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Les crisis sempre les acaben pagant els més fe-
bles. L’atur afecta milers de persones. Les admi-
nistracions retallen despeses socials i, en temps 
d’escassetat, les prioritats i les sensibilitats can-
vien. Els animals mai no han sigut una prioritat, i ara 
encara menys. Les entitats protectores d’animals 
pateixen la crisi de prop: moltes persones abando-
nen els seus animals perquè no els poden atendre, 
no els poden alimentar o pagar les despeses del 
veterinari. Altres persones han perdut la seva casa i 
han d’anar a viure de lloguer i els amos de la viven-
da no volen animals... Tots els casos són dramàtics 
i alguns són realment desesperats. Paral·lelament 
baixa el número de socis i les adopcions no aug-
menten gaire. 

Les autoritats es mostren més insensibles que mai 
amb els animals. Les minses subvencions que reben 
els refugis s’han reduït dràsticament. Poc abans de 
les eleccions l’alcalde de Sabadell i màxim repre-
sentant de la Federació de Municipis de Catalun-
ya, Manuel Bustos, va demanar públicament que 
s’anul·lés el sacrifici zero a les protectores perquè 
als ajuntaments els costava massa diners mantenir 

els animals. Alguns alcaldes hi van estar d’acord. 
Estem en crisi i s’han d’estalviar diners: el més ètic 
és posar-los una injecció i matar-los, encara que 
impliqui incomplir la llei de protecció dels animals 
vigent a Catalunya. 

És trist fer demagògia a costa dels animals. I in-
tentar confondre la gent. En molts municipis, com 
Sabadell, els ajuntaments no financien els refugis ni 
mantenen els animals abandonats, eludint la seva 
responsabilitat (la Protectora d’Animals de Saba-
dell, per exemple, és una entitat privada finança-
da amb les quotes del socis). Els ajuntaments en 
crisi no poden ara estalviar a costa de la vida dels 
animals abandonats, i menys quan en les èpo-
ques d’abundància no es va invertir prou (o gens, 
com és el cas de la nostra ciutat) en campanyes 
de prevenció de l’abandonament, ni per promoure 
l’esterilització o la identificació amb microxip dels 
animals de companyia. Nosaltres diem sí al sacrifici 
zero. I lluitarem perquè la crisi no la paguin els més 
febles de tots...

Carmen Abarca

EDITORIAL
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Crisi i excuses

Laboratori propi · Medicina interna
Cirurgia general · Neurologia

Neurocirurgia · Geriatria
Petits mamífers · Perruqueria 

canina i felina · Botiga de comple-
ments · Servei a domicili

93 710 27 47
Disseny gràfic i multimèdia 

Donem una bona imatge a 
la teva empresa i apostem 
per les sol·lucions originals  
aplicades a la comunicació.

93 723 73 39
www.cactus-disseny.com
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Dades del 2010: continua la tendència dels últims anys

L’assemblea de socis aposta per la continuïtat de la junta

L’any 2010 ens ha deixat dades de tots colors. 
D’una banda, han augmentat les adopcions tant de 
gats com de gossos, però d’altra, també ha aug-
mentat el nombre d’animals que arriben al refugi, és 
a dir, cada vegada s’abandonen més animals.

Durant el 2010 han entrat al refugi un total de 558 
gossos i 360 gats, que s’han de sumar als animals 
que ja hi eren. Gairebé un centenar d’animals, la 
immensa majoria gossos, han estat retornats al seu 
propietari. En total, s’han adoptat 350 gossos i 150 
gats, que representen el 55% dels que hi han entrat 
(i això vol dir que gairebé la meitat, especialment 
si es tracta d’animals malalts o d’edat avançada, 
no han trobat una nova família). Cal destacar que 
aquest any ha augmentat considerablement el 
nombre de gossos adults adoptats, i això és una 
bona notícia, ja que la gent tendeix a adoptar ca-
dells o animals molt joves. 

És fàcil extreure conclusions de tot plegat: més que 
fomentar les adopcions s’han de prendre mesures 
per evitar els abandonaments, exigint la tinença 
responsable i evitant la reproducció descontrolada 
de gats i gossos. Com és possible que encara ara 
en un any arribin més de 400 cadells de gos i de 
gat al refugi? 

Tots aquests abandonaments es podien haver evi-
tat si tothom fos mínimament responsable o esteri-
litzés els seus animals de companyia. 

També cal exigir a l’administració que apliqui la 
normativa vigent i exigeixi la correcta identificació 
dels animals mitjançant el microxip. Amb aques-
tes mínimes mesures es controlaria molt més 
l’abandonament.

El passat 5 de maig es va celebrar al Casal Pere 
Quart l’assemblea anual de socis de la Lliga Pro-
tectora d’Animals. Aquest any tocava renovació de 
la junta però no s’havia presentat cap candidatura 
alternativa. Així, els socis van avalar amb el seu vot 
la continuïtat de la junta vigent durant els pròxims 
quatre anys amb alguns petits canvis: l’Ester Ferrer, 
que fins ara era la vicepresidenta, passa a ser vocal 
i ocupa el seu lloc el Lluís Pont. La Claudia Mathe-
ja, que fins ara havia assolit el càrrec de secretària, 

deixa la junta per incorporar-se com a treballadora 
al refugi i ocupa el seu lloc la Carmen Abarca, que 
era vocal.

