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poden formar part 
de qualsevol llar
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Junta

Narcís Sirvent, Lluís Pont, Adela Gracia, Bienve  
González, Ester Ferrer, Montse Izquierdo, Glòria 
Verdaguer, Mònica Jordà.

Treballadors

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

Coordinadors de voluntaris

Ester Ferrer, Pere Vidal

Voluntaris del refugi

Yolanda Acuyo, Andrea Adán, Mª Ángeles 
Alonso, Judith Aymamí, Marc Bayo, Rosa 
Bernat, Teresa Bordas, Berta Busuldu, Quico 
Calabuig, Cristina Carvajal, Elisabet Casas, 
Noelia Casas, Laura Cortés, Núria Cortina, 
Marta Cucurella, Ana Cumillas, Rosa Mª 
Erena, Vicky Escribano, Marina Espinosa, 
Francesc Fenoy, Yolanda Fernández, Mayte 
García, Christian García, Lidia Gávila, Carolina 
Gonfaus, Sonia González, Laura Igual, Tamara 

Jiménez, Mireia Juliana,  Mónica Liliana, Carles 
Llauradó, Dani López, Georgina López, Iris 
Lozano, Ona Marcet, Meritxell Mas, Elisenda 
Mollet, Noelia Montes, Carme Moreno, Arnau 
Muñoz, Eva Nieto, Cristina Nocete, Marta 
Olivares, Juan Palma, Núria París, Lidia Pérez, 
Sílvia Quintero, Cristina Raya, Núria Rebollo, 
Sílvia Roca, Loli Rodríguez, Isabel Roig, Mercè 
Romeu, Lara Royo, Marga Sala, Sergi Sanz, 
Marta Soler, Georgina Soley, Sandra Soto, 
Carles Soto, Marc Soy, Aida Taché, Marta 
Torras, Berta Vallès, Magda Vilanova, Anna 
Vilaró i Jordi Villaroya.

Voluntaris en xarxa

Ariadna Albareda, Astrid Alonso, Bea Barcala, 
Jose Manuel Bon, Montse Bueno, Marcel·lina 
Casals, Alba Casassas, Gemma Cid, Jordi 
Expósito, Merche Fernández, Neus Ferrer, Remei 
Ferrer, Maite Font, Mònica Font, Javi Gallego, 
Ana Mª  Godoy, Pere Gómez, Cristina Jiménez, 
Susana  Liébana, Glòria Llorens, Marta López, 
Roser Lorente, Núria Marín, Alicia Mata, Xavier 
Morraja, Mariona Navarro, Sílvia Nicolás, Antonio 
Pérez, Gloria Placencia, Xavier Roher, Anna 
Mireia Ros, Maica Rubio, Sílvia Salvador, Maria 
Rosa Sanromà, Esther Sanz, Mònica Serra, 
Mònica Serrano i Rosa Mª Trepat.
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LA LLigA dE TOTS
La Lliga és una entitat força peculiar 
entre les moltes que hi ha a la nostra 
ciutat: està formada per persones 
i animals. Les persones som els 
socis, els que donem forma a l’entitat 
partint d’una idea comuna que és la 
protecció dels animals. Precisament, 
els animals són l’objecte de la nostra 
feina, concretament gats i gossos de 
Sabadell que es troben en situació 
de desemparament. Malauradament, 
tot i que les xifres van millorant de 
mica en mica, és clar que tenim feina 
per anys; podem estar segurs que 
d’animals no ens en faltaran.

La Lliga es pot considerar pionera en 
el seu àmbit, perquè va ser fundada 
ja fa unes quantes dècades quan, la 
veritat, no es parlava gaire de protec-
ció d’animals. És fàcil imaginar-se la 
feina ingent que van tenir els nostres 
predecessors per engegar i tirar 
endavant l’entitat fins a ser la que és 
avui dia, amb prop d’un miler de so-
cis. Crec que podem estar orgullosos 

de la feina feta per tots els que hi hem 
tingut alguna responsabilitat.

Però, personalment, m’agradaria 
que hi hagués una implicació més 
manifesta dels socis. A principis de 
juny, vam celebrar l’assemblea anual 
per passar comptes de la nostra 
gestió i, com sol ser habitual, vam 
tenir una assistència mínima, poc més 
d’una vintena de socis. De vegades, 
comentem entre nosaltres que això 
és senyal que ho fem prou bé, que 
si hi hagués problemes, l’auditori 
s’ompliria, però opino que per a la Lli-
ga seria més saludable que hi hagués 
més participació.

És per això que, amb un any 
d’anticipació, us demano a vosaltres, 
els socis, que vingueu a les assem-
blees. És el lloc i el moment per 
informar-se i fer sentir la vostra veu.

Narcís Sirvent
President
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dAdES CLAu dEL 2012

Tenim 5 nous centres col·laboradors i en total ja en són 18, que ofereixen condicions interessants per als nostres socis, minisocis
i padrins. Consulteu la informació detallada i actualitzada sobre descomptes i centre col·laboradors al nostre web: 

http://www.protectorasabadell.org/hacerte_socio.php

Unes quantes dades clau del 2012 per donar a conèixer el volum 
que gestiona la Protectora durant un any:

gossos entrats: 569; 
d’ells, 175 cadells

gats entrats: 316; 
d’ells, 200 gatets

Total d’animals entrats: 893

Trobats al carrer: 386
Recollits a Sabadell: 185

Deixats a la porta: 95
Portats per la policia, etc.: 81

Deixats pel propietari: 75
Nascuts al refugi: 20

Al refugi hi ha generalment 
una mitjana de 400 animals 

(250 gossos i 150 gats).
Estada mitja gossos: 446 dies

Estada mitja gats: 407 dies

Total d’animals adoptats: 604

gossos adoptats: 390
gats adoptats: 206

Animals retornats al seu 
propietari: 166

Un 23% dels gossos i menys d’un 
1% dels gats entrats portaven xip. 

Esterilitzacions realitzades: 495 
animals (335 gossos + 160 gats)

Microxips col·locats: 574

Hem comprat un 
total de 38.667 kg 

de pinso.
Tenim

131 animals apadrinats
i 187 padrins.

Tenim 8 treballadors.

Tenim 107 voluntaris 
(64 del refugi i 43 en xarxa); 
un 40% més respecte de 

l’any anterior.

530 alumnes han 
pogut gaudir del nostre 
programa educatiu en 

9 centres escolars.

El nostre projecte té el 
suport de 980 socis. 

Gràcies a tots!
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EL mErCAT dE LES PuCES

El mercat de les puces dóna segones opor-
tunitats als petits tresors perduts per casa 
que semblaven ja haver lluït la seva màxima 
esplendor. Es tracta de donar una segona 
vida a allò que pensaves que ja no tenia 
utilitat i de fer-ho tot per una bona raó.

Des del 2009, dos cops l’any, un equip de 
voluntaris es dedica a classificar tots els ob-
jectes donats per poder col·locar-se al bell 
mig del centre de Sabadell en una mena 
de mercat de segona mà en què tots els 
ingressos que s’obtenen van directament a 
millorar el benestar dels animals a la protec-
tora. Hi trobem des de tasses fins a llibres, 
miralls i joguines. També hi ha els productes 
de la botiga solidària de la protectora. 

