquè va
patir
otohematomes.
Porta tota la vida al refugi i necessita urgentment una família.
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INICIATIVA
Els Millors Adoptants del Món existeixen
Alguns animals de la campanya Els Millors Adoptants del Món ja tenen família
Fa uns mesos que la Protectora va posar en marxa
aquest programa d’adopcions especials pels animals més desfavorits del refugi.
Semblava impossible, però el cert és que alguns
d’ells han trobat finalment una nova llar i volem
animar tothom perquè prenguin nota i s’animin a
adoptar un d’aquests gossos o gats.
La primera afortunada va ser la Lola, una gossa
amb tres potes, amb leishmaniosi i que havia estat
adoptada i retornada anteriorment. Amb motiu de
l’inici de la campanya, el Diari de Sabadell va publicar la seva foto i la seva història, i uns dies més
tard ja estava adoptada. Ara viu a Can Font a una
casa que comparteix amb un altre gos i els seus
amos estan molt contents amb ella. La van portar
a la Festa de l’Animal de Companyia i vam poder
comprovar que la gossa estava la mar de feliç.
Després d’ella va ser adoptada la Lucca, una gata
amb al·lèrgia alimentària que vivia tancada en una
gàbia per no poder menjar el pinso que compartien
els altres gats. Una noia que també patia un tipus
d’al·lèrgia als aliments la va adoptar. A dia d’avui ha

Hugo

recuperat tot el pèl i s’ha adaptat perfectament a la
seva nova família. Ella i el Topo, un gat que sempre estava en un racó del pati i que mai no s’havia
adaptat a la vida del refugi, són els únics gats de la
campanya que han sigut adoptats.

Lola

Roma, una gossa molt bona que no va tenir temps
suficient per trobar una família. Aquests casos són
especialment dolorosos i frustrants i ens agradaria
que cap animal hagi de fer-se gran i morir en el refugi.
Totes les adopcions han resultat satisfactòries de
moment i això ens demostra el que ja sabíem: que
en realitat no hi ha motius, ni l’edat, ni l’estat de
salut, ni les discapacitats, ni l’aspecte físic, ni cap,
que justifiquin que un animal no trobi família.
A la protectora continuarem treballant per trobar els
millors adoptants del món i donem les gràcies fins
a l’infinit a tots aquells que s’han decidit a adoptar
un animal de la campanya.

Els gossos en general han tingut més sort i fins ara
també han sigut adoptats: la Bruna (un dels dos
germans pastors caucàsics, cega de neixement), la
Cuca (13 anys, rescatada d’un hort on estava lligada, en portava més de 8 al refugi), l’Estrella (9 anys,
participava en el programa de visites a residències
de gent gran) i l’Hugo (el gos de la portada de Petjades núm. 11, que té 8 anys i va entrar al refugi
quan era un cadell).
També n’hi ha que malauradament han mort mentre esperaven una oportunitat, com és el cas de la
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ACTUALITATS

Loteria de Nadal

Qui vulgui comprar participacions de loteria de la Protectora pel sorteig de Nadal pot trobar-les al refugi o
bé als següents establiments:
SABADELL
Clínica Veterinària Vet’s, Avda. Barberà, 114
Morera, c. Corominas, 19-21
Zoolandia, c. Rambla, 177
Bremen Veterinària, c. Josep Taradellas, 20
Clínica Ca N’Oriach, c.Gironès, 48
CASTELLAR DEL VALLÈS
Tot Mascotes, c. Alguersuari i Pascual, 81 B
Novavet Clínica Veterinària, c. Barcelona 26-28
Clínica Veterinària Natura, c. Barcelona, 200
Clínica Veterinària del Centre, c. Colom, 53

Mercat de les Puces

14.576 !!!!!!!!

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: ___________ - ___________ - ______ - _ _______________________________
Quota ______€ Periodicitat:
Anual
Trimestral
Mensual
Fent un DONATIU PUNTUAL:
Banc Sabadell 0081 - 0900 - 87 - 0002206230 / Unnim 2059 - 0000 - 97 - 8001020815
Envia-ho a: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell - Apartat de correus 324 - 08202 Sabadell

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).

Aquest any tornem a fer el nostre mercat d’objectes de 2a. mà per recollir diners pels animals del refugi.
Serà el dies 18 i 19 de desembre a la Plaça Imperial de 10-14h. T’hi esperem!!

VOLS TENIR UN BLOG?
Nosaltres t’assessorem, te’l fem
i t’ensenyem a gestionar-lo
per només 60 €
T’assessorem: t’aconsellem sobre els diferents tipus de blog que
existeixen i escollim el que millor s’adapti a les teves necessitats.
Te’l fem: et creem el nom d’usuari, contrasenya i coloquem la plantilla
que considerem més adequada (amb opció a personalitzar-la!)
T’ensenyem: et preparem un pdf en format tutorial on s’explicarà com
penjar textos, fotos i altres aspectes sobre el blog escollit.
Contacta’ns
93 723 73 39
estudi@cactus-disseny.com
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