Durant l’assemblea es van aprovar els pressupos-
tos de l’any vinent i el president, Narcís Sirvent, va 
fer un resum de la feina feta durant els últims quatre 
anys i va apuntar algunes noves iniciatives que ja 
s’han posat en marxa durant el 2011.

Consulteu la informació detallada sobre els descomptes per socis i padrins que apliquen els nostres 
CENTRES COL·LABORADORS al nostre web: http://www.protectorasabadell.org/hacerte_socio.php

Entrades 2010* Adopcions i retornats al propietari 2010*

* Les xifres totals poden variar lleugerament perquè només s’inclouen gats i gossos, i no els altres animals que han arribat al refugi.

Total 923 animals (558 gossos i 360 gats)
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riat, perquè és normal que quan un dels membres 
s’implica en una tasca com la que es fa amb els 
animals, acabi engrescant qui té al costat.  

sempre he volgut fer i espero mantenir-ho mentre 
pugui. A més, crec que és molt gratificant i sense 
cap mena de dubte (el refugi) és un dels llocs on 
millor m’hi trobo”.

VOLUNTARIS
5

Generacions de voluntaris

El voluntari més jove

Al refugi hi ha voluntaris de totes les edats, des dels 
més joves als més grans passant pels que vénen 
“en família”. És el cas de la Carolina Gonfaus i de la 
Marta Olivares, mare i filla, del Ricard Prat pare i del 
Ricard fill, o de la  Mercè Romeu (66 anys) i el Car-
les Llauradó (69 anys), un matrimoni que porten set 
anys fent de voluntaris i pensen continuar “fins que 
puguem, si pot ser dos cops per setmana”. Són de 
Rubí, i quan es van jubilar van anar a la protectora 
d’allà, però “no necessitaven gent i per això vam 
venir a la de Sabadell.” Al Carles li agrada la jardi-
neria, i els dies que va al refugi s’ocupa de cuidar 
les plantes mentre la Mercè va amunt i avall fent 
de tot: “dono un cop de mà amb els gats, estenc 
i plego la roba neta, netejo el cementiri de males 
herbes, i m’estic amb els gossos, que m’agraden 
tant”. Tenen tres gossos, dos d’ells adoptats de la 
protectora, i dos gats recollits del carrer. Al refugi 
hi ha moltes parelles que comparteixen el volunta-

Pares i fills
La Carolina es va fer voluntària “perquè em va ani-
mar la meva filla Marta, tot i que jo vinc més sovint 
perquè ella té feina a la universitat i va de bòlit”. 
Diuen que l’experiència els aporta molt, i que tot 
el dia estan xerrant del que passa al refugi, dels 
gossos i també dels gats, i ara mateix estan a punt 
d’adoptar-ne un altre (en tenen dos).
També el Ricard pare reconeix que la idea va ser del 
fill. Normalment no van al refugi junts per qüestions 
d’horaris però quan ho fan consideren que és posi-
tiu perquè “la feina uneix molt, i de vegades mentre 
estàs amb els gossos l’ambient és més distès i es 
poden fer comentaris sobre altres temes”. 

Actualment el voluntari més jove del refugi és el 
Juan Palma (va néixer al 1994). Amb 14 anys ja va 
anar a la protectora però es va haver d’esperar a 
tenir els 16 per fer-se voluntari. Tenia clar que vo-
lia ajudar els animals “ja que són sempre ells els 
que ajuden les persones”. Assegura que els amics 
no troben estrany que sigui voluntari en un refugi 
d’animals, “entenen que és una cosa que m’agrada 
i em ve de gust fer”. Des que és voluntari ha parti-
cipat en totes les activitats que ha pogut: les pas-
sejades dels dissabtes per la Salut, el mercat de 
les puces... Al refugi “normalment faig el que puc, 
netejar gàbies o patis, treure els gossos el dia de 
padrins, però sobretot netejar”. El Juan ho té clarís-
sim: “Fins ara la meva experiència com a voluntari 
ha sigut magnífica, no li trobo cap pega, al contrari, 
espero que duri moltíssim temps, és una cosa que 

Carles i Mercé

Marta i Carolina (a l’esquerra)

