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Gats de carrer a Sabadell: els invisibles
La imatge de gossos abandonats corrents pels carrers, campant lliures buscant menjar a les escombraries per anar passant i
vivint de qualsevol manera va quedant arraconada en la memòria
col·lectiva. Una imatge que cada vegada pertany més al passat,
recent, però passat en definitiva. Dissortadament, això no vol dir,
ni de bon tros, que no s’abandonin gossos a Sabadell, però quan
se’n veu un de perdut pel carrer, el més habitual és que en poques
hores sigui recollit per algú que se’n compadeix i s’avisi la Protectora perquè l’anem a buscar.
Per contra, no passa el mateix amb els gats. En molts llocs, en
trobarem sense gaire dificultat, bé en colònies controlades amb
molt d’esforç per entitats o particulars, bé en grups formats espontàniament en edificis abandonats i naus de polígons o, simplement,
sota dels cotxes, buscant el recer i l’escalfor dels motors a l’hivern.
Estem tan acostumats a veure’n, que gairebé se’ns fan invisibles,
passen desapercebuts a la nostra mirada.
Ja deu fer un parell d’anys que estem experimentant una entrada
creixent de gats al refugi. En bona part són gatons que arriben en
forma de tota una ventrada, en alguns casos encara en la seva
etapa més tendra d’alletament, cosa que fa especialment difícil que
els puguem ajudar a tirar endavant. D’altres tenen més sort i els
podem donar en adopció quan han crescut prou per anar a una llar.
El fet, però, és que el nombre de gats que viuen al refugi va creixent
gradualment, mentre que la quantitat de persones que vénen a
buscar-ne per adoptar es manté estable.
El fet que cada vegada més sovint la gent ens porti cadells de gat
que han trobat fa pensar que Sabadell pot tenir en poc temps un
problema de superpoblació de gats de carrer. Si no s’aplica una
política d’esterilització que disminueixi la proliferació dels gats, aviat
el problema s’agreujarà, perquè un gat de pocs mesos ja és madur
sexualment i es pot reproduir sense dificultats. Per solucionar-ho,
calen més mans i més ajuts per part de l’administració, última responsable de gestionar el problema.

No voldria acabar sense demanar seny a l’hora de portar ventrades
a la Protectora. Les gates no estan sempre amb els seus gatons;
poden estar buscant menjar o canviant-los d’un lloc a un altre més
segur i, mentrestant, algú els troba i els hi pren. Pot ser pitjor el
remei que la malaltia, penseu que un gat acabat de néixer és molt
difícil d’alletar, fins i tot per a mans expertes... Això si en trobem!
Narcís Sirvent
President

Clínica Veterinària
Esther
Plaça Major, 1 Local 5
Castellar del Vallès
Llda. Esther Raso Garcia
Col. nº 1912
T 93 714 43 70
Urgències 629 083 743
vetestherraso@gmail.com
Horari:
10 a 13h i 17 a 20.30h
Dissabte 10 a 14h
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Socis

Benvinguts als nous
socis del 2013
Xavier Abante Palomar
Juan Bastida Marquez
Gemma Bastida Ovejero
Joan Blanquez Mateo
Maribel Bosch Folch
M.Carmen Cano Marteles
Gloria Clara Lopez
Andrea Contreras Ojeda
Sara Escobar Fernandez
M.Santos Faraldos Sanz
Francisco Fernandez Martinez
M.Carmen Garcia Gimenez
Laura Garcia Jaime
Florencia Gonzalez Bonilla
Francina Guardiola Flix
Cecilia Ibañez Bezunce
M.Antonia Jane Puig
Vicenta Lleixa Juve
Rosa M. Lopez Soriana

Xavi Meseguer Roda
Marta Morales Burgueño
Maria Moreno Del Rio
Caterina Poy Feliu
Aina Redin Martin
M.Rosa Ribes Corbella
Marian Roca Beltran
Rosanna Rodriguez Saborit
Paz Roldan Minguillon
Margarita Sala Albalate
Montse Salles Segovia
José Sanchez Pepon
Ana Sanz Ortega
Ivan Sanz Perez
Reyes Serra Casado
Diana Serrano Herrera
Edgar Tudela Herta
Francisco Varela Jerez
José Villarreal Lage

Sra. Mª Rosa: Una “fan” de la protectora
La capacitat d’implicació de les persones és sorprenent quan un
projecte els interessa o bé el senten com a seu. La M. Rosa ha
fet arribar a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell -en forma
de fotografia- la seva particular implicació amb l’entitat. Ha trobat
atractives pràcticament totes les modalitats que s’han posat al
servei del ciutadà per col·laborar amb la Protectora i contribuir a
millorar les condicions dels animals que s’estan al refugi mentre
esperen una nova llar. Així, és sòcia, adoptant d’en Sito i àvia d’un
minisoci que es diu Adam.

Què és un centre col·laborador?
Els centres col·laboradors de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes
de Sabadell, que ofereixen condicions interessants per als socis,
minisocis i padrins vinculats a l’entitat, van augmentant cada any
que passa. El resultat és que, a hores d’ara, ja en són 20. Es tracta
de comerços i professionals (botigues d’accessoris d’animals, clíniques veterinàries, agents d’assegurances...) que, en certa forma,
tenen la voluntat de premiar aquelles persones compromeses amb
un projecte com el que porta a terme el refugi o que destinen una
part dels seus ingressos a la Protectora.

Estan repartits entre diverses poblacions: des de Sabadell a Castellar del Vallès, passant per Mollet, Barberà del Vallès, Barcelona
i Terrassa. Es pot consultar informació detallada i actualitzada en
relació a descomptes i centres col·laboradors adherits al web
http://www.protectorasabadell.org/hacerte_socio.php
Recordem a tots els socis, padrins i minisocis que han d’ensenyar
el seu carnet en vigor al centre col·laborador per poder beneficiarse, ells o la Protectora, de les condicions especials que ofereixen.

Después de varios años de gestiones la actual Junta de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha conseguido que sea declarada
Entidad de utilidad pública por la Generalitat de Catalunya. Esto permitirá que las aportaciones a la protectora se puedan desgravar en
el futuro en el impuesto de la renta de las personas físicas. Informaremos a socios y padrinos sobre el tema en cuanto el procedimiento
esté más elaborado.

Roger de Flor 154 - Sabadell
Cuidem-los, NATURALment!
ACUPUNTURA
HOMEOPATÍA
FLORS DE BACH
ORTOMOLECULAR

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

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

REGALA’T UNA NIT ESPECIAL
Reuneix els teus millors 12 amics
(o més) i passa la nit més divertida
amb el showman magic
Carles Reiet
Espectacle de magia i humor

Truca al 656 848 106 i demana
informació sense compromís!
També menús migdia
www.barrestaurantelciervo.com

Voluntaris

Nous
coordinadors
de voluntaris
Les persones que van ser al capdavant
del voluntariat amb molta empenta i iniciatives, Ester Ferrer, gairebé 10 anys en
la coordinació del voluntariat, i Pere Vidal,
gairebé un any, no poden seguir portant la
gestió del voluntariat de la Protectora per
motius personals, especialment per falta
de temps. La Protectora els agraeix la seva gran implicació i dedicació durant tots
aquests anys. A partir d’ara, un grup de
voluntaris s’ocuparà de gestionar aquesta
gran tasca que és la gestió del voluntariat.
El nou equip de coordinadors de voluntaris de la Lliga està format per 4 persones
d’edat i perfils ben diferents i això, en
definitiva, és el que el fa ben especial.