Són un equip de set persones, tres d’elles 
de nova incorporació, però darrere del 
taulell, en un moment o altre, trobem un 
total de 25 voluntaris que vénen a donar 

un cop de mà. Tots, acompanyats i dirigits 
per Carolina Gonfaus, la cap de l’equip 
organitzador del mercat de les puces. La 
realització d’un esdeveniment com aquest 
té l’ajuda de moltes persones, ja que sense 
elles els costos provocarien una situació no 
viable. A part dels organitzadors i venedors, 
també hi ha tres o quatre voluntaris que 
col·laboren amb el transport, fent que el 
procés sigui més àgil i menys costós.

Una de les finalitats principals és aconse-
guir pagar medicaments i altres tractaments 
per als gossos, que pugen molt a falta 
de sanitat pública pels animals. Aques-
ta manca de capacitat o de fons per als 
tractaments suposa un problema constant i 
inevitable, tenint en compte les experiències 
per les quals han passat injustament alguns 
dels animals. Amb recursos limitats, aquest 
problema cada vegada suposa un obstacle 
més gran. 

El mercat de les puces, com totes les inicia-
tives de la protectora, treballa precisament 
amb aquesta finalitat. És així com trobem 
dues noves maneres de jugar un paper 
en el manteniment i la cura dels animals 
que, per mala sort, s’han trobat darrere 

les xarxes que envolten la protectora. O 
bé buidant els calaixos de casa nostra, o 
bé emportant-nos un llibre per llegir o una 
corretja per a la nostra mascota. Donant 
una segona vida a un objecte, donem vida 
a un animal. 

Nicole Schreiber

Armaris plens, calaixos que no tanquen, estanteries que s’omplen de llibres que ja s’han llegit. Totes les cases estan plenes 
de coses que van ser d’allò més important, però a les quals ara ja se’ls ha passat la vida a casa nostra. Però això no vol dir 
que siguin inútils o que no es puguin aprofitar. Si podem dir una cosa de la Protectora d’Animals, és que descansa en la fe 
de donar segones oportunitats. 

Una de les finalitats 
principals és aconseguir 
pagar medicaments i altres 
tractaments per als gossos, 
que pugen molt a falta 
de sanitat pública per als 
animals.

Tots els ingressos que 
s’obtenen van directament 
a millorar el benestar dels 
animals a la protectora.
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CurSOS PrOFESSiONALS ÀrEA VETEriNÀriA
CurSOS PrESENCiALS i A diSTÀNCiA

       
Servei de perruqueria canina

Ensinistrament caní
Psicologia canina i felina

 Aux. veterinari i Tècnic veterinari - d’animals de companyia, 
zoològic i eqüestre

  Si T’AgrAdEN ELS ANimALS EN POTS FEr LA TEVA PrOFESSiÓ

Tel. 93 727 69 54
C/ Vallès, 42 Sabadell
www.ideasabadell.es

dONEm SErVEi A 
COmuNiTATS, PArkiNgS 

i OFiCiNES

C/ Provença, 126 - Terrassa
Tel.: 937 858 961

Mòbil: 609 873 929

 info@ambientneteges.net
www.ambientneteges.net

ChArLA SObrE EL méTOdO TELLiNgTON TTOuCh

CONCurS FOTOgrÀFiC: èXiT dE PArTiCiPACiÓ

La experta Wendy Bicker Caarten se desplazó hasta las 
instalaciones de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 
para impartir una charla sobre el método de educación 
canina Tellington Ttouch®. 

Inventado y desarrollado por Linda Tellington–Jones, adiestradora 
y especialista en comportamiento de animales y autora de diversos 
libros, es un método único para trabajar con los animales y aumen-
tar su bienestar. Se basa en una serie de trabajos corporales espe-
cíficos, los Ttouch®, que refuerzan la relajación y la conciencia 
corporal del animal y también del ser humano, y en el respeto 
y la colaboración mutua. El Tellington Ttouch®, además, estabiliza 
un sistema único de comunicación no verbal entre el hombre y 
el animal. Es especialmente útil en animales con problemas 
de comportamiento, como miedos y estrés, y aplicable tanto a 
perros como a gatos.

Un conjunt de 90 fotografies de gran qualitat, entre les quals hi 
havia escenes i imatges fantàstiques, van ser rebudes de part 
d’amants dels animals, tant de Sabadell com de moltes altres 
poblacions properes. Amb aquesta exposició, la Lliga Protectora 
d’Animals de Sabadell ha volgut agraïr a tots els participants la 
dedicació, la creativitat i les ganes de compartir i difondre el 
seu amor i el seu respecte pels animals. Com a particularitat, 
cal destacar que a l’exposició es va poder accedir amb el gos i 
que, durant el temps en què va estar oberta al públic, s’hi va fer un 
concert de música que va tenir força repercussió i que va mostrar 
de fons les fotografies exposades. 

Más información sobre este método en
 www.happyanimales.com 

El passat mes de març, la sala multiús d’El Corte Inglés 
de Sabadell va acollir les imatges recollides amb motiu de 
l’edició 2012 del concurs fotogràfic de mascotes de la Lliga 
Protectora d’Animals de Sabadell. 
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L’entitat FAADA va posar en marxa, entre març i maig 
d’enguany, una nova campanya destinada a esterilitzar i 
identificar animals de companyia a preus econòmics en 
col·laboració amb una sèrie de clíniques veterinàries.

En aquestes iniciatives, que es fan de manera periòdica, les perso-
nes interessades poden accedir a preus promocionals apuntant-
s’hi a través del web www.socresponsable.org, on hi ha llistades 
totes les clíniques de diferents municipis que participen en la 
campanya. L’objectiu és contribuir a reduir les ventrades de 
cadells de gossos i gats no desitjats, que acaben en els refu-
gis i, en el pitjor cas, a les carreteres. De fet, aquest és un tema 
que afecta especialment la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 
perquè, tot i ser tan evitable, s’ha notat que aquesta primavera les 
entrades de gosses i gates embarassades i de ventrades sense 
mare ha estat significativa. Entre febrer i maig van entrar 80 gatets. 
Això vol dir que els habitants de l’entitat augmenten considerable-
ment, amb el que significa a tots els nivells.

Una de les primeres sortides que s’ha fet una mica 
més lluny del que és habitual ha estat la passejada a 
la font de la Pola, des de l’aparcament proper al coll 
d’Estenalles. La participació de 27 gossos, pro-
cedents de tres patis —normalment només en 
surten els d’un—, no va suposar cap problema, 
perquè el comportament dels animals va ser 
exemplar. Els 29 voluntaris que hi van participar van 
estar compenetrats i s’ho van passar bé. El dia va ser 
preciós, per la qual cosa es va poder gaudir de la natu-
ra en tota la seva esplendor.

NOVA CAmPANyA 
d’ESTEriLiTzACiÓ i 
idENTiFiCACiÓ 
www.socresponsable.org

PASSEjAdA FONT 
dE LA POLA 
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ELS CAdELLS: mANuAL d’iNSTruCCiONS
És important educar bé el cadell des d’un bon inici per tal que més endavant pugui conviure amb un gos adult sense 
problemes de comportament. Perquè això sigui així, són crucials els primers quatre mesos de vida, ja que és en aquest 
període quan es produeix el creixement del 80% del volum cerebral del gos.