Juan
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Els darrers dies de 2010 la protectora va rebre la visita de dos 
grups de treballadors de l’empresa Affinity Petcare, que van 
desplaçar-se fins a Sabadell acompanyats de les terapeutes 
canines de la Fundació Affinity per conèixer de prop per a qui 
treballen realment: els animals. En el marc de les visites, mem-
bres de la junta i del programa educatiu van oferir una breu xe-
rrada informativa sobre qui forma la Lliga Protectora d’Animals 
de Sabadell i sobre quina és la seva tasca principal. També es 
va fer un repàs a la resta de tasques, activitats, equips de treball i programes en funcionament, així com al 
procediment a seguir quan arriba un animal abandonat al refugi i alguns conceptes claus per intentar dis-
minuir els abandonaments i els maltractaments. Tot seguit van gaudir d’una visita a les instal·lacions, com 
a resultat de la qual van poder eliminar de la seva ment l’antiga imatge de les gosseres. Els va agradar so-
bretot l’amplitud del terreny i el fet de disposar d’espais verds i d’esbarjo per als animals. També van poder 
observar l’alt grau de neteja dels patis dels gossos i gàbies dels gats, tot i la gran quantitat d’animals que 
hi viuen. Finalment, després que l’educadora canina del centre establís una sèrie de pautes al respecte, es 
va fer una sortida acompanyats d’alguns dels gossos del refugi junt amb els voluntaris. 

Cada cop és més freqüent el contacte entre organitzacions de defensa 
dels animals, siguin protectores o altres associacions que es plantegen 
la possibilitat d’emprendre accions conjuntes o col·laborar oferint infor-
mació o assessorament.  Fa uns mesos el refugi va rebre la visita del 
Fidel, l’Emma i l’Edel, tres membres de l’Associació Futur Animal que 
volien conèixer de prop la feina que es fa i les instal·lacions de la protec-
tora. Aquesta entitat sense ànim de lucre treballa per aconseguir millorar 
les condicions de vida de tots els animals: porten a terme campanyes i 
actes de conscienciació, col·laboren com a voluntaris en altres entitats 
de protecció animal, estan implicats en iniciatives que intenten millorar 
la legislació sobre dret animal, etc.

Durant la visita  es van informar sobre el funcionament intern i l’organització de la protectora, i van 
compartir experiències i opinions amb alguns voluntaris i amb les responsables del refugi. Com a bons 
amants dels animals, no van poder evitar passar una estona gaudint del carinyo d’alguns dels nostres 
gossos; ells i els gats van ser els autèntics protagonistes de la visita. 
Més informació: www. futuranimal.org

Visites dels treballadors d’Affinity

Membres de Futur Animal vénen al refugi

CURSOS PROFESSIONALS ÀREA VETERINÀRIA
CURSOS PRESENCIALS I A DISTÀNCIA   

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
    Vallès, 42 Sabadell

  www.ideasabadell.es
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L’equip de voluntàries del Programa Educatiu van ser con-
vidades a la Facultat de Dret de la UAB per la catedràti-
ca de Dret Romà, Teresa Giménez-Candela (entrevistada 
en aquesta mateixa edició de Petjades), que imparteix el 
postgrau de Dret Animal. 

A la xerrada van assistir uns quaranta alumnes, que van 
estar molt atents en tot moment i que van mostrar un gran 
interès per les explicacions i van fer moltes preguntes. 
Les voluntàries van anar acompanyades pel Damm, un 
gos de la protectora de gairebé un anyet, adoptat poc 
després, que es va portar de meravella, no va bordar en 
cap moment, ni tampoc es va mostrar gens poruc amb 
els estudiants que se li apropaven. 

El Damm va saber aprofitar l’ocasió per gaudir del pas-
seig i dels “mimos” que li feien les voluntàries. A més, es 
va portar molt bé, tant a dins el cotxe, durant el trajecte, 
com a dins del restaurant on, fent una excepció, els van 
deixar tenir-lo degut al seu comportament exemplar.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha posat a l’abast de tothom la possibilitat de cursar estudis 
universitaris vinculats als animals a través de dues propostes en forma de postgrau. Per una banda, el 
postgrau universitari “Animals-Dret-Societat” i, per una altra banda, el curs d’especialització i postgrau 
universitari denominat “Introducció al Pla de Carrera per a Voluntaris, Treballadors i Responsables de Nu-
clis Zoològics”. Aquestes iniciatives pioneres a Europa tenen com a principal objectiu contribuir a defensar 
els interessos dels animals i atorgar una formació més extensa i professional a tothom que treballi o vulgui 
treballar amb ells. 

Aquestes iniciatives compten amb un suport digital que va més enllà dels propis postgraus, anomenat 
www.derechoanimal.info, que, amb seriositat i rigor, intenta donar suport a les inquietuds de les persones 
sensibilitzades amb els drets del món animal.  

El Programa Educatiu arriba a la UAB

Postgraus universitaris relacionats amb els animals 

C/ COROMINAS 19-21 08201 SABADELL
tel. 93 725 63 35 info@morerazoo.com

 Nova web: www.morerazoo.com 

CURSOS PROFESSIONALS ÀREA VETERINÀRIA
CURSOS PRESENCIALS I A DISTÀNCIA   

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
    Vallès, 42 Sabadell

  www.ideasabadell.es
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El gat: ¿es deixa educar?  
Introducció a l’etologia felina

El gat domèstic ja fa molt de temps que ens acom-
panya en la nostra vida quotidiana, tots hem sentit 
les històries de com els antics egipcis els consi-
deraven animals sagrats, de com a l’Edat Mitjana 
eren el contrari, animals maleïts per acompanyar 
les “bruixes”… Des de llavors han seguit convivint 
amb nosaltres però una mica a l’ombra del seu “ri-
val” domèstic: el gos.