El voluntari com a part
crucial de la protectora

Núria Cortina té 49 anys, és terapeuta
especialitzada en el benestar psicoemocional humà i també animal i, actualment,
cursa estudis de psicologia canina. Gran
lectora, es considera responsable i li agrada
relacionar-se.

La Maica Rubio té 32 anys i treballa com
a cap d’equip a la secció de picking a una
empresa. Sensible, extravertida, emprenedora i molt espontània, estudia teràpia
Gestalt.
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Més enllà de la
gestió

En Francesc Fenoy té 22 anys i aquest
mes de juny va acabar el grau en psicologia
i ara comença un màster de psicologia jurídica i forense a la UAB. Treballa com a becari a la mateixa universitat i està buscant
una empresa per fer pràctiques de la seva
especialitat. Amant dels animals, la música
i la natura, toca el baix i l’acordió des de fa
més 10 anys.

La Berta Vallès té 21 anys i, després
d’estudiar un grau superior en direcció de
cuina, aquest any ha decidit cursar turisme
a la universitat. Amant d’activitats a l’aire
lliure, li agrada passejar relaxadament, muntar a cavall i, sobretot, cuinar.
Tots ells coincideixen que la seva vinculació amb la Protectora es basa en factors
emocionals i els aporta, como diu en
Francesc, “molt tant personalment com
intel·lectualment”. La seva és una tasca
a quatre mans. “Cadascun portarà un
tema”, comenta la Maica. Ella s’encarrega
del control i el contacte amb els diferents
equips de treball, mentre que la Núria porta
el tema de les activitats que es duen a
terme tant dins com fora del refugi; la Berta,
per la seva part, atén els interessats en el
voluntariat i gestiona la informació en general i en Francesc s’encarrega principalment
del seguiment de voluntaris del refugi. Tot
plegat, s’ho van distribuint “depenent de les
habilitats o la disponibilitat de cadascun”,
diu la Núria.

La gran tasca, però, d’aquest equip
va més enllà que pròpiament hi hagi
una bona gestió de la secció. Tenen
com a repte que els diferents voluntaris “se sentin part important d’aquest
projecte” perquè així, sentint-se
“valorats, reconeguts i satisfets amb
la feina que fan”, estaran bé i “si ells
estan bé, els animals en seran els
grans beneficiats”. I, anant una mica
més enllà, com diu la Berta, es busca
“un voluntari compromès a llarg termini, responsable amb la seva tasca a la
Protectora i disposat a enfrontar-se a
nous reptes dia a dia”.
Tot i això, existeix una realitat, com
s’exclama la Maica: “som molts voluntaris”, però “finalment sempre ens trobem els mateixos en moltes activitats
que fem”. Aquesta dinàmica implica
que alguns dels voluntaris més actius
“es cremin” i, com hi afegeix, “no ens
podem permetre perdre aquesta gent
tan valuosa”. En aquesta línia, en Francesc, amb dades a la mà, evidència
que el nombre de voluntaris actius al
refugi ha disminuït notablement “fins
al punt que en algun mes puntual de
l’any no han assistit cap dia al refugi
un 53% dels voluntaris del refugi (la
mitjana és d’un 42%).
A més, hem pogut constatar que hi
ha un 15% de voluntaris del refugi
que fa tres mesos o més que no han
vingut a fer les tasques habituals del
refugi cap dia”. Davant d’aquesta
evidència, insisteixen “en la importància de la perseverança, la regularitat,a
constància i l’esforç” que cal fer pels
animals de la protectora perquè “si no
ho fem nosaltres, qui ho farà?”.
Per acabar, els membres d’aquest
equip volen “agrair a tots aquells
voluntaris del refugi” que assisteixen
amb regularitat al refugi “l’esforç que
fan malgrat les dificultats personals i
laborals amb les quals ens trobem en
aquest difícil context de dura recessió
econòmica”. I animen tots aquells
voluntaris que “per timidesa o falta de
confiança no transmeten les seves
inquietuds, problemes, conflictes
o desacords” que ho facin perquè
“parlant-ho es podria solucionar”.
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Actualitat

Una interessant sessió de teràpia felina
L’experta Laura Trillo va visitar la seu de la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell per impartir una sessió de teràpia felina.
Amb anys d’experiència en protectores d’animals, s'ha especialitzat
en tot allò relacionat amb els gats. Va portar a terme una xerrada de 4 hores pels voluntaris i treballadors en què va abordar els
principals aspectes a tenir en compte a l’hora de tractar amb gats
dins d’un recinte com és un refugi d’animals. Arran d’aquesta visita,
s’ha fet més palesa la necessitat de prendre una decisió respecte
dels gats salvatges que arriben a la Protectora, el destí dels quals
és sempre acabar amuntegats, estressats i malalts perquè ni estan
acostumats a viure en captivitat ni s’integren, pràcticament no se’ls
pot medicar, ni tampoc seran mai adoptats.
Així mateix, es va fer evident que en una ciutat com Sabadell no
té cabuda un tipus d’animal com és el gat salvatge, perquè no es
contempla ni la seva existència ni les seves necessitats.

D’aquí la reivindicació de l’existència d’espais on alliberar-los, en
forma de colònies esterilitzades, alimentades i controlades, des
d’on es pugui fer un seguiment, però estant lliures. Tot i que ara
per ara el consistori no sembla que tingui la intenció de cedir solars
per a aquest ús i que la iniciativa privada en aquest sentit tampoc
s’activa, és molt important treballar per aconseguir que cada vegada menys gats salvatges acabin al refugi sense cap futur per a ells.
Per això s'està reforçant la col · laboració amb Progat que té cura
de les colònies de carrer.
Arran de la trobada ha sorgit un nou equip de treball que, encara
en estat embrionari, té la intenció d’enfocar la seva tasca a millorar
el benestar de tots els gats del refugi.
El web de la Laura Trillo (http://www.terapiafelina.com) ofereix molta informació en base als seus coneixements per a tots el amants
de gats, i se’n poden descarregar nombrosos treballs i consells
sobre gats i el seu benestar.

donem servei a
comunitats, parkings
i oficines

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

C/ Provença, 126 - Terrassa
Tel.: 937 858 961
Mòbil: 609 873 929

SI T’AGRADEN ELS ANIMALS EN POTS FER LA TEVA PROFESSIÓ

info@ambientneteges.net
www.ambientneteges.net

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

Reportatge
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2013, l’any del gat
Quan les xifres indiquen la necessitat d’un canvi
La xifra d’entrada de gats a les instal·lacions de la Protectora de
Sabadell –fins a octubre del 2013- ha estat un 37% més elevada
que l’any passat en el mateix període de temps (391 exemplars
aquest any respecte dels 286 del 2012). Per grups d’edat, es pot
observar que el major volum d’exemplars que arriben a l’entitat són
cadells (260), mentre gairebé en són la meitat si parlem d’adults
(131). I això que, en el moment de facilitar aquestes dades, encara
resten un parell de mesos per finalitzar l’any. El que és encara més
esgarrifós: d’aquests gatets de menys de 2 mesos, moren el 40%.
La Protectora s’ha hagut d’enfrontar a una entrada massiva de
gats que han fet evidents dos aspectes. El primer, la necessitat d’esterilitzar aquests animals, però no quan ja siguin a les
instal·lacions, sinó abans d’arribar-hi, ja que el gats són 45 vegades més prolífers que les persones i es passen el 75% del temps
en zel, en lactància o en gestació. El segon, que ingressar-hi gats
salvatges no és una solució, donat que estan millor en una colònia,
sobretot per l’extrema dificultat que suposa que animals d’aquestes
característiques estiguin tancats: no es poden domesticar i, per
tant, ni medicar ni adoptar, i representen, en general, una taxa de
mortalitat de més del 50% en protectores.