Etapa de socialització: de les 4 a les 16 setmanes 
La socialització és el procés pel qual el cadell aprèn a relacionar-
se amb el món. A partir de la quarta setmana fins a la dotzena, 
s’ha de començar a socialitzar-lo de forma pausada i progressiva. 
La referència que donem als cadells ha de ser en tot moment de 
tranquil·litat i serenor. Sempre que sigui possible (amb el vistiplau 
veterinari), els cadells hauran de començar a conèixer l’exterior. 
Si encara no té posades les vacunes, es farà a coll i premiant-lo 
quan les coses noves li cridin l’atenció. Aquesta serà la manera 
d’enfrontar-se amb el que serà el seu futur entorn. La socialitza-
ció es farà a poc a poc i sense saturar el cadell; si es neguiteja, 
esperarem que es calmi abans de premiar-lo (per evitar premiar 
l’angoixa o l’excitació). 

És important que l’entorn dels cadell 
sigui tan pausat i tranquil com sigui 

possible i intentar no intervenir en 
els moments en què descansa. 

A poc a poc, s’ampliaran els 
seus horitzons, tant 

amb sorolls, com 
amb diferent tipus 
de gent o de 
gossos. Tria-
rem gossos tan 
equilibrats com 
sigui possible 

per realitzar la 
socialització dels 

cadell.

Accions de socialització
Fins als quatre mesos, els cadells tenen el que s’anomena llicèn-
cia de cadell, que els dóna llibertat per fer gairebé qualsevol cosa 
a un gos adult sense haver de patir-ne les conseqüències (els 
gossos grans suporten dels petits mossegades i jocs amb una 
gran paciència i sense perill per als menuts). Cal tenir en comp-
te que aquesta llicència comença a expirar a partir dels quatre 
mesos i mig i s’extingeix completament als sis mesos. Hem 
d’assegurar-nos, doncs, que socialitzem el cadell durant l’etapa 
prèvia a l’extinció, ja que a partir dels quatre mesos apareixen les 
pors i es poden produir associacions negatives amb estímuls. Per 
exemple, un ensurt amb un altre gos o una mala experiència pot 
quedar-se molt gravada en el gos i desenvolupar futurs problemes 
de conducta relacionats amb l’agressió per por. 

Els passejos, a coll o amb corretja, han de ser molt curts. Un cadell 
només necessita un passeig diari de 5 minuts per mes de vida. 
Després caldrà incrementar 5 minuts per mes fins arribar a l’hora 
diària recomanada en adults. Així: 3 mesos: 15 min // 4 mesos: 
20 min // 5 mesos: 25 min // 6 mesos: 30 min
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Clínica Veterinària
Esther

Plaça Major, 1 Local 5
Castellar del Vallès
Llda. Esther Raso Garcia

Col. nº 1912
T 93 714 43 70

urgències 629 083 743
vetestherraso@gmail.com

Horari:
10 a 13h i 17 a 20.30h

Dissabte 10 a 14h

Durant els passejos deixarem 
que el gos explori lliurement. 
Si és a coll, l’acostarem a les 
coses perquè les olori; si és 
amb corretja, serà prou llarga 
perquè pugui arribar als llocs 
que vol explorar i sense que 
mai estigui tensa. Quan hagi 
descobert alguna cosa nova, li 
direm “molt bé” (baixet i de forma 
tranquil·la, sense excitar-lo massa) 
i li donarem un premi si cal. Anirem al pas 
que ell marqui i no el forçarem mai perquè s’enfronti a res que li 
faci por. Si li fa por sortir de casa, amb molta paciència farem que 
s’acostumi al replà de l’escala, un altre dia a l’ascensor, després a 
la porteria, a continuació obrirem la porta i després el deixarem no-
més mirant el carrer, molt a poc a poc i els dies que calgui (no cal 
preocupar-se per la conducta higiènica, ja que és fàcil de corregir 

amb el temps). 

A casa li portarem objectes nous 
perquè pugui explorar: tronquets, 
pinyes, objectes amb diferents 
olors, diferents superfícies per 
trepitjar... Tot el que el pugui 
estimular i li pugui servir per quan 

sigui gran. 

L’aprenentatge dels cadells: coses a tenir en compte
durant els 4 primers mesos es produeix el creixement del 
80% del volum cerebral del gos.

D’aquí la importància que les experiències viscudes pel gos durant 
aquest període conformin no només la mida sinó les xarxes i la 
complexitat del teixit cerebral.

És fonamental fer una bona socialització, ja que la conducta del 
cadell quan sigui adult dependrà en bona part de les experiències 
viscudes durant aquest període. Quan es trobi davant d’una situa-
ció, el gos jove o adult buscarà en els seus records quines experièn-

cies passades similars té. Si són positives, 
repetirà la resposta i estarà disposat a 

aprendre alguna cosa més.

Entre la sisena i la vuitena setma-
na apareixen els patrons motors 
de la por i el sistema en què el 

gos assimilarà els estímuls 
que l’envolten. Les 

respostes associa-
des amb la por 
queden gravades 
en la part del cer-
vell més primari 
(on regeix el sis-

tema emocional) i 
són molt més difícils 

de corregir. 

www.facebook.com/protectorasabadell

Visita’ns a la pàgina 
de Facebook!

La socialització es farà a poc a poc i sense 
saturar el cadell; si es neguiteja, esperarem 
que es calmi abans de premiar-lo (per evitar 
premiar l’angoixa o l’excitació). 
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La iniciativa va començar el 14 de gener i 
s’ha allargat fins a finals de març. Això ha 
significat que moltes llars hagin tingut els 
animals per períodes de temps que han 
anat d’un a dos mesos.

En arribar la primavera i, per tant, finalitzar 
definitivament l’època freda, arriba el mo-
ment de donar les gràcies a tothom qui ha 
ajudat durant aquest hivern oferint la seva 

llar com a casa d’acollida. Enguany, 44 
animals han estat acollits, 4 d’ells gats. 
Així mateix, la protectora es congratula 
que de tots els animals acollits, 14 han 
pogut quedar-se definitivament a les llars, 
tot i que la majoria eren grans i tenien 
algun problema. El passat dia 20 d’abril 
es va adoptar el darrer animal d’aquesta 
iniciativa, el Bandit. Aquests són alguns 
testimonis de cases d’acollida:

Hola,
Bella (así se llama) está mucho mejor 
a pesar de no haber tomado la medica-
ción; ya tose y estornuda mucho menos.
Es muy cariñosa y se adapta rápidamen-
te a un piso. Lo comento por si lo queréis 
poner en la web. Te mando unas fotos 
para que veas cómo está la señorita. :)

Saludos,
Nerea

Bon dia,
Us fem arribar algunes fotos del 
Cuqui, que està d’acollida. Com 
veieu, s’ha adaptat superbé a la 
casa, a nosaltres i a la seva nova 
companya, la Tina! Ja us ani-
rem informant sobre com està. 
Gràcies per haver-nos donat 
l’oportunitat de tenir-lo entre 
nosaltres.
 