Quantes vegades (massa) els amants dels gats hem 
sentit allò de “m’agraden però no me’n refio”, “els 
gats són animals traïdors…” Hi ha molta desconei-
xença sobre el caràcter i el tarannà dels nostres 
amics felins. Des del punt de vista etològic, això és 
un simple problema de comunicació. Els humans 
ens vanagloriem de ser l’espècie més intel·ligent 
però en canvi, pretenem que les nostres mascotes 
aprenguin el nostre llenguatge abans que nosaltres 
el seu. Aquesta suposada “traïdoria” dels gats pro-
vé senzillament que no els entenem, no coneixem 
el seu llenguatge i no reconeixem els senyals que 
sovint ens envien.

El primer que hem de saber és que els gats tenen 
un període de socialització relativament curt (entre 
set i vuit setmanes), període en què han de tenir 
contacte amb els humans si no volem que després 
en desconfiïn sempre. Així doncs, aquest és un dels 
principals motius que expliquen que alguns gats si-
guin esquerps…

També hem de tenir present que quan portem un 
gatet a casa, encara que estigui socialitzat, els pri-
mers dies l’hem de deixar tranquil, que sigui ell qui 
se’ns acosti. El gat primer s’ha d’acostumar al seu 
nou territori, que és la nostra llar i tot el que hi ha 

a dins (nosaltres inclosos). Deixem que s’hi acos-
tumi, que ho ensumi tot, que es faci seu tot el que 
l’envolta.

Ens podem trobar que, al principi, ens defugi una 
mica, o fins i tot que no es deixi tocar. En aquest 
cas no ens alarmarem. Si és un gat socialitzat el 
que hem de fer és, com hem dit abans, deixar-lo 
una mica al seu aire, que s’habituï a l’entorn, i a 
més seguirem una pauta molt senzilla perquè ens 
agafi confiança: farem que ens associï només a co-
ses positives per a ell:

• Parlem-li en to afectuós i suau.

• Quan ens vegi, donem-li alguna cosa bona per 
menjar (el pernil dolç els acostuma a agradar molt). 
L’hi oferirem amb la mà i, si no ens l’agafa, li deixa-
rem en algun lloc accessible. Quan ho ensumi i s’ho 
mengi unes quantes vegades, veurem que ja ens 
ho demanarà i, fins i tot, ens ho agafarà de la mà…

• Li donarem algun joc apropiat per a ell (boletes fe-
tes amb paper de plata que rodolen, per exemple).

• No li cridem ni fem gestos massa bruscs.

• Acariciem-lo suaument quan ens deixi.

Seguint aquestes senzilles pautes veurem com 
aviat és ell qui busca la nostra companyia, estirant-
se al costat nostre o bé sobre la nostra falda, rega-
lant-nos la seva serenitat.

Pel que fa al seu llenguatge, hem d’anar coneixent-
lo, entenent els senyals que ens fa… saber que si 
ens mira amb els ulls mig tancats i ens “ronroneja” 
és que està a gust, que si camina davant nostre 
amb la cua molt alçada ens està saludant o vol que 
el seguim, que si la cua oscil·la pendolant suau-
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ment no hi ha cap problema, però que si comença a 
moure-la ràpidament d’un costat cap a l’altre l’hem 
de deixar tranquil perquè s’està empipant, que les 

orelles molt plegades gairebé horitzontalment signi-
fiquen que té por, i lleugerament inclinades cap en-
davant volen dir interès o atenció. El mateix passa 
amb els bigotis: que es poden enganxar a la cara 
per por, o erigir-se per interès o atenció.

Si es posa a caminar de puntetes amb el cos ar-
quejat com una ferradura, amb el pèl tot eriçat és 
un clar senyal que ens està amenaçant o a punt 
d’agredir. Les vocalitzacions també són importants, 
des del típic “miau” que fan servir per reclamar-nos 
l’atenció als esbufecs d’amenaça…

Tinguem també en compte que el gat és un animal 
molt sensible i, per tant, els sorolls sobtats, els can-

vis –hem de mirar de no moure la caixa de fer les 
seves necessitats ni el bol del menjar i de l’aigua si 
ja són a un lloc adequat–, i les situacions noves el 
poden estressar. Si el veiem neguitós o una mica 
estressat, mirem de no empipar-lo massa i buscar-
ne la causa, que pot ser qualsevol de les esmenta-
des abans. Si hem fet canvis que es puguin revertir, 
ho farem. També podem preparar-li petits amaga-
talls accessibles on es pugui “refugiar” a estonetes 
perquè es vagi relaxant.