Plataforma Gatera (Jornades felines)
A més de totes les accions que la Lliga pugui engegar a favor de l’esterilització prèvia per acotar el volum de cadells no desitjats i fomentar
l’adopció de gats adults, els seus membres han volgut saber què s’està gestant en l’àmbit europeu pel que fa als gats salvatges que viuen
al carrer. Per això, les veterinàries van assistir a les Jornades Felines Europees, que van tenir lloc el passat 16 de novembre a la ciutat de
Barcelona. Aquesta trobada ha estat organitzada per tal de conèixer models de gestió de les poblacions de gats urbans a Europa, de manera que es pugui començar a construir una xarxa de treball sobre la qüestió, i va ser coordinada per Plataforma Gatera.

La primera ponència del matí, titulada
Explorant la vida dels gats urbans i
impartida per Eugenia Natoli, de l’hospital
veterinari Azienda USL de Roma (Itàlia),
va deixar clar, amb dades contrastades,
l’èxit d’implantar un programa TNR
(atrapar, esterilitzar i alliberar) per als gats
urbans: suposa animals controlats que
fan sostenible l’existència de gats en el
mobiliari urbà sense possibles queixes de
ciutadans no tan amants de les bèsties i
el model òptim pel control de le colònies
de gats que produeix animals cada cop
més sociables i saludables.

La segona ponència, La gestió de la
superpoblació felina a Bèlgica, va ser
abordada per Wendy Kerselaers, de
la Feline Welfare Foundation, i va fer
evident un model de gestió diferent del
que es porta a terme aquí ―sobretot
des d’un punt de vista legal i des de
l’administració― que ha suposat un
canvi de mentalitat de tota la població en general, ha desembocat en un
panorama millor i també ha deixat clar
que la clau és esterilitzar gats de 2-3
mesos, edat exempta de qualsevol
contraindicació.

La tercera de les intervencions va ser
dirigida per Salvador Cervantes, de GEMFE, i es va titular Posicionament GEMFE pel que fa a les colònies felines
urbanes. Partint d’un estudi sobre la
gestió de colònies de gats, elaborat per
aquesta mateixa entitat, es va tractar el
protocol de les actuacions veterinàries
en una colònia i es van abordar les necessitats bàsiques entre les quals volem
ressaltar que les colònies de gats, en
contra del que podem pensar, es troben
alimentades en excés; d’aquí la necessitat d’un control personal i continu.

La jornada va arribar a la seva fi amb una taula rodona (Gestionar el problema de la superpoblació felina a Europa des d’un punt de vista ètic)
des de la qual es van intentar aportar solucions clares de futur: aconseguir implantar el programa TNR, fer un treball conjunt (veterinaris, ajuntaments, entitats proteccionistes i ciutadans) i aprofitar l’eina tan potent que esdevé l’educació del nostres fills per canviar el mal panorama que fins
avui pateixen els nostres gats urbans.
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Actualitats

GUANYADORS CONCURS DE FOTOS 2013
Com cada any, vam convocar el concurs fotogràfic de la Protectora, enguany amb el títol “Amics fins i tot al estiu”. L’entrega de premis,
així com l’exposició de totes les fotografies presentades, es va fer el mateix dia de la 10a Festa de l’Animal de Companyia, el diumenge
22 de setembre, a la plaça de l’Argub (al parc de Catalunya), de Sabadell.
Aquest any, com ja en els anteriors, hem rebut moltes fotos de molt bona qualitat representant l’amor i la relació entre persones i animals
en 3 categories. Agraïm a tots els participants el seu esforç, dedicació i ganes. Els guanyadors aquest any han estat:

LA
R
MILLO
O
FOT

1r premi:
Eva Espinosa
Nom animal:
Cuki
Títol:
Blanc

LA FO
TO
MÉS
DIVER
TIDA
1r premi:
Berta Busuldu
Nom animal:
Darlene i Jacko
Títol:
Empipant l’avi Jacko

ELS
ORS
MILL S
AMIC

1r premi:
Roser Erena
Nom animal:
Guooi
Títol:
¡Un Palooo!
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Viviana Caamaño, gats: Mimi i Rony, “Amigos para siempre”

Un calendari més auster
Atès el poc pressupost de què disposa aquesta revista, l’equip que la fa possible ha decidit que el calendari corresponent al 2014 es
dissenyi amb un format diferent, més auster, i integrat en les pàgines de la revista per manca de recursos econòmics.
Si algun establiment estigués interessat a patrocinar la impressió de calendaris de cara a l'any vinent, estaríem encantats de tornar a editar
un calendari de sobretaula com en els últims anys. Contacte: revista@protectorasabadell.org

Iniciativa
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Obrint portes per la inclusió social de la
Asociación AlPerroVerde
Terapia asistida con perros de protectoras en centros penitenciarios
Es una realidad hoy día el auge de las asociaciones y entidades dedicadas a las intervenciones asistidas con animales,
demostrando los beneficios que aportan estas terapias novedosas tanto a las personas que las reciben como a los perros
que, en parte, las proporcionan. La Asociación AlPerroVerde inició esta aventura a principios del 2011, centrándose en
la rehabilitación y fisioterapia en geriatría y en los colectivos en riesgo de exclusión social, siempre partiendo desde la
colaboración con diferentes protectoras y buscando la manera más óptima de conseguir adoptante para cada perro
participante en las terapias.
En el 2013, la Asociación AlPerroVerde
logró uno de los proyectos más ambiciosos, un proyecto en el que los perros que
no serían aptos para terapias en centros
geriátricos, por su mayor energía o su temperamento, eran los de mayor potencial
con otros colectivos, en los que se podrían
trabajar para encontrar rápidamente una
casa que los necesite y los quiera.

Nuestro perro verde es
aquel perro que ayuda a
personas que lo necesitan
y necesita
un hogar.
El proyecto pionero Obrint portes per
la inclusió social hace realidad nuestras
expectativas y posibilita la incorporación
de estos perros, entrando por primera
vez en dos centros penitenciarios de
Cataluña en colaboración con varias
protectoras.

Esta es la historia de dos de los perros de
la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de
Sabadell: Simon y el bautizado en prisión
como Jackson (protagonista del reportaje
de AlPerroVerde).
Fueron seleccionados entre los de la
protectora, por sus evidentes problemas
de conducta, para la participación en el
programa de terapia asistida con animales en el centro penitenciario Quatre
Camins.
Simon, con problemas de nerviosismo y
ladrido compulsivo, y Jackson, con un miedo
atroz a las personas y a otros estímulos,
encontraron su lugar en prisión junto al
grupo de internos Paco/Óscar y Mikel/Omar.
Guiados por profesionales de la conducta
canina resolvieron con paciencia y premios
sus problemas más notables, abriéndoles las
puertas de una nueva familia.

una familia que no dejó pasar la oportunidad de conseguir su perro verde.
Los resultados de la investigación muestran claramente que en un porcentaje muy
alto se logran los objetivos establecidos con los internos y un 80% de los
perros participantes han encontrado
adoptante.				
			
Simon y Jackson, junto a sus compañeros
de otras protectoras, han sido pioneros en
este tipo de intervenciones en nuestro país
y han posibilitado la continuidad de estos
programas, pudiendo conseguir adoptantes a muchos futuros perros verdes.
				