Araceli i Laura

Bon dia,
Us informo que en Roco està estupendament. Fa gairebé 
dues setmanes que és amb nosaltres i és un solet de gos: és 
bo amb els seus companys de pis, l’Eliot i la Brissa, i amb la 
gateta de casa s’ignoren mútuament. Quan sortim, es posa 
molt content i es veu que és molt eixerit. Us n’envio fotos i 
animo perquè l’adoptin. És un gos de tretze anys amb molta 
vida per endavant que sempre ha estat a la protectora i es 
mereix una oportunitat. És apte per viure amb nens petits, 
amb gats i amb altres gossos. O sigui, que és perfecte!

Silvia Nicolas

Hola a tots!
Us escrivim per dir-vos 
que en Tano s’ho està 
passant d’allò més bé 
en les seves vacances 
d’hivern. Es porta 
superbé a casa, tant 
amb la gent com 
amb altres gossos. 
És molt tranquil; 

es passa gairebé tot 
el dia dormint, excepte quan vol 

mimos i quan veu la corretja, perquè sap que toca 
passeig i es posa molt content, corrent d’una banda a 
l’altra. Sempre s’aixeca a saludar-nos quan arribem a 
casa. Hem de dir que ha estat una experiència fantàstica 
tenir-lo amb nosaltres, ja que s’ha guanyat el cor de tota 
la família. Esperem trobar-li una llar abans que s’acabi 
l’acollida perquè te 15 anyets! S’ho mereix!

Salutacions,
Marc i Lidia

ACOLLidES PEL FrEd 2013
Durant els dies més freds de l’any 2012, la solidaritat i la dedicació de molts ciutadans va ser vital per a la supervivència de 
molts dels habitants més grans i amb més problemes de salut de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. És per això que 
l’hivern del 2013 l’entitat ha tornat a engegar la campanya Acollides pel fred, tot i que en aquest cas el fred no ha estat tan 
concentrat en unes dates concretes, sinó que ha estat més repartit.  

BELLA

CUQUI

TANO

ROCO
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Las relaciones que se establecen en una 
comunidad biótica entre las distintas po-
blaciones que las integran, tanto vegetales 
como animales, son variadas. En unos ca-
sos son relaciones de convivencia, mientras 
que en otros son de lucha. 

En plena naturaleza, todos los seres vivos 
usan sus mecanismos de percepción 
natural para conocer el entorno y estar 
preparados para lo que pueda pasar. Las 
plantas perciben las alteraciones atmosfé-
ricas y los animales reconocen la presen-
cia de peligros potenciales en un espacio. 
Para darnos cuenta de ello, solo tenemos 
que observar a nuestro perro cuando está 
en plena naturaleza: cierra los ojos, huele 
el entorno para percibir todos los olores 
que le rodean, levanta la cola para captar 
las ondas energéticas del lugar, camina 
para conectar con sus patas con las vi-
braciones de la tierra, está atento a todos 
los sonidos (también los de las plantas, los 
árboles y el viento), marca el territorio... 
Todo ello le da información que le permite 
saber si se halla en un lugar seguro o no. 
Es ahí donde reconecta con su informa-
ción genética.

La intuición natural
Aunque todos los seres vivos recibimos, 
a través de la herencia genética, una 
serie de mecanismos de percepción, no 
todos los conservamos. Mientras que los 
animales que viven en su entorno natural 
los mantienen y desarrollan, los humanos 
los perdemos al suplirlo con la mente y el 
razonamiento. La comodidad hace que 
olvidemos las emociones primarias 
que compartimos con todos los seres 
vivos y que arrinconemos nuestra intuición 
natural, especialmente cuando vivimos en 
grandes áreas urbanas. En las ciudades 
tendemos a desconectar de la naturaleza 
pisando asfalto, no tocando jamás la tierra, 
sin mirar nunca al cielo, no conectando 
con los astros... Todo ello perjudica nuestra 
salud y nuestra naturaleza humana.

Los animales que viven en un albergue o en 
una protectora se encuentran en una situa-
ción de total dependencia de sus cuidadores. 
Por ello, para mantener en equilibrio su salud, 
tanto emocional como física, es imprescin-
dible que puedan relacionarse con el mundo 
vegetal. Los árboles y las plantas les unen a la 
naturaleza y les proporcionan oxígeno y pro-

tección, tanto de los golpes de calor (las altas 
temperaturas pueden ocasionarles la muerte), 
ofreciéndoles sombra, como de los insectos, 
especialmente del mosquito portador de la 
leishmaniosis (una enfermedad grave que 
puede ser mortal para ellos).

Estar aquí y ahora
Las zonas verdes y los animales de la 
protectora nos brindan la oportunidad de 
reconectar con ese don que, aunque po-
seemos por naturaleza, tenemos olvidado 
o inexplorado: entrar en contacto con la 
naturaleza; reencontrarnos; relajarnos; dejar 
nuestra mente en blanco; tocar la tierra con 
las manos desnudas; levantar la cabeza y 
mirar hacia las copas de los árboles; dar y 
recibir caricias; percibir la energía de plantas 
y animales, que siempre están en buena 
sintonía; conectar con nuestro interior... Por 
todo ello, las instalaciones de la Lliga 
Protectora d’Animals son un buen lugar 
para “estar aquí y ahora”, y debido a ello, 
sus gestores creen que es tan importante la 
labor del Equipo de Jardinería de la entidad. 

Magda Vilanova, voluntaria  
y responsable del equipo de jardineros

ANimALES y PLANTAS: uNA CONViVENCiA NECESAriA
Una de las características de los seres vivos es la sociabilidad o principio de asociación. En la naturaleza, los seres vivos 
jamás viven solos y aislados, ya que en esas condiciones su vida sería imposible, sino que se agrupan y reúnen en función de 
sus características.

El ciclo de la materia y el flujo  
de la energía
Los vegetales y los animales tienen 
una relación de dependencia mutua: 
en la fotosíntesis, para sintetizar los 
nutrientes, los vegetales captan CO2 
de la atmósfera y liberan oxígeno, 
necesario para la respiración de los 
animales, que, a su vez, expulsan 
CO2 en ese proceso. Se establece 
de esa forma el ciclo de la materia y 
el flujo de la energía.

12 Reportatge



No fa tant de temps es portava tot el que 
era gros: un tot terreny per apropar els nens 
al col·legi, pantalles de televisió enormes, 
ordinadors de sobretaula amb monitors de 
tantes polzades com fos possible... Però no 
sabem si tot això ha variat per l’aparició tan 
atractiva de les creixents petites tecnolo-
gies o simplement per una conscienciació 
gradual que amb les coses grosses al final 
et quedes curt d’espai. Pel que sigui el que 
és petit està ara de moda.

Depèn del punt de vista 
Sabem que els gossos grossos duren 
menys anys o bé que races com ara  els 
dogos, santbernats, llebrers eivissencs... i 

tots els seus encreuaments pateixen certs 
problemes estructurals. En concret, els 
gossos gegants que hem tingut al refugi 
patien sagnats a la cua (pels continus im-
pactes que reben cada cop que mouen la 
cua, llarga, en espais tan reduïts com els 
d’una protectora), durícies (per la fricció 
de les articulacions, que suporten un gran 
pes, amb un terra abrasiu) i torsions gàs-
triques potencials, entre altres problemes 
que els fan tan vulnerables tot i la seva 
mida gegantina.