Cada vegada és més habitual en aquests casos 
l’ús de feromones sintètiques. Es tracta d’un sen-
zill difusor que s’endolla al corrent elèctric –com 
els aparells pels mosquits a l’estiu– i allibera unes 
substàncies volàtils, totalment imperceptibles per a 
nosaltres, que tenen l’efecte de relaxar el gat. Es 
poden adquirir a qualsevol centre veterinari o botiga 
per a mascotes.

Només tenint en comp-
te unes senzilles pautes 
de convivència podem 
tenir en el gat el nostre 
company i amic més 
entranyable, que ens 
acompanyarà i ens do-
narà un afecte que difí-
cilment trobarem en cap 
altre ésser viu.

Enric Mas i Mas. Estilista, ensinistrador i  
terapeuta de conducta canina i felina. 

Director del Centre d’Estudis IDEA SABADELL.
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9

REPORTATGE

Sant Honorat, 35-37-39
08202 Sabadell
tel. 93 725 15 20

www.kidshouse.info

Cuina pròpia.
ANGLÈS AMB  

PERSONAL NADIU.
1.000 m2 en una sola planta.

500 m2 de jardí.

C/ RUTLLA, 18 
08221 · TERRASSA

93 788 18 82
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“L’objectiu final es centra en la defensa dels interessos dels animals”
La catedràtica de Dret Romà 
del Departament de Dret 
Públic i de Ciències Histori-
cojurídiques de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 
(UAB), Teresa (Marita) Gimé-
nez-Candela, encapçala amb 
una passió i eficiència que no 
deixa indiferent, l’equip que 
fa possible un postgrau so-
bre Dret Animal. Es tracta del 

primer d’aquestes característiques a la Unió Europea, 
aconseguint, una vegada més, que la UAB esdevingui 
un referent a nivell acadèmic. 

Per què precisament ara és un bon moment per un 
postgrau d’aquestes característiques?
Apareix en un moment en què pensem que pot ajudar a 
millorar la condició dels animals. Hi ha moments per a 
tot i és possible que nosaltres sabéssim interpretar en-
certadament el nostre perquè l’èxit entre els assistents 
així ho constata. Cal tenir en compte que som el primer 
centre acadèmic universitari a nivell de la Unió Europea 
que afronta un repte d’aquestes característiques. 

En primera instància va ser una assignatura de la Fa-
cultat de Dret i, veient que cada vegada s’hi matricula-
ven més alumnes, es va decidir desenvolupar-la vers un 
postgrau, una formació més extensa i professional per 
a tothom que treballi o vulgui treballar amb animals, de 
manera que d’un interès se’n pot fer una professió. Un 
camp com el dret animal, interdisciplinari en si mateix, 
és receptiu a les reaccions que desperta en els alumnes 
i així doncs, com a docents, ens ajustem a la demanda 
i, per tant, la iniciativa s’adapta a la societat. És per això 
que agraïm la col·laboració de tothom. De fet, l’objectiu 
final es centra en la defensa dels interessos dels ani-
mals, no tant en la seva protecció, i per aconseguir-ho 
la clau està en la comunicació entre diferents discipli-
nes, de manera que totes estiguin treballant en pro dels 
animals. 
  
Ara que el curs toca a la seva fi, quin tipus de perso-
nes/professionals s’hi han apuntat?
El perfil d’aquesta primera promoció és el d’una per-
sona que mostra interès i busca respostes socials pel 
que fa als animals. Es tracta de professionals proce-
dents d’àmbits geogràfics (Barcelona, Madrid o Bilbao) 
i disciplines ben diverses: des d’advocats a veterinaris, 
passant per personal de protectores, antics alumnes i 
també un periodista o un politòleg. 

Per què, segons el seu parer, tantes persones in-
compleixen la tinença responsable d’animals?
Si s’analitza el fenomen a partir de les dades recollides i 
publicades pel que fa a tinença responsable es dedueix 

que és un problema social evident. I no es concentra 
només en l’abandonament, també contempla el fet de 
mantenir lligat l’animal constantment, de no treure’l a 
passejar suficientment, de no medicar-lo quan pertoca, 
de conviure amb animals de grans proporcions en es-
pais massa petits... En resum, una sèrie de situacions 
que no permeten el desenvolupament de la idiosincrà-
sia del propi animal. Es tracta d’una situació davant la 
qual s’ha establert certa tolerància basada en argu-
ments com ara són les excuses, la pròpia tolerància so-
cial, el fet que alguns comportaments no estiguin iden-
tificats com a problema; les mancances de l’individu i 
de la societat... Cal difondre que és un problema i que, 
per tant, és prioritari idear eines de treball per fomentar 
la tinença responsable. 

Què ha de fer un ciutadà normal i corrent davant 
d’un cas de maltractament animal: a on s’ha de diri-
gir i quins són el passos que ha de seguir?
Des del web www.derechoanimal.info, on s’ofereix in-
formació contrastada i segura elaborada per un equip 
sòlid i científic, es pot actuar mitjançant dos tipus de 
formulari de denúncia. Només cal introduir-se a l’apartat 
“Preguntas Frecuentes” i, a continuació,  a “Guía para 
Denunciar”. 