ALBERTO AYALA A.
Presidente de la Asociación AlPerroVerde
www.alperroverde.es

Ocho semanas después, antes de la
finalización del programa, encontraron

JACKSON

SIMON
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Dog’s Trust: mucho más que un congreso
El Congreso Internacional para el Bienestar del Animal de Compañía (International Companion Animal Welfare Conference),
organizado durante el mes de octubre en Barcelona por Dog’s Trust y gestionado en España por Futur Animal, implicó mucho
más que 3 días de valiosa información y experiencias. La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell fue, además, un
centro elegido para llevar a cabo las actividades paralelas que el encuentro contempla en un evento de estas características.
Sus responsables iniciaron las actividades
tres días antes del congreso en sí con un
taller de día y medio (11 y parte del 12
de octubre) impartido por el educador
canino de origen inglés Steve Goward en
las instalaciones de la Lliga. A él asistieron
voluntarios del equipo de comportamiento y
de algunos equipos de trabajo y miembros
de la junta de la entidad.

Dog’s Trust gestiona en
Gran Bretaña 19 refugios de
animales y Steve Goward
es el responsable de la
educación canina de todos
ellos.
Los conocimientos e ideas para mejorar el
comportamiento de perros con problemas
de adaptación que transmitió a los par-

ticipantes durante este taller constituyen
una importante fuente de aprendizaje para
poner en práctica.
Asimismo, la mañana del día 11, el prestigioso veterinario americano Jeff Young
ofreció una conferencia en la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) a la que
pudieron asistir las veterinarias de la protectora, Ana Martínez y Martha Veléz, así como
Jordi Expósito, veterinario colaborador de
la Lliga.
El 14, 15 y 16, se desarrolló el programa
de trabajo del congreso en el hotel Alimara
de Barcelona. El encuentro consistió en
ponencias sobre todos aquellos aspectos
vinculados al universo del animal abandonado: animales de compañía en el marco
de la UE; gestión de la población de gatos
callejeros en Barcelona y en otros países;
cómo las ONG usan las herramientas de la

web para promocionar su trabajo; bienestar
animal en terapia y educación asistidas con
animales; ¿albergues o casas de acogida?
¿cuál es la mejor opción? y evaluación del
bienestar y la calidad de vida, entre otros
muchos temas de gran interés para una
entidad como la Protectora.
Contó con 300 delegados de 38 países,
entre ellos una delegación de la Protectora (formada por responsables de la Lliga,
coordinadores de voluntarios y voluntarios
del Equip de Comportament) que se turnó
en diferentes horarios para escuchar y
aprender nuevas formas de trabajar.
Finalmente, el día 15, Jeff Young impartió
una masterclass en el quirófano de la protectora, esterilizando a 15 animales con una
nueva técnica. El equipo de trabajo estuvo
formado por tres miembros del equipo de
Young y por el equipo veterinario de la Lliga.

Reportatge
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‘Esterilización y
superpoblación’
La propia protectora de Sabadell coorganizó junto a Dog’s Trust y Futur Animal la
conferencia titulada “Esterilización y superpoblación”, a cargo del doctor Jeff Young.
El Casal Pere Quart de Sabadell fue el escenario donde este experto pudo tratar ante
un público muy interesado en estos temas
la esterilización y castración prepubertad,
hacer una aproximación a las unidades de
cirugía móviles para llevar a cabo este tipo
de intervenciones en todo el mundo, sobre
todo en barrios y zonas con pocos recursos
para esterilizar animales, y reflexionar sobre
la situación existente debido a la superpoblación, aportando posibles soluciones.
También abordó el papel del veterinario en
el seno de las ONG.

Arriba podéis ver fotografías del taller del educador canino Steve Goward en las
instalaciones de la Lliga.

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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EL VETERINARI JEFFREY YOUNG REVOLUCIONA LA SALA
D’OPERACIONS DE LA LLIGA
De vegades, podem anar molt errats
pensant que l'única manera de tenir sort és
rebent grans quantitats monetàries, però
el passat 15 d'octubre, la Lliga Protectora
d’Animals i Plantes de Sabadell va ser agraciada amb la presència excepcional del doctor Jeffrey Young. Aquest reputat veterinari,
procedent de Denver (EUA), posseïdor de
diverses clíniques arreu del món i component actiu del grup proteccionista Planned
Pethood Plus entre d'altres, fa molts anys
que desenvolupa tècniques innovadores
d'esterilització de gossos i gats. Ho són tant,
que ha decidit compartir-les amb veterinaris
d'arreu del món que, com nosaltres, treballem al servei dels animals abandonats.
Però la seva feina va més enllà, el doctor Young ha encapçalat una campanya
mundial:

tractar de conscienciar tothom
que l'única manera demostrada
d'acabar amb l'abandonament
animal és l'esterilització, un
fet científicament constatat i
dur-la a terme d'una manera
assumible per a les pobres
butxaques d'associacions
proteccionistes.

Així, juntament amb el seu equip de cirurgians procedents d'altres països europeus,
van visitar-nos a la sala d’operacions
coincidint amb el congrés de benestar
animal organitzat per Dogs Trust. Un home
d'alçada equiparable a la magnitud dels
seus coneixements ens va mostrar, de la
manera més humil possible, com fer esterilitzacions de gosses i gates tot reduint un
75% la grandària de la incisió (entre d'altres
avenços) que fins ara fèiem. A més, ens
va explicar els beneficis de dur-los a terme
a partir de les 8 setmanes d'edat, el que
anomenem esterilització prepuberal, una
pràctica fins ara poc estesa al nostre país
que es fa als EUA i al Regne Unit des de fa
més de 30 anys. Resulta una pràctica plena
de beneficis, ja que s'escurça el temps
d'anestèsia, la recuperació és rapidíssima
i s’evita que l'animal pateixi malalties com
ara càncer mamari o prostàtic, problemes
de comportament, etc. És un fet demostrat: els animals esterilitzats, en general,

viuen més anys que els no esterilitzats, i si
la intervenció es realitza abans del primer
zel, l'efecte és molt més marcat, ja que
rebaixem al mínim l'aparició de processos
com els esmentats, que moltes vegades
són la casuística dels animals que acaben
abandonats (sobretot els relacionats amb
problemes de comportament).
En resum, tot això representa un pas de
gegant per al benestar animal: incisions que
permeten una recuperació espectacular,
tècniques quirúrgiques més econòmiques
i, el que és més important, facilitació de
la tasca de donar els animals més joves
ja esterilitzats. Fins ara ens vèiem obligats
a perseguir els adoptants (fins i tot amenaçant-los de requisar-los l’animal) perquè
es negaven a castrar-los, tot i tenir-ho ja
pagat; és a dir, negant-se a proporcionarlos una millor qualitat de vida.
Per acabar, vull donar les gràcies a tot
l'equip humà que va haver-hi al darrere (els
mateixos veterinaris portats per Dogs Trust,
Futuranimal i companys de la Lliga) que van
fer possible que aquest gran professional
pogués disposar dels mitjans en temps
rècord per compartir tots aquests coneixements tan revolucionaris. Ara, companys,
és el moment d'avançar i millorar la vida
que els ha tocat viure a aquests pobres animals abandonats a la seva sort ja que, cal
recordar, que al darrere de cada abandonament animal SEMPRE hi ha un error humà.
M'agradaria acabar l'article amb la frase
que es pot llegir a la targeta del doctor
Jeffrey Young:
“Act locally, but think globally” (‘Actua de
manera local, però pensa globalment’).
Ana Martinez Cano,
Veterinària de la Lliga Protectora de
Sabadell.