Però per què aquest gos, que primer va 
ser un cadellet entranyable com el Beetho-
ven i posteriorment es va convertir en un 
Marmaduke, ha d’acabar anant fora de 
casa? Segurament són molts els factors 
que empenyen a aquesta decisió però, de 
vegades, la desinformació del propietari, 
que adquireix un gos d’aquestes caracte-
rístiques sense ser conscient de les seves 
necessitats reals, també és un aspecte a 

tenir en compte. Perquè, i aquesta és la 
gran veritat, un gos XXL, amb totes les 
seves necessitats ateses –no gaire més 
que les de qualsevol altre gos més petit–, 
pot adaptar-se a situacions i espais ben 
diferents, i no cal tenir un terreny de 300 
m2 o un jardí enorme: sempre que surti tres 
cops al dia i tingui un matalàs per dormir en 
un racó, el gos XXL pot viure perfectament 
en un pis.

Pensar en gros
Amb les dificultats econòmiques que 
es viuen en aquesta època i un món en 
què menys és més, l’adopció d’un gos 
gros o gegant resulta tot un repte. S’han 
d’enderrocar falsos mites i donar una 
oportunitat a aquests gegants peluts. En 
general, els gossos petits tenen moltíssima 
més energia que un gos gros, que gaudirà 
de llargues estones dormint tranquil·lament 
mentre t’escalfa els peus a l’hivern. A més a 
més, heu vist mai un Yorkshire jugant amb 

NOVA CAmPANyA - ANimALS XXL
Quan la mida és important
Si ens donessin un euro per cada cop que un adoptant ens ha dit aquella mítica frase de “vull un gosset petit”, o aquella altra 
que diu “un gos gros no es pot tenir en un pis!”, els gossos del refugi menjarien delicadeses cada dia. Vivim en un món on, 
de sobte, el concepte minimalista ha assolit la màxima esplendor i tenir menys és més. Però hi ha un col·lectiu que en surt 
greument afectat: els gossos grossos i gegants.

Sempre que surti tres cops 
al dia i tingui un matalàs per 
dormir en un racó, el gos 
XXL pot viure perfectament 
en un pis.

Roque
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un frisbee? O seríeu capaços de córrer deu 
quilòmetres amb un caniche miniatura? 
Com més gros sigui el gos, més gros tam-
bé serà el teu amic! Així que, encara que 
es tingui un miniordinador o un microcotxe, 
potser hi ha aspectes de la vida en què es 
interessant pensar en gros.

Per acabar, hi ha persones que necessiten 
un recordatori: “Encara que vingueu bus-

cant un gos petit, potser el que busqueu 
és un enorme gos que us recordi l’Scooby-
Doo i us faci riure amb la seva poca traça 
moltíssimes vegades i que us permeti gau-
dir de la seva curta però enriquidora vida. 
Ja ho sabeu, quan es tracta de gossos, de 
vegades més es més.” 

Ana Martínez,  
veterinària de la Lliga

Gegant
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Agro Bloc Chuy Clinton

Dorkas Gegant Ruby Liona

Lucky Luigi Max Moro

Musa Pixell Point Punky

Rocky Rusky Samba Tro
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Para su proyecto de trabajo, esta entidad 
rescata perros de protectoras y centros 
de animales abandonados, que son se-
leccionados según su reactividad al soni-
do y su buena naturaleza para ser perros 
de servicio. La Lliga Protectora d’Animals 
de Sabadell ha iniciado un proyecto 
de colaboración en el que perros de la 

FuNdACiÓN ÁSkAL
Personas sordas con más autonomía y control
La asociación Áskal es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a entrenar perros destinados a personas que sufren pérdida 
de audición con el fin de que les adviertan de distintos sonidos. Son animales que se entregan de forma gratuita y que, con su 
presencia, logran incrementar la autonomía y el control sobre el entorno de la persona con la que conviven, además de dar un apoyo 
de carácter más emocional.

Pol.Ind. Can  Carner
C.Les Garrigues

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

protectora formarán parte del proceso de 
selección de la entidad. 

Áskal también se dedica a la sensibiliza-
ción sobre la problemática de la pérdida 
de audición y mantiene relaciones con 
las asociaciones de personas sordas, 
signantes u oralistas, y a impartir cursos 

para entrenadores de perros señal que or-
ganiza en su sede de Cardedeu, una labor 
que implica conocer la problemática de la 
comunidad sorda y contar con informa-
ción sobre el marco legal relacionado con 
los perros de asistencia en España y los 
estándares internacionales para perros de 
asistencia a personas con discapacidad. 

Cris Carles
uNA dObLE 
LAbOr SOCiAL
¿Por qué optáis por perros abandonados?
Porque queremos demostrar que no es 
imprescindible ser de raza para ser un buen 
perro de asistencia y porque hay muchos 
perros en los refugios que pueden tener 
una vida mejor ayudando a una persona 
que no puede oír. Es una doble labor social 
que nos pareció interesante desde el princi-
pio de Áskal. 

¿Eso significa que cualquier tipo de perro 
puede convertirse en un apoyo para una 
persona sorda?
No todos los perros son aptos. Primero 
tienen que tener una curiosidad natural por 
los sonidos, pero también un temperamen-
to estable que les permita aprender a por-
tarse perfectamente en público, porque los 
perros señal para personas sordas tienen 
derecho a entrar en todas partes, como 
los perros guía. También necesitamos que 
no tengan problemas de agresividad y otra 
serie de características que valoramos en 
las pruebas de selección que les hacemos 
antes de adoptarlos.

¿Por qué, a pesar de ser de tanta ayuda 
para los afectados, el perro señal todavía 
no es demasiado conocido entre la comu-
nidad sorda?
Aún es una labor bastante desconocida. 
Áskal, la única asociación de España espe-
cializada en entrenar perros señal, se fundó 

16 Entrevista

Cris Carles es veterinaria, entrenadora  
de perros de asistencia y la Directora de Áskal.



Pol.Ind. Can  Carner
C.Les Garrigues

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

transcastellar@transcastellar.com

en el 2007. Comparando, la ONCE lleva 
más de 50 años entrenando perros guía y 
todo el mundo los conoce. Pero aquí en 
Cataluña, la comunidad sorda sí sabe de 
Áskal y de los perros señal. Vamos hacien-
do difusión, entregando perros y creciendo 
poco a poco.

Áskal participó activamente en el de-
sarrollo del marco legal que ampara los 
derechos de los perros señal. ¿Finalmente 
se consiguió una legislación adecuada?
Sí. La legislación [Ley 19 2009 de 26 de 
noviembre del acceso al entorno de las 
personas acompañados de perros de 
asistencia] es buena, pero el problema es 
que se ha hecho muy poca difusión de su 
existencia y la gente la desconoce. Así que 
nuestros usuarios siguen teniendo proble-
mas para entrar con sus perros en el metro 
o en un centro comercial, mientras que una 
persona ciega no tiene esos problemas.

¿Cuáles son los primeros aspectos que 
cambian en la vida de una persona sorda 
en el momento en que empieza a convivir 
con un perro señal? ¿Y a nivel anímico o 
emocional?