En primer lloc, és vital que el ciutadà adopti una actitud 
de “no consentiment” davant d’allò que no és tolerable. 
El canvi comença quan ens fem càrrec que és un com-
portament asocial. I en segon lloc, és important també 
seguir les vies previstes en cada cas per canalitzar el 
rebuig davant d’aquestes conductes intolerables. 

Quines possibilitats existeixen que es prohibeixi 
el sacrifici a les protectores de tota Espanya, i per 
quan creu que podria arribar a ser una realitat?
Existeix una gran preocupació per part de les entitats 
vinculades directa o indirectament als animals pel que 
fa a aquest tema. És un fet innegable que el destí majori-
tari dels animals que van a una organització d’aquestes 
característiques és el sacrifici i, per tant, és un problema 
real. Tot i així, a zones geogràfiques concretes, com per 
exemple Catalunya, existeix una legislació que prohi-
beix l’eutanàsia de l’animal. 

Considero que la manera d’impulsar certa coherència i 
uniformitat a les diferents comunitats autònomes hauria 
de passar per un impuls europeu al respecte, des del 
qual es dictin una sèrie de coordenades en aquest sen-
tit, tal i com ja s’ha fet en matèria de transport i experi-
mentació, implicant tots els estats membres, o bé per 
una llei marc en protecció animal de caràcter estatal. 

Per qüestions d’espai, aquesta entrevista s’ha  
publicat extractada, però la teniu íntegra al web de la 
protectora: www.protectorasabadell.org. 
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P.P.P: ¿Perros potencialmente peligrosos?
¿Qué es un ppp?
Según la ley un perro potencialmente peligroso (ppp) 
es aquel que tiene unas medidas corporales deter-
minadas, pertenece a una raza concreta, o cualquier 
perro cruzado con un ejemplar de esas razas. La lis-
ta, confeccionada con unos criterios arbitrarios, está 
compuesta por las siguientes razas según el Reial 
decret 287/2002: pit bull terrier, staffordshire bullte-
rrier, staffordshire americano, rottweiler, dogo argen-
tino, fila brasileño, tossa inu y akita inu.
La administración obliga a los propietarios de estos 
animales a contratar un seguro obligatorio de res-
ponsabilidad civil por daños a terceros, y a obtener 
una licencia administrativa especial para su tenencia. 
Además, estos perros deben pasear con bozal, no 
pueden ir más de uno con una sola persona y deben 
permanecer atados con una correa de menos de dos 
metros siempre que se encuentren en un espacio pú-
blico.

¿Son realmente tan peligrosos?
En los últimos años algunos animales de estas razas 
han protagonizado noticias y comentarios en los me-
dios de comunicación generando una gran alarma 
social. Veterinarios, etólogos y educadores caninos 
tienen opiniones diversas sobre cómo actuar y qué 
hacer con estos perros. Sin embargo las estadísticas 
dejan muy claro que el perro que ha protagonizado 
más ataques a las personas ha sido el pastor alemán. 
¿Por qué? Porque es el más abundante. Seguramen-
te hay innumerables ataques de perros de tamaño 
pequeño que ni siquiera se tienen en consideración y 
que, desde luego, no salen en las noticias.

Primero animal, luego perro, y finalmente raza
No hay que olvidar que por encima de todo, estos 
perros son animales y como tales siempre buscarán 
en primer lugar sentirse seguros, en segundo lugar 
satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas y por 

último reproducirse. 
Después de animales son perros, y como tales bus-
carán la tranquilidad y evitarán a toda costa los con-
flictos. Es triste que se nos haya inculcado la idea  de 
que los perros son animales dominantes a los que 
hay que someter desde pequeños para evitar que se 
descontrolen.
Los perros –sean de la raza que sean- son especia-
listas en evitar los conflictos y casi todo su sistema 
de comunicación está destinado a este fin. Si la co-
municación no funciona, intentarán huir, y sólo en el 
caso de que no puedan hacerlo, atacarán.
Sin embargo hay que tener en cuenta que la reactivi-
dad y la fuerza de mordida de este tipo de perros ha 
sido modificada genéticamente por el hombre para 
lograr razas más potentes. La buena noticia es que 
si tenemos un perro equilibrado y tranquilo siempre 
prevalecerá su condición de perro por encima de la 
raza que sea.

El síndrome de Shrek
Algunos educadores caninos explican cómo, debido 
a su mala fama, algunos de estos animales acaban 
convertidos en una especie de ogros a los que todos 
temen. A la mayoría se les ha impedido el contacto 
con los demás perros desde cachorros dificultando 
su socialización, o se les ha castigado por acercarse 
a ellos reforzándolos continuamente con estímulos 
negativos (tirones de correa, collares de ahogo o de 
castigo, bozales...). El resultado es que estos anima-
les temen a los demás perros y por eso en algunos 
casos pueden llegar a mostrarse agresivos. Lo cierto 
es que, como todos los perros, necesitan muchísimo 
contacto y afecto, y deberían ser tratados como el 
resto. 