Adopta’m

Sumatra
Gata siamesa de 1,5 anys que
va entrar a la primavera amb la
seva ventrada de gatets, que ja
s’han adoptat. És una mica tímida, però li agrada que li acariciïn.

Coqui i Zeus
Canitx, 9 anys, un gosset que ha
canviat molt el seu caràcter des
que està apadrinat. Va entrar espantat i sense voler relacionar-se
amb la gent, però ara és un gos
molt afectuós i bo, un SOL. Aquí
amb el seu amic Zeus, creuat de
9 anys, rosset amb ulls blaus.

Lisma
Creuat de pastor belga, 2 anys.
És pura energia, extremadament
afectuós, bo i juganer. Tot i que
ara no ho sembli, està prenent
tractament contra la leishmaniosi canina. Li encanta aprendre
coses. Algú de vosaltres li vol fer
de mestre?

Bulkiman
Creuat de bull terrier de 3 anys.
És un gos molt noble i afectuós.
Li agrada molt córrer i jugar
amb altres companys de pati.
Quan desconeix la persona, es
mostra una mica espantat, però
quan agafa confiança és el gos
més afectuós del món.

Iron
Creuat, mascle 8 anys. Va néixer
al nostre centre. El vam donar
en adopció als 2 mesos i el van
retornar a l’any perquè el veien
molt nerviós. Encara espera algú
que li doni una llar a canvi d’un
company noble i afectuós.

Floppy
Floppy, 7 anys, va passar per
un greu virus de què ja s’ha
recuperat, però estava molt
deprimit i necessitava una casa
d’acollida. Allà estan per ell, vigilen que mengi i li donen afecte,
però el temps s’acaba i volem
que trobi la seva casa definitiva
abans de tornar.

Roseta
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Colmi

Roseta, rossa, 2 anys, i Colmi, tigrada, 8 anys, femelles, havien
entrat en un pati i ens van ser portades juntes. Estaven totalment
espantades, deprimides i refredades i una voluntària se les va emportar a casa en acollida, on encara són.
Ara s’han recuperat, són molt afectuoses i bones les dues, es porten molt bé i ens agradaria donar-les en adopció juntes, ja que els
agrada netejar-se mútuament i estan acostumades a viure juntes.
Es fan molta companyia.

Lina
Gata preciosa tricolor amb pèl
semillarg i ulls grocs, 2 anys.
Va entrar en setembre amb els
seus gatets, que van ser adoptats. Ella segueix aquí esperant
la seva oportunitat.

Sugus
Mestís de 10 anys. Va arribar
amb sarna i gairebé sense pèl,
però ha millorat molt a una casa
d’acollida. Pot quedar-se sol
sense cap problema i sap fer-ho
tot al carrer. Amb la corretja
passeja molt bé. És un gos molt
afectuós i bo, encara un mica
tímid.

Kurth
El Kurth, un creuat de 3 anys,
és una mica desconfiat al
principi, però després és molt
afectuós amb la gent. Al refugi
és molt actiu, el que li genera
problemes de convivència amb
altres gossos al pati i ha d’estar
tancat sol, però és un gos apte
per viure en una casa.

Sweet
Gata de 7 anys. És molt bona i
dolça, una mica tímida. Va ser
abandonada amb els seus dos
gatets, que han estat adoptats,
però ella segueix aquí des de fa
4 anys.
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El preu d’eludir una responsabilitat
La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell acull
aquells animals els propietaris dels quals, per
causes de força major, ja no se’n poden fer
càrrec. Quan l’animal arriba a les instal·lacions,
perquè prèviament s’han descartat totes les
opcions possibles i millors -és bo recordar
que la gran majoria d’animals no s’adapten a
viure en una protectora, on han de compartir
l’espai amb molts altres exemplars i prescindir
d’algú que els cuida pràcticament en exclusiva, o bé ho passen molt malament fins que
no s’hi adapten-, cal portar a terme una sèrie
d’accions destinades a controlar el seu estat i
protegir el de la resta d’habitants.
En el moment d’arribar se l’ha de vacunar
contra la ràbia i s’han de fer els tests pertinents
-leishmaniosi en gossos, i leucèmia i immunodeficiència en cas dels gats-. D’aquell moment
en endavant, se l’ha d’esterilitzar -com marca
la normativa-, alimentar-lo, tenir cura de la seva
higiene i tractar-lo en cas de malaltia, amb
l’agreujant que si es tracta d’un animal vell segurament no trobarà ningú que el vulgui adoptar.

La Lliga no és una empresa pública, sino que
és una organització finançada bàsicament pels
seus socis. Tampoc no és un lloc on desferse legalment de la responsabilitat de tenir un
animal. I encara menys en moments com els
actuals, en què un excés d’animals satura les
instal·lacions de l’entitat.
Així doncs, potser s’hauria d’entendre que igual
que es paga tot allò que proporciona un servei,
òbviament desprendre’s de la responsabilitat
envers una animal amb qui s’ha pres un compromís emocional també té un cost, encara que
desgraciadament molta gent no ho entén ni vol
pagar l’entrada d’un animal al refugi.

Oi que s’ha de pagar per estacionar un
cotxe durant una hora? Oi que s’ha de
pagar per deixar els nens en un esplai?
Oi que s’ha de pagar per tot? Per
què no per deixar un animal a càrrec
d’altres durant la resta de la seva vida?

Reportatge

GANANDO EN BIENESTAR Y SALUD:
NO MÁS COLLARES DAÑINOS
Los collares de pinchos son muy
populares porque aumentan
erróneamente la sensación de control
del propietario sobre el animal que
lo lleva, porque los usan showmen
televisivos, tan famosos como
inconsistentes desde el punto de vista
científico, y, en tercer lugar, porque
aportan un extra de fiereza al aspecto
general de algunos perros.
En el caso de los collares de pinchos, como
en el de los otros collares nocivos, la clave
está en que las personas que los usan
con sus perros no saben que en realidad,
además de ser ineficaces, les dañan. Son
ineficaces porque el animal raramente
deja de estirar aunque sufra una peligrosa
presión en una de las partes más vulnerables de su cuerpo. Se sabe que, como
consecuencia de los collares de ahogo y
castigo, los músculos de cuello se tensan
en extremo, llegando a comprimirse el riego
sanguíneo cerebral y, como consecuencia,
pueden producirse cefaleas, estrés y cambios de carácter. También la tráquea puede
verse afectada; incluso derivar en colapso.
Muchas veces, las
lesiones del uso
continuado de
este collar solo son
observables en
las necropsias. Se
trata de un peligro
invisible.
A pesar de los riesgos y de que a todas
luces no les son confortables, los canes,
y más si son fuertes, se acostumbran, se
aguantan, no aprenden y ven minada su
confianza global. El propietario que los usa,
muchas veces queriendo mucho a su perro,
sigue un mal consejo o no ha pensado
en probarlo sobre sí mismo. De hecho, el
origen de este tipo de collares está en el
medievo, como forma de protección de
los perros pastores frente a los lobos que
atacaban a los rebaños. Así pues, unos