Más seguridad y menos estrés por un 
mayor control sobre el entorno. Sabes 
que el perro te avisará de cualquier sonido 
importante como el interfono, la puerta, el 
móvil, el despertador, un bebé que llora, 
una persona que te llama por tu nombre… 
También la parte afectiva de la compañía, 
especialmente para personas que sufren 
un cierto aislamiento social debido a su 
pérdida de audición.

El perro se entrega de forma gratuita. 
¿Qué supone eso para Áskal?
Muchísimo esfuerzo de trabajo voluntario, 
porque lleva mucho tiempo enseñar a los 
perros. Y hay gastos que es difícil cubrir, 
no solo los de los perros mientras están 
con nosotros aprendiendo, sino también 
porque, cuando el perro ya está listo, un 
entrenador voluntario se tiene que despla-
zar donde viva el usuario al menos durante 
una semana para acoplar al perro. El viaje y 
la estancia son caros y, además de Catalu-
ña, tenemos perros entregados en Asturias, 
Galicia, Aragón, Madrid… Así que necesita-
mos donativos y socios que nos ayuden a 
demostrar que los perros mestizos también 
pueden ser perros de asistencia.

¿Qué perfil de persona puede ser un 
entrenador de perros señal?
Cualquiera interesada en formarse como 
adiestrador canino y aprender luego la 
especialidad de perro señal. En Áskal hace-
mos un curso inicial para quienes no tienen 
experiencia previa en adiestramiento y otro 
únicamente de perro señal para quienes 
ya son profesionales del mundo del perro y 
para los estudiantes del curso inicial. Inclu-
so las personas sordas pueden adiestrar a 
su propio perro: en nuestros cursos, hemos 
tenido varios estudiantes con pérdida audi-
tiva que ahora tienen un perro señal. 

Para su proyecto de trabajo, 
esta entidad rescata perros 
de protectoras y centros de 
animales abandonados, que 
son seleccionados según 
su reactividad al sonido y su 
buena naturaleza para ser 
perros de servicio.

 www.askal.es 
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Donats alguns sinistres ocorreguts els 
darrers mesos, els responsables de la 
Lliga Protectora d’Animals han decidit 
instal·lar càmeres de seguretat i un siste-
ma d’alarma. Aquests dispositius impedi-
ran que intentin tornar a entrar al recinte 
de l’entitat, de manera que no s’alteri la 
vida diària dels animals i, al mateix temps, 
permetran veure els qui deixin animals 
lligats a les reixes. 

Atesa la recent aparició d’un cas de ràbia 
a Catalunya, la Lliga Protectora d’Animals 
de Sabadell ha decidit vacunar tots els 
seus animals contra la ràbia de manera 
preventiva. La mesura es pren després 
que les autoritats sanitàries hagin detectat 
un cas de ràbia en un gos a Toledo que 
abans havia passat per Catalunya i que va 
originar la delaració de nivell 1 d’alerta per 
part de la Generalitat. 

Com que es tracta d’un nucli en què els 
animals estan concentrats en gran nombre 
i on l’entrada i la sortida d’animals és molt 
elevada, la Protectora de Sabadell no vol 
córrer el risc que entri algun animal amb 
el virus i el pugui contagiar a la resta dels 
animals. En la majoria dels casos d’animals 
vagabunds que entren al refugi, el seu estat 
sanitari i de vacunacions és incert i, d’acord 

amb la llei, tots els animals estarien expo-
sats a la possibilitat d’haver de ser eutana-
siats si es produís un sol cas de ràbia. 

Per tal de protegir els animals acollits i no 
aturar les adopcions, la Protectora fa una 
crida a tots els ciutadans perquè ajudin 
econòmicament en aquesta vacunació 
massiva, que representa una despesa 
extra considerable per a l’associació.

Qualsevol donació des d’1 € és benvin-
guda per cobrir el cost de les vacunes 
antiràbiques. Qui vulgui ajudar als animals 
del refugi pot fer una aportació mitjançant 
Paypal directament a través del web o 
mitjançant un ingrés en un dels comptes 
de la protectora indicats al web. Mol-
tes gràcies d’avançada a tothom per 
col·laborar-hi!

Des de febrer del 2013, la Protectora de 
Sabadell té una Fan Page de Facebook 
(https://www.facebook.com/protectora-
sabadell), una pàgina d’entitat, actualit-
zada per tres voluntaris, que s’adequa 
més al tipus d’activitat que du a terme 
l’associació. D’aquesta forma, la comuni-
tat dels nostres seguidors rep al moment 

notícies d’última hora o de casos urgents 
i es pot comunicar amb nosaltres per 
qüestions generals. En el cas de pre-
guntes sobre animals concrets (dispo-
nibilitat, característiques, etc.), però, 
els ciutadans s’hauran d’adreçar al 
refugi, mitjançant el correu electrònic 
o el telèfon.

SiSTEmES  
dE SEgurETAT

LA PrOTECTOrA d’ANimALS dE SAbAdELL 
VACuNA TOTS ELS SEuS ANimALS

NOu FACEbOOk
www.facebook.com/protectorasabadell
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Tenia només sis mesos i una fractura complicada en una de 
les potes del davant. Tot i que se’l va operar dues vegades, la 
fractura no es va guarir bé i, després de patir dolor constantment, 
l’equip veterinari va decidir que calia amputar-li la pota si se li volia 
donar un mínim de qualitat de vida. Ha superat bé la darrera ope-
ració i ara necessita una família que en tingui cura, perquè, amb 
només tres potes, al refugi estarà en inferioritat de condicions i 
ho passarà malament. Els seus padrins, que l’han acollit i n’han 
tingut cura amb molt d’afecte les primeres setmanes de postope-
ratori, no el poden adoptar. No obstant això, han volgut fer arribar 
a tothom unes paraules que retraten com ha estat tenir-lo a casa: 
“Només tinc coses bones a dir d’en Júnior. Des que el vam apa-
drinar, me’n vaig enamorar i els dies que l’he tingut en acollida 
m’ha conquistat. Tot i que és molt jove, ha patit molt, però mai 
no s’ha donat i sempre ho ha aguantat tot amb una actitud 
meravellosa. És un gos manyac, afectuós i li encanta sortir al 
carrer, tant que de vegades li costa entrar a casa. Amb els gos-
sos es porta genial; sempre hi juga. Sap anar perfectament amb 
corretja i no la tiba. Sempre està alerta quan sent sorolls, però 
ni borda ni plora...”

Ara torna a ser a la protectora, esperant que algú s’interessi per ell. 
És un gos que ha patit una pèssima socialització amb altres gos-
sos. Per això, en situacions puntuals, li augmenta el nivell d’estrès, 
es mostra més reactiu i no reacciona de forma educada amb la res-
ta de companys. En situacions controlades, juga amb altres gossos 
sense mostrar cap tipus de problema. Pot tenir alguna enganxada 
puntual amb altres gossos pel que s’anomena agressivitat per 
protecció de recursos (si hi ha res que cregui que ha de defensar, 
com ara menjar o, sobretot, carícies). Tot això són problemes que 
es poden solucionar si se’n fa un pautatge adient.