El caso de Roy, un perro robado
Hace algún tiempo robaron un perro del refugio. Se 
trataba de un cruce de pit bull, de aspecto fornido 
y amenazador. Lo que no sabían sus ladrones es 
que Roy, en realidad, era un trozo de pan, pacífico 
y sociable como pocos. Aunque no se puede saber 
con seguridad, es probable que el perro fuera roba-
do para ser utilizado como defensa, o quién sabe 
si para entrenarlo o utilizarlo en peleas. Lo cierto es 
que al cabo de varios meses el perro apareció en la 
protectora de Terrassa sano y salvo, y volvió a Sa-
badell. Después de su aventura, Roy pasó muchos 
meses en el refugio, donde convivía sin ningún pro-
blema con los perros de su patio como había hecho 
siempre, y finalmente un día fue adoptado por una 
familia que tenía más perros y su convivencia ha sido 
siempre buena. 
Su historia demuestra cómo las modas y los prejui-
cios sobre este tipo razas pueden perjudicarlos hasta 
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La otra cara 
de la vida de un pit bull
Nuria Martín, perteneciente a la entidad protectora 
APAP “La Guarida” de Puente Genil (Córdoba), ex-
presaba su impotencia y mostraba sus sentimien-
tos en un escrito titulado “Dedicado a Gabriel”, 
a propósito de la llegada al refugio de un pit bull 
malherido, al que habían obligado a participar en 
peleas hasta que lo abandonaron, destrozado e 
irrecuperable. Nuria, profundamente triste, perma-
neció junto al animal durante sus últimas horas, 
antes de que le administraran una inyección letal, 
que alivió su sufrimiento, y sintió la necesidad de 
plasmar en palabras esa vivencia.

A continuación, extractamos el primer párrafo de 
su testimonio, al que podéis acceder por entero 
a través del link http://www.laguarida.org/index.
php?option=com_zoom&Itemid=28&page=view&c

atid=660&PageNo=1&key=3&hit=1.

“Dedicado a Gabriel  
He deseado esta tarde triste quedarme a solas 
contigo. No nos conocemos de nada, nunca nos 
hemos visto, pero en este día, siento que tengo 
que sentarme frente a ti. Y tiene que ser esta 
misma tarde porque mañana…ya no estarás.

Van a sacrificar tu vida, hecho que sin hablar, 
estás pidiendo a gritos. Está cayendo la tarde, 
el horizonte se ha tornado rojo, semejante al hi-
lillo de sangre que cae de tu boca. Y es que 
sólo mirarte da miedo. Te falta un ojito y no pue-
do evitar pensar en tu sufrimiento cuando te lo 
arrancaron en uno de tantos combates ilegales 
en los que te habrás visto envuelto y en los cua-
les, y muy en contra de tu voluntad, eso seguro, 
los sádicos te han obligado a participar, a luchar, 
a combatir, a pelear, a matar… Una lucha encar-
nizada, pacto a muerte, dentellada aquí y allá, 
desgarros, vuestra piel destrozada y hecha jiro-
nes, y vosotros, pobres desgraciados, luchando 
a muerte, obedeciendo ciegamente a los demo-
nios disfrazados de dioses idolatrados.”

el punto de poner en riesgo sus vidas. 
Depués de Roy muchos otros ppp han pasado por 
el refugio. Algunos incluso habían sido abandonados 
por haber atacado a otros perros: sus propietarios, 

asustados, se deshacían de ellos... Es el caso de 
Brutus, un bull terrier que al poco tiempo de llegar 
encontró un hogar donde convive con otro perro. 

El problema de los ppp en los refugios
Cuando un perro de raza peligrosa es abandonado y 
llega a un refugio tiene más dificultades que los de-
más. La confianza inicial que muestran los cuidado-
res y voluntarios ante cualquier perro se transforma 
en cautela e incluso miedo ante un pit bull o un bull 
terrier. La inseguridad, sobre todo si desconocemos 
de dónde viene, si es sociable o no, hace que le tra-
temos diferente, y el perro se da cuenta. Él, como 
cualquier otro perro, está viviendo el momento más 
duro de su vida, el trauma del abandono, y en lugar 
de recibir afecto y referencias de seguridad y calma, 
recibe referencias de miedo que le animan a estar 
asustado, estresado y a la defensiva. Es necesario 
que el personal de los refugios también tenga la for-
mación y la sensibilidad suficiente para manejar a 
estos perros con la calma necesaria para evitar con-
vertirlos en lo que ellos nunca pretendieron ser.
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Pol.Ind. Can  Carner
C.Les Garrigues

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

transcastellar@transcastellar.com
 www.donpepitobaile.net 
info@donpepitobaile.net

ACUPUNTURA

FLORS DE BACH
ORTOMOLECULAR

sabavet@ sabavet.com
www. sabavet.com

URGÈNCIES 24H

608 16 09 02

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

Cuidem-los, NATURALment!