cintos de cuero con clavos enfocados hacia
fuera libraban de los mordiscos mortales
a los mastines enfrascados en la tarea de
proteger a las ovejas y las cabras de las
manadas de lobos que les acechaban.
El collar de
pinchos se basa
en un condicionamiento aversivo
semejante al de
los otros collares:
el principio por el
cual si un animal
se siente incómodo con algo cejará
la conducta. Existen demasiados ejemplos
de que eso no es así: un castigo indiscriminado nunca es pedagógico. Este tipo
de collares amenazan la integridad física,
emocional y social de los perros, pues les
generan dolor. La asociación del paseo y
del encuentro con otro perro o con las personas con el dolor trauma psicológicamente
al ser sentiente que lo lleva. El propietario
desinformado que busca el control ejerce
lo que se ha popularizado como correcciones, que en realidad son tirones arbitrarios. Está condicionando negativamente al
animal frente a las cosas buenas de la vida.
Caminar para rebajar la excitación, olfatear
libremente un hallazgo, acercarse a lo que
le interesa… con el collar de pinchos -si el
paseante no está formado en educación
en positivo, es intolerante o no confía en su
perro- puede ser una tortura. Si nos fijamos
en la postura de muchos de estos animales, podemos ver una hiperactividad o una
pasividad anómalas.
El collar de ahogo (muchas veces metálicos, pero también de tela o cordón)
también los sufren muchos animales porque
no requieren ajustarse a una talla, son duraderos, son baratos y son fáciles de poner,
aunque resultan de ahogo por su mal uso,
no por su concepción ni voluntad.
Los collares con dispositivos eléctricos
son esencialmente perniciosos, tanto si
descargan electricidad como citronella. La
repercusión neuromuscular de las descargas es negativa en la totalidad de los casos,
psíquicamente debilitante y en algunos
casos ha generado quemaduras de gran
importancia. La rehabilitación psicoemo-
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cional de perros víctimas de estos collares
resulta muy costosa cuando no imposible.
La secuelas se prolongan de por vida.
Un perro sano y equilibrado debe poder
olfatear y explorar objetos, superficies,
congéneres y humanos propios y extraños
y responder animada y educadamente ante
los estímulos de un placentero y necesario
paseo cotidiano sin sufrir ni castigo ni dolor
a cambio. Una distancia prudencial del
propietario y una satisfactoria compañía se
consiguen mediante un buen vínculo, que
en algún caso puede requerir de ejercicios
educativos y de alternativas opuestas al
castigo, cada vez más accesibles y éticas.
Desgraciadamente, hay poca difusión de
los trabajos que demuestran con rigor la
gravedad de las lesiones infringidas mediante lo que algunos justifican como una
herramienta educativa.

Se dice, cada vez más, de los collares de
ahogo, eléctricos y de pinchos que son bárbaros y crueles. Sin embargo, aun quedan
defensores de su uso porque falta actualización en el conocimiento y ejercitación de
la empatía y la sensibilidad. La regulación y
supervisión de las profesiones relacionadas
con el adiestramiento canino sin duda contribuiría a apartar de la legalidad el uso de
herramientas punitivas donde solo cabe el
refuerzo positivo y la mejora de las habilidades y de comunicación con los perros.
Si bien las prohibiciones se enfocan principalmente hacia los collares de descargas
eléctricos, una mayoría apuesta por la prohibición del uso de todos aquellos collares
que provoquen dolor en los perros. Una
coalición de asociaciones y entidades liderada por Udols y Futur Animal estamos preparando una campaña en distintos ámbitos
para impulsar la tan justificable prohibición y
su consiguiente materialización en forma de
bienestar animal.
Emma Infante, Máster en derecho
animal y sociedad y confundadora
de Futur Animal
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La Lliga

Manteniment:
gestió, temps i diners
Allò invisible que és imprescindible
Les accions de manteniment que requereix la Lliga Protectora
d’Animals i Plantes de Sabadell, tant per garantir-ne el funcionament com per complir amb les normatives marcades per les diferents administracions públiques, generen un munt de despeses
que no es veuen, però que tenen un cost molt alt, en detriment
de tot allò que poden necessitar en el dia a dia els animals
del refugi.
Netejar els fangs de la depuradora i substituir el vell dipòsit de
gasoil, que dóna servei a la incineradora, per un de nou per
evitar perills innecessaris, amb la gran despesa econòmica
que això suposa; fer possible un canvi de connexió a la xarxa
d’electricitat -canviant de subestació per intentar evitar talls de
llum pel continu robatori de coure-, amb la quantitat de temps

Día de diluvio universal en el refugio

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

transcastellar@transcastellar.com

d’administració i gestió que comporta, així com portar a terme
accions de no tanta envergadura, però que també són necessàries i que van sumant (canviar frontisses de les portes per no
haver d’invertir en unes de noves, reparar les reixes o murs que
es van ensorrant, adquirir noves mànegues perquè les que hi ha
es trenquen per un ús molt continuat…), tot plegat són iniciatives
que no comporten una inauguració ni una nota en, per exemple,
aquesta revista, però que són vitals per poder continuar oferint
acolliment a tants gossos i gats.
I, és clar, afrontar aquestes despeses -que acostumen a ser altesimplica ajornar iniciatives més directament relacionades amb els
animals, com ara construir patis destinats als gossos conflictius, o
un pati per a gats nous per evitar la proliferació de virus.

Trabajadores desatascando las salidas de agua para evitar
caída de muros y embozo de la depuradora

Habitants
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Alguns animals amb handicap
A la Protectora, no tots els animals estan en perfectes condicions físiques. Alguns ja des que entren tenen un handicap;
a d’altres se’ls genera durant la seva estada al refugi, el que els dificulta encara més ser adoptats. Aquí hi ha alguns casos
que cal destacar i que podrien fer vida en una família tenint en compte la seva discapacitat.

Clooney (reg. 8256), mascle,
crestat xinès, 6 anys. Va entrar a la
Protectora l’agost d’aquest any.
El va abandonar el seu antic propietari perquè se
li havia escapat, l’havia atropellat un cotxe i no es
podia moure (si no l’agafàvem, l’abandonava al mig
del carrer). Té una hèrnia discal que no li permet
moure la part del darrere del cos. Li vam fer sesions
d’electroacupuntura i fisioteràpia i vam aconseguir
que controlés els esfínters. No pot moure les potes de
darrere, però les de davant li van perfectament. És un
gos molt simpàtic i carinyós. Està acostumat a conviure amb altres gossos de diferents tamanys i amb gats.
Ara aprendrà a caminar amb una cadira de rodes.

Clooney

Amelio (reg. 8010), gatet
mascle, 10 mesos. Va
entrar a la Protectora al
juny, amb 5 mesos.

Llum (reg. 7415), femella, 8
anys, creuament de husky. Fa
un any va entrar a la Protectora
provinent d’un altre refugi.

És un gat molt juganer i carinyós. Va
patir un calicivirus que li va provocar una
úlcera corneal; aquesta es va complicar i
se li va haver de practicar una enucleació
ocular. Això és un punt en contra per tal
de trobar una llar, però és molt feliç
i juganer.

És una pobre desgraciada a la qual van mossegar i va tenir importants lesions al llom, per la qual
cosa la seva vida a la Protectora no està sent gaire
agradable. Amb la gent és molt dolça i bona. Va ser
en una casa d’acollida durant el postoperatori i ens
han dit que a casa es porta molt bé, no es fa ni pipís
ni caques i durant el passeig no tiba de la corretja.
Se li hauran de practicar diverses cirurgies per tal de
fer-li injerts de pell.

Amelio

Té un company al pati, el
Blat (reg. 7682), amb el
mateix problema.
El Blat és un mascle ros d’1 any i és a la
Protectora des del febrer d’aquest any.
És una mica mes tímid.