Per acabar d’animar els qui dubten que un animal amb tres 
potes sigui adoptable, la Lliga ha rebut una carta de la Montse i 
l’Eugeni, una parella que ens explica que al llarg de la seva vida 
han adoptat dos animals amb discapacitat —l’un amb tres potes 
i l’altre sord—: “Hem viscut dues experiències diferents i molt 
enriquidores. Hem après moltíssim! I per experiència us podem 
dir que la discapacitat més gran no és en els peluts, sinó en el 
cervell de les persones.”

urgENT: CAL uNA LLAr PEr A EN júNiOr, 
uN gOS Amb TrES POTES
En Júnior, un gos de només un any i tres mesos —creuament de pit bull—, busca urgentment una casa d’adopció o 
d’acollida. Va arribar a la protectora el juliol del 2012. 

És un gos manyac, afectuós i li encanta 
sortir al carrer, tant que de vegades li costa 
entrar a casa. 
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El mes de novembre vaig adoptar una gossa que avui es diu 
Ponguet. La seva història era molt curta: l´havien trobada en 
un polígon industrial i feia set mesos que estava a la protectora 
de Sabadell, tenia molta por i ningú no sabia per què. Recordo 
que a la protectora em van dir: “Aquesta gossa no sap res, 
necessita un referent que li ensenyi què ha de fer, 
però amb temps i paciència tot s´arreglarà.” 
La trobada amb l´altra gossa que tenia 
a casa no va portar cap problema; 
probablement ella havia de ser el seu 
referent, però de seguida vaig veure 
que seria difícil, perquè la Ponguet 
tenia por. Es quedava immòbil, tre-
molant, buscava sempre racons 
per amagar-se, qualsevol soroll 
o gest  li podia provocar pànic, 
només menjava quan creia que 
ningú l´observava i ho feia quasi 
estirada al terra... Sabia per expe-
riència que un gos adoptat necessita 
un temps per habituar-se, però ella de 
vegades em desconcertava. Vaig comen-
tar-ho a la protectora i em van recomanar 
llegir El llenguatge dels gossos. Els senyals 
de calma, de Turid Rugaas, i les coses van co-
mençar a canviar. Vaig comprendre que la Ponguet, al contrari 
del que jo havia suposat, era molt expressiva, el problema era 
que jo no l´entenia. Tan senzill com que parlàvem llenguatges 
diferents: ella utilitzava senyals i jo paraules. Llavors vaig in-

tentar observar-la discretament associant els senyals que feia 
amb la situació en què es trobava i imitant els gestos del seu 
llenguatge. Així, vam començar a comunicar-nos, mentre que 
a poc a poc, molt a poc a poc, anava desapareixent la barrera 
de la por que la immobilitzava.

Han passat dies i a la Ponguet encara li falten 
coses per aprendre, però cada cop està més 

segura d’ella mateixa i més adaptada. Ha 
demostrat ser una gossa molt afectuosa 

i respectuosa, tot i que potser sempre 
conservarà un cert grau de timidesa.

La Ponguet és una mica peculiar. No 
reconeix els objectes que altres gos-
sos fan servir per jugar. El seu joc 
preferit és córrer fent voltes pel meu 
jardí, tant de pressa com el vent, tor-

nant al meu costat quan està cansada 
i tocant-me la mà amb el nas moll, 

com si volgués gaudir de la seva llibertat 
dins d´un espai on troba la protecció que 

necessita i on se sent feliç.

És veritat que amb temps i paciència tot es va arreglant.
Agraeixo a l’equip de la protectora i sobretot a la Judith, l’Ana 
i la Bienve els seus consells.

Isabel Martí

Hola,

Aquí  está Toby, cada día más travieso y juguetón. Poco a poco va 
cogiendo confianza con nosotras, por lo que cada día va sorpren-
diéndonos con cosas graciosas. Es un payasete y enamora a todo el 
mundo. Le encanta que sus juguetes estén en la camita, si no están 
ahí a la hora de dormir, los busca y los pone en ella; su juguete favorito 
es la almohada que sale con él en muchas fotos. Juega tanto con la 
almohada, que ya hemos tenido que cambiarle la funda 3 veces.

Sigue tan sociable como siempre y es muy gracioso verle jugar con 
otros perros, porque hace movimientos y pone caras chistosas. Es 
muy respetuoso con todo en casa, muy obediente, ha aprendido las 
normas de casa (no subir al sofá, camas..) con suma rapidez, se sienta 
para ponerle el collar, obedece cuando está suelto por la calle... A don-
de voy, va conmigo, si yo salgo, él sale conmigo, como mínimo 3 veces 
al día. ¡Ha cambiado tanto desde que llegó que no se puede resumir!

Nos ha hecho muy muy feliz, ya no podemos estar sin este enano que 
nos alegra hasta los peores días y ya tenemos claro que queremos 
adoptar a otro cuando vayan mejor las cosas. Resumiendo, es un 
perro feliz que hace feliz a todo el que le rodea. 

Anahí Gómez

PONguET

TOby

Nuestro Toby, ciego, un pequeño terremoto, el “gran 
hermano” de todos nuestros cachorros, también ha 

tenido la suerte de encontrar una casa. ¡Como se ve, está 
contentísimo y se lo merece tanto!
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Per falta d’espai és impossible publicar en la revista la gran quantitat de fotos i cartes que ens envien 
però poden veure-les totes al nostre web www.protectorasabadell.org/animales_adoptados.php.

Moltes gràcies a tots!

Skottie Tara Tula & Dude Tura

Nit Noor Rabito Sam

Nala Nala Neko Nena

Lis Lluc Mikel Milu

Goyo Dumbo Kimba Kira & Bianca   

Amor & Milindi Dino Fenix Gina
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La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell vol donar les gràcies a tothom qui ha con-
tribuït d’una manera o altra que l’entitat pugui continuar endavant amb la seva tasca. 
A totes aquelles persones que han portat flassades, tovalloles, matalassos i coixins... 
Diàriament s’han rebut donacions de particulars en forma de material d’abric que ha 
ajudat a protegir els animals del fred i la humitat. I, com ja explicàvem en pàgines anteriors, 
a tothom qui s’ha ofert com a casa d’acollida durant les setmanes més dures de l’hivern. 

També és molt important destacar que moltes persones han fet aportacions en forma de 
pinso i llaunes. El 2012, les donacions de particulars en forma de menjar per a gossos i 
gats va augmentar un 60% i van arribar a gairebé les 4 tones. 

Finalment, donar les gràcies a tothom qui ha cedit el premi del número de loteria a la pro-
tectora, no cobrant-lo o bé lliurant-lo directament a les instal·lacions de l’entitat. En aquest 
darrer cas, els beneficis obtinguts estaran destinats a habilitar una zona per a gossos amb 
necessitats especials.

Els alumnes de l’escola Illa, per la seva part, estan d’acord a donar continuïtat a 
la iniciativa de pintar els murs de les instal·lacions de la protectora; un exemple 
d’aquest treball solidari el podem trobar a la mateixa entrada i, a partir d’ara, en 
forma de tira còmica al pati de padrins. A més, en aquesta ocasió han agafat el com-
promís d’elaborar la revista Cadells, que reben els minisocis de la Lliga. Cal destacar, 
també, que ha estat possible decorar aquests murs (que els alumnes ideen d’acord 
a uns criteris i porten a terme com a pràctiques) gràcies a la donació de pots de pin-
tura per part de l’empresa especialitzada Valentine, i gràcies al patrocini de l’empresa 
Affinity Advance. Aquesta és una iniciativa a tres bandes entre l’Escola Illa, la firma  
Cactus Seny Gràfic i la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. 

PrOTECCiÓ CONTrA EL FrEd  
i LA humiTAT

mENjAr i SOLidAriTAT 

ESCOLA iLLA, uNA COL·LAbOrACiÓ 
quE CONTiNuA 
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 Mural de l’aparcament. Patrocinat per Affinity Advance. 
 Mural del pati de padrins. Patrocinat per Valentine.



Després de molt reflexionar i pensar-hi i, atès el creixement important 
del nombre de voluntaris de l’associació els últims anys, és inviable que 
una sola persona porti la coordinació del voluntariat. Per aquest mo-
tiu, el febrer del 2013 Pere Vidal ―voluntari de la Protectora des del 
2005― s’uneix com a nou coordinador de voluntaris a Ester Ferrer, de 
qui ha estat durant uns anys un bon assessor, per la qual cosa coneix de 

primera mà la gestió del voluntariat. S’hi incorpora amb nous reptes, noves 
iniciatives i molta il·lusió per mantenir i potenciar la participació activa del 

voluntariat de la Protectora, sobretot des de la línia de la cohesió i el treball 
en equip, i tot desitjant emprendre plegats una nova etapa de la coordinació del 

voluntariat de l’associació. 

iNCOrPOrACiÓ d’uN NOu 
COOrdiNAdOr dE VOLuNTAriS

AVANç dE LA rEViSTA PEr ALS miNiSOCiS

En Ricard és alumne del cicle formatiu d’il·lustració 
a l’escola municipal d’art ILLA de Sabadell i ha fet el 
disseny i les il·lustracions del número 3 de la revista 
Cadells dins del mòdul de la formació pràctica en 
centres de treball (FPCT).

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

Il·lustració de Ricard Ubach Martin per 
a la portada del número 3 de la revista 

Cadells per als minisocis.
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Cadells
               La revista dels minisocis!
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Avui, en Genís s’ha despertat molt 

il·lusionat perquè va d’excursió 

amb l’escola. És un dia molt es-

pecial: serà la primera vegada que 

visitarà una granja.

Un cop llevat, prepara la motxilla 

amb tot de coses molt importants: 

una ampolleta d’aigua, un entre-

pà per esmorzar i, que no se li 

oblidin!, les pastanagues que la 

mestra va dir que havien de portar 

per donar a alguns animals.

A l’escola, tots els nens i nenes 

estan molt emocionats, cridant, 

rient i cantant. Amb l’autocar, 

arriben a la granja, una masia molt 

i molt grossa. En Genís i la seva 

amiga Jana, els últims de la cua, 

comencen a veure molts animals a 

l’aire lliure, sense estar lligats 

ni tancats en gàbies, com havien 

vist per televisió. 

De sobte, troba rere seu un cavall, 

caminant a poc a poc, i que no el 

En Genííííííííílís a la granja!
/

deixa de seguir. “Potser ensuma 

les pastanagues?”, es pregunta en 

Genís. La Jana comença a treure 

les pastanagues de la motxilla i, 

sense adonar-se’n, un burro se’ls 

acosta. “Volen menjar!”, diu amb 

un gran somriure. Quan la res-

ta de la classe veu en Genís i la 

Jana envoltats d’animals, ràpida-

ment, van a fer-los companyia i a 

treure’ls les fulles d’enciam, el 

blat, el pa i tot el menjar que 

porten a sobre.

“Això és increïble! Tots els ani-

mals van al seu aire i només volen 

que els donem menjar i els aca-

riciem el llom”, diu la Jana. En 

Genís salta cridant: “Mireu, també 

hi ha un porquet! I allà un poni! 
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I també cabretes!” Tot els animals 

són una sorpresa per a ell i els 

seus companys. Poden tocar-los, 

donar-los de menjar, córrer amb 

ells... Sempre que ells vulguin i 

la cuidadora els ho permeti. “Co-

nills! Són molt suaus!”, diu la 

Jana.

Quan pensaven que no hi hauria res 

més que el pogués sorprendre,  apa-

reixen les vaques del seu passeig 

matinal amb el seu cant: “Muuu, 

muuu.” Són precioses, molt gros-

ses, blanques i amb taques negres. 

Això sí, van al seu aire. “Deuen 

estar cansades i no volen gaires 

històries amb nosaltres”, comenta 

en Genís i es queda un pèl trist. 

Però només girar els ulls veu uns 

pollets seguint la mare gallina, i 

apa, altre cop a gaudir.

De sobte, arriba l’Albert, el 

granger, que té cura de tots els 

animals i explica a la classe que 

tots els animals que hi ha a la 

granja estan molt ben cuidats. Els 

donen llibertat per tenir-los a 

prop i rebre la seva ajuda: la ga-

llina dóna ous; la vaca, llet; el 

burro, la seva força; el cavall, 

la seva rapidesa... Com que ca-

da animal aporta el seu granet de 

sorra, igual que l’Albert, tots, 

nens i nenes, mares i pares hem de 

cuidar els animals i donar-los les 

gràcies per ser tan a prop nostre. 

Encara ara, en Genís escolta les 

paraules de l’Albert per aprendre 

i poder cuidar els animals com ho 

fa ell, el granger!
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Dibuixa-li un cos a en Jak!

Posa-hi tota la teva imaginació.
Fixa’t en l’exemple.
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Troba les 11 diferíencies!

/



6

Miniconsells!

Evita robar 
les joguines 
d’altres 
persones

Evita agafar les 
joguines del gos.

Evita apropar 
massa la cara 
a les altres 
persones.

Evita apropar massa la 
cara al gos.

És de sentit comú, pensa com actuaries amb les 
persones i fes el mateix amb el teu gos.
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Evita agafar del cabell 
a les altres persones.

Evita estirar 
la cua del gos.

Evita pessigar 
a les persones.

Evita pessigar o 
abraçar massa al 
gos.

Evita cridar
a les persones.

Evita 
cridar al 
gos.



Ona: “Mi perro Eliot es muy agradecido, más grande que yo, pero 
siempre me gusta estar cerca de él acariciándolo y dándole mu-
chos abrazos. Aunque no siempre le gusta que esté encima de él. 
Por eso tengo que ir con cuidado algunas veces, para evitar ago-
biarlo y que se moleste conmigo.”

Nora: “El gatito es nuevo en la família, 
no nos conoce aún muy bien, pero por eso 
estoy yo aquí, para ayudarle a descubrir 
el mundo. Tengo que vigilar que coma y 
que no se haga daño, pero también va 
bien que él solito investigue cada rin-
cón de la casa.”

Edita: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell 
www.protectorasabadell.org

Amb la col·laboració de: Neus Ferrer, Silvia Nicolas, Claudia Matheja
Il·lustracions: Ricard Ubach(Newdraws@blogspot.com) alumne de

 l’ Escola Municipal d’Art ILLA de Sabadell
Disseny: Cactus disseny (www.cactus-disseny.com)

Més informació:
www.cactus-disseny.com 

http://miawmiawmiawmiawmiaw.tumblr.com/
www.facebook.com/protectorasabadell

Aqui veus com has de cuidar  

al teu animal.