Blat

Llum

Tots ells busquen casa definitiva. Els la vols donar tu?
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Animals adoptats

Betty (abans porkys)
Hola a tots,
Aquesta és la gata que va adoptar la meva àvia ara
fa un mes. És una gata molt afectuosa i tranquil·la
que al principi estava una mica deixada (per
això es deia Porkys), però a base d’acaronar-la i
pentinar-la ha quedat molt guapa. Ara es diu Betty
i, com es pot veure a les fotos, és una gata molt neta
i sociable que necessita de l’afecte constant de la
seva propietària.
Us animo a adoptar gats adults perquè realment és
una passada que afectuosos que són.
Moltes gràcies i a seguir endavant,
Frans

COCO
Bon dia!
Ja fa gairebé tres anys que vaig anar a la Protectora a adoptar la Coco. Des
del moment que la vaig veure a la foto del vostre web em vaig enamorar d’ella.
Aquell mateix divendres, en sortir de la feina, la vaig anar a buscar. I des
d’aquell dia, la vida és molt millor gràcies a ella, perquè omple cada minut
d’amor i mil coses més.
És afectuosa, i tendra, i amorosa, i divertida, i especial, i... És un tresor de
què algun imbècil es va desprendre llançant-la per damunt de la tanca de la
Protectora una nit. Però, per sort, vosaltres la vàreu cuidar i ara és la nena de la
casa. Ella i els altres tres peluts!
Moltes gràcies per la vostra feina,
Gemma Garriga

Chuck
Bones!
Ara que en Chuck ja fa un temps que és amb nosaltres, volíem fer-vos
arribar algunes fotos d’ell fent el gos per casa. Es porta molt bé a casa i ha
millorat molt durant els passejos; no s’esvera tant amb els altres gossos,
però hi seguim treballant a diari, a poc a poc i amb paciència.
Fins un altra!
Àngels i Albert
Chuck va ser un dels nostres gossos amb problemes de comportament. Amb molt de treball per part de l’Equip de Comportament
i uns adoptants que segueixen les pautes indicades, els ha pogut
superar per poder fer vida normal en una família.

Animals adoptats

Betty

Bruna

Candy

Goldie

Lliure

Moli

Neo

Quisso

Roma

Sara

Sira

Teia

Tete i Kiwi

Theo

Thor

Tila

Toby

Tripi

Yana

Alf

Mel

Berny

Macro

Nano

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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STERILISED

NUEVO

NUEVO

NUEVO

HÚMEDO

La nueva gama de productos para gatos esterilizados
La nueva gama de productos para gatos esterilizados cuenta actualmente con 5 respuestas nutricionales
que ayudan a mantener la salud y el peso corporal óptimo durante cada etapa de su vida.
Con la esterilización cambian las necesidades del gato. Para ofrecer soluciones cada vez más precisas a estos cambios,
Royal Canin presenta 3 nuevos productos para ayudar a mantener la salud y el peso corporal óptimo durante cada etapa
de la vida. Kitten Sterilised, para un crecimiento armonioso del gatito esterilizado, Sterilised 12 +, más adaptado a las
necesidades del gato mayor esterilizado, y Sterilised Húmedo, con una nueva textura innovadora de finas láminas en salsa
para los gatos esterilizados adultos.
Así, Royal Canin cuida de los gatos esterilizados durante toda su vida.

© ROYAL CANIN SAS 2012. Todos los derechos reservados. Fotos: Y. Lanceau - Labat/Rouquette - 03/2012 -

Nutrición Salud para
cada etapa de la vida del gato esterilizado

Col·laboradors
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LOTERÍA
Ja tornem a ser-hi. El desembre ja ha arribat
i el gener està al caure. Els llavis se’ns tallen,
les bufandes abracen el coll en tot moment,
les llars de foc comencen a cremar i l’aire de
Nadal es comença a respirar. És moment de
canelons i de preparar els tortells de Reis i de
brindis amb copes de cava i vi. Són tradicions
que ens donen seguretat, perquè any darrere
any, passi el que passi, tornem a ser-hi tots,
igual que abans, celebrant tot junts.
I amb el Nadal arriba la loteria que contagia
a tothom amb esperança que fa creure que
els problemes només són passatgers. Que
tot mal dia té un final i que demà sortirà
el sol. Per a alguns és tan sols un joc, un
passatemps o una diversió; d’altres també
la considerarien una tradició més. És la fe i
l’esperança que encara hi ha manera de fer
desaparèixer els mals, esperança que ara
per ara té més valor que moltes coses.
A Sabadell i al seu voltant, trobarem una
quantitat quasi desmesurada d’establiments
i organitzacions amb el seu número de loteria
il·lusionats per si aquest any toca. Però lluny
dels bars i els locals, lluny de les oficines i les
escoles, trobem el número de la Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell.

Quan l’expresidenta Teresa
Debart va decidir iniciar la
loteria de Nadal al refugi, va
començar una tradició nova,
una tradició per compartir
entre persones i animals, i
que ja fa més anys dels que
recordem que existeix.
I aquí amb la loteria, l’esperança no només
la guanyes comprant, sinó que també la
regales donant un cop de mà a mantenir
el benestar dels animals, sobretot amb les

condicions d’hivern que donen lloc a més
problemes dels habituals.
Des de mitjans de juliol ja es comencen a
moure cables per assegurar que tot estigui
enllestit a temps. Entre Lluís Pont i la Teresa
Debart, tots els detalls queden repassats.
Després que les administracions proposin
els números, s’elegeix el definitiu i segons
la quantitat de talonaris que es demanen i
en funció dels números que rep el venedor
de loteria, s’estableix la quantitat. Aleshores
s’encarrega de buscar un patrocinador per
cobrir el cost de la impremta i, a finals de
mes, ja està tot preparat. En Lluís aleshores
enumera els talonaris (fins a 150) i a casa
de la Teresa, sovint amb ajuda d’amics i
familiars, es timbren tots els números amb
el segell de la Protectora.
Després, arriba el setembre i els números
es reparteixen, a vegades personalment i a
vegades amb col·laboradors. S’ha de fer un
seguiment i control per atendre sol·licituds

i poder cobrar. A finals de novembre, es
comença la recollida per poder liquidarho tot amb el venedor de loteria, que pot
vendre els números restants lliurament. I
per últim, tot va a parar a mans del refugi
on aquests diners s’inverteixen en projectes
que necessiten dur-se a terme, o per crear
fons per al dia de demà.
L’esperit nadalenc encomana el somriure,
escampa il·lusió i ens fa veure els nostres
problemes més petits. Però el millor del
Nadal, el millor de les festes, és poder-ho
compartir. De tradicions n’hi ha moltes. Sovint són de tots, altres vegades només teves. I a vegades toca fer-ne una de noves,
com assegurar-te de tenir el teu número
de loteria de la Lliga Protectora d’Animals i
Plantes de Sabadell.
Des de perruqueries canines a veterinaris i
botigues especialitzades, tothom posa la seva part per ajudar a fer gran una iniciativa que
semblava ser petita. I ara toca créixer més.
Nicole Schreiber
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Iniciativa

Reflexión sobre la amabilidad
La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell incorporará en breve un nuevo equipo de trabajo que se denominará Personas en
Positivo + . Se trata de una iniciativa destinada tanto a voluntarios como a responsables de equipo y que tiene como objetivo
mejorar las relaciones entre todas aquellas personas vinculadas a la Protectora. En forma de ayuda interrelacional, intentará
subsanar todos aquellos conflictos que puedan surgir derivados de la falta de comunicación o bien de malentendidos y que
son usuales en cualquier tipo de organización.
El programa de trabajo consiste en que
voluntarios -que, a su vez, ejercen como
psicólogos y terapeutas emocionalespuedan ofrecer su mediación en caso de
cualquier diferencia que se pueda presentar
a fin de evitar que haya problemas y que se
marchen voluntarios que son valiosos para
el trabajo con los animales.
Una de las impulsoras de este nuevo equipo
de trabajo es la terapeuta emocional
Magda Vilanova. Esta profesional, vinculada
a la Protectora desde hace muchos años,
nos emplaza a fomentar la amabilidad en
un colectivo como la protectora y nos hace
reflexionar con las siguientes palabras:
“Ser amable es una actitud de vida, no está
en los genes, se aprende. Es una fortaleza
interna y madura trabajada durante la infancia, desde la familia, la escuela, los amigos,
el amor y la confianza en uno mismo.

Una persona amable, suele ser empática,
está presente en la conversación, nos mira
y nos atiende, sabe escuchar sin interrumpir, y si no está de acuerdo, lo dice sin
ofender parando a tiempo aquello que no
es sano para uno ni para el otro.
“Sé lo que es bueno para mí, por lo que
también lo emito a los demás“
Ser amable y asertivo no significa ser débil
ni manejable, todo lo contrario. Se precisa
ser valiente, seguro, auténtico y honesto
para saber pedir perdón si me he equivocado, pedir disculpas si te he ofendido,
contactar con el corazón y permitir que las
palabras hacia el otro lleguen como una
suave melodía, con un mensaje sincero,
suave y meridiano. Ello acentuara su atención, nos escuchará desde la presencia.
Las palabras agresivas crean bloqueo y
rechazo, cierran la conexión.

Avanç de la revista
per als minisocis
L’autor de la il·lustració és Víctor Enrique Guerrero alumne de 2n curs del
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Il·lustració de l’Escola Municipal d’Art ILLA,
que està realitzant el seu periode de formació en pràctiques realitzant les
il·lustracions per la revista dels mini socis; “Cadells” i també aquesta il·lustració
nadalenca per “Petjades”.
És el tercer any que La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell i l’escola ILLA
col·laboren en projectes en conveni de pràctiques amb alumnes d’Il·lustració
amb resultats molt postitius per ambdues parts.
Un cop editada i enviada, la revista Cadells es pot descarregar des del web de
la Protectora junt amb la corresponent revista Petjades.

Cuando somos parte activa de un grupo de
trabajo como en la Protectora es imprescindible trabajar desde esta posición; es
nuestro momento de ocio, de calma en
que dejamos en la puerta el estrés y los
conflictos personales que en ocasiones
nos acompañan; los animales necesitan de
nuestro bienestar para estar bien y nuestros
compañeros también.
Y, para finalizar, nos propone una prueba:
“Dile una palabra amable a alguien, desde
la autenticidad, y te devolverá una sonrisa,
ya lo verás.”

En este sentido, la Lliga Protectora
desea a todos sus socios, padrinos, voluntarios, colaboradores,
simpatizantes, trabajadores y
adoptantes una feliz Navidad y un
buen año 2014.

Cadells

La revista dels minisocis!

Los reyes de Teo
-Faltaba poco para Navidad y Teo estaba muy nervioso,
ya que tenía que empezar a hacer la lista para los
Reyes. Llevaba todo el año esperando y su mayor ilusión era tener un perro. No paraba de decírselo a sus
padres, abuelos, tíos, amiguitos…: “¡Para Reyes pediré un perro!” Se portaba bien, hacía todos los deberes y su comportamiento era ejemplar.
Viendo que insistía en ello, sus padres decidieron
hablar con él. “Mira Teo, sabemos que tener perro te
hace mucha ilusión, pero queremos que sepas todo lo
que conlleva tener un animalito. No son regalos, son
seres vivos que sienten y padecen como nosotros.” A
sus 8 años, Teo comprendía lo que sus padres le decían, pero aún no entendía por qué no podía tener su
perrito para Navidad.
Un domingo por la mañana, sus padres decidieron darle una sorpresa. Su madre le despertó y le dijo que
tenía que vestirse y marchar sin preguntar. Cogieron
el coche y fueron a la protectora de Sabadell. Cuando
llegaron, Teo enseguida preguntó dónde estaban, pero
sus padres le dijeron que entrase y lo vería.
Estaba muy nervioso. Solo se oían ladridos, muchos
ladridos y no entendía nada. Enseguida vino una chica para recibirlos y empezó a explicarles que estaban en la protectora de Sabadell, donde se recogían a
todos los perros de la ciudad que no tenían dueño o
a los que los dueños ya no querían con ellos.
Teo no entendía nada. ¿Deshacerse de ellos? ¿Por qué?
“Por muchas razones ―comentó la chica―. Porque ya
no los quieren, porque les molestan... Una muy habitual es porque se piden a los Reyes y cuando ya no
son cachorros, o son traviesos, o los dueños se van
de vacaciones, molestan. Teo, es una responsabilidad muy grande y creemos que no es buena idea pedir
para Reyes un perro como si fuera un juguete. Tiene
que salir a la calle, pasear, comer, hay que lavarlo, educarlo… y muchas más cosas que implican ser un
equipo con la familia. Tiene que estar toda la familia de acuerdo.”
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Teo se quedó muy sorprendido, ya que no pensaba que
un perro necesitase tantos cuidados. ¿Y si iba a tenis después de clase, quién lo sacaría? ¿Y si fuesen
de vacaciones a un hotel, dónde lo dejarían y con
quién? ¿Y si se
iba de campamentos con el colegio, sus padres podrían hacerse cargo del perro? Entonces, se da cuenta
de que hay que pensar más eso de tener un perro.
Sus padres, muy contentos con la visita y apenados
por los abandonos que hay, deciden hablar con Teo.
“Mira, Teo, ya has visto que tener un perro es mucha
responsabilidad y que tenemos que ir todos a una. Si
llega el momento en el que todos estamos dispuesto
a tener un perro en casa, no hará falta que sea para
Reyes, ni para tu cumpleaños, sino para el día en que
toda la familia estemos preparada para tener un ser
vivo a nuestro cargo para cuidarlo.”
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Pinta el cordill fins
arribar al capdill!
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Uneix els punts i ...
descubreix el cos del gos!
5

Mots encreuats!
A veure si coneixes les diferents parts
del gat assenyalades al següent dibuix:

Respostes:
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2A FESTA DELS MINISOCIS
Aquest mes de juny, a Sabadell hem celebrat la 2ª Festa dels Minisocis, a la plaça de la Creu Alta. Una festa
dedicada a vosaltres, els més menuts de la casa, per tal
que us poguéssiu apropar als animals, per saber com poder
respectar-los i tractar-los el millor possible.
Els que hi vau anar, ho vau
veure, va ser un matí amb
pares, tiets, avis, amics
i nens i nenes. Tots podien participar en els jocs
de preguntes, per córrer,
d’aigua... Molts jocs que
ajudaven a conèixer una mica
més els nostres animals de
companyia.
A més a més, per participar, vam convidar a tothom a un
esmorzar i donàvem algun que altre regalet per participarhi!
Esperem que l’any vinent hi
puguis assistir si no hi has
vingut aquest any, podràs
veure de més a prop els nostres animals, jugar-hi, veure
el mercat de les puces solidari i moltes coses més que
has de descobrir.
Va ser molt divertit poder compartir tot un matí amb la
gent que estima els animals, ja siguin grans o petits,
tots amb la mateixa finalitat, tenir cura els animals i
aconseguir que trobin una nova família que els estimi i
els cuidi com ens agrada que facin amb nosaltres!
Esperem que trobin ben aviat una nova família que els estimi i els cuidi!
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Retalla i fes les
combinacions que vulguis !
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