HOMEOPATÍA

14

La passejada tenia com a objectiu recordar als ciu-
tadans la possibilitat de l’adopció com a alternativa. 
Una bona colla de voluntaris van traslladar gossos 
del refugi de totes les mides i edats i, vestits amb 
armilles fluorescents, van recórrer tot el centre, des 
de l’Eix Macià fins a la Plaça de l’Imperial, a la Ram-
bla, passant per la plaça de l’Ajuntament. Els gos-
sos van estrenar per l’ocasió unes armilles de roba 
confeccionades especialment per a ells. 
Molta gent es va acostar als animals i als voluntaris 
demanant informació. Activistes del grup Libera! es 
van afegir a la passejada amb pancartes a favor de 
l’adopció i en contra de la compra-venda d’animals.
Amb el mateix objectiu, els voluntaris del refugi van 

participar en la passada de Sant Antoni Abat, que 
es celebra al gener, acompanyats per un altre grup 
de gossos del refugi.

INICIATIVA
14

Noves activitats per  
acostar els animals del  
refugi als ciutadans
Les activitats on participen els gossos del refugi 
sempre tenen molt bona acollida per part del pú-
blic. Sovint la gent s’estranya quan veu els animals 
fora de les gàbies i comprova que són tan bonics 
i bons com qualsevol altre. El fet que hagin estat 
abandonats, que siguin grans o que visquin al refugi 
no els converteix en animals que no puguin conviu-
re de nou amb una altra família amb normalitat. Tot 
el contrari. Hi ha un gran desconeixement per part 
de molts ciutadans sobre quina mena d’animals es 
troben al refugi, i com que resulta difícil animar la 
gent perquè els visitin i els coneguin allà, s’ha de-
cidit fomentar activitats on els gossos puguin tenir 
contacte directe amb el públic i fomentar de manera 
indirecta l’adopció. Es tracta de desmentir tots els 
prejudicis sobre els animals “de gossera”.

Passejades a favor de l’adopció
Amb aquest objetiu es van organitzar al desembre i 
al maig dues passejades pels carrers del centre de 
Sabadell. La primera, la del desembre, va ser espe-
cialment significativa, ja que era Nadal i és una èpo-
ca en què es compren molts cadells a les botigues. 
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Clínica Veterinària
Esther

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

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

Col. nº 1912
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Curses de canicross
Seguint aquesta línia la Susana Reig, una voluntària 
del refugi, va proposar participar en dues curses de 
canicross acompanyada per gossos de la protectora 
amb la idea de conscienciar la gent sobre el problema 
de l’abandonament. La primera cursa es va celebrar a 
l’octubre. 

La va acompanyar el Rex, un gos jove i simpàtic que 
poc després va ser adoptat per la germana de la Susa-
na. Al març la Susana va participar en la primera cani-
cross de l’Anoia amb la Dina, una gossa que porta més 
de tres anys al refugi. La Dina no ha tingut tanta sort i 
encara no ha sigut adoptada tot i que va córrer com 
una campiona i es va portar de manera exemplar.

15

INICIATIVA
“Hola a tots,
Ja fa 3 mesos que vam adoptar el Rex. 
No teníem el pensament en aquell moment 
d’adoptar un gos, volíem tenir-ne un quan les nos-
tres filles fossin més grans. Va ser llavors quan la 
meva germana Susana, voluntària de la protectora,  
ens va parlar del Rex: “un gos ideal per vosaltres”, 
ens deia. La Susana ja havia fet vàries accions, 
entre elles una cursa de Canicross per trobar un 
adoptant pel Rex. Llavors tot va anar molt ràpid; 
el dia que el vam anar a veure a la protectora ja va 
dormir a casa.

El Rex al principi estava molt a l’expectativa de tot 
el que passava al seu voltant, quasi no menjava. 
Ara ja està a gust i molt feliç, fa grans passejades 
per Montserrat i es deixa trastejar per les nenes. 
A més, és molt carinyós, obedient i molt tran-
quil. Tota la família estem molt contents amb ell, 
l’estimem molt i ell també ens estima a nosaltres.

I com ha estat el nostre cas, segur que hi ha moltes 
famílies disposades a adoptar un gos. Tan impor-
tant és tenir cura de tots els animals a la Protectora 
com la difusió i promoció d’activitats amb ells, per 
donar-los a conèixer i trobar famílies adoptants.

Us volem felicitar a tots per la vostra gran tasca i 
donar-vos molts ànims per seguir endavant. Amb 
l’esforç de tots aconseguiu que els nostres ani-
mals siguin una mica 
més feliços.

El Rex us ho agraeix. 
Moltes gràcies  
i felicitats!!
Dani, Clara, Inés, 
Rex i Estrella”
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Reformes als patis dels gats

Nova depuradora d’aigua

Servei d’incineració d’animals

Durant els últims mesos al refugi s’han fet reformes per 
adequar i millorar les instal·lacions als patis dels gats. 
S’han reparat els enreixats que cobreixen els patis ex-
teriors per evitar que s’escapin, que estaven molt en-
fonsats, s’han posat sostres nous en algunes zones i 
s’han instal·lat separadors de vidre entre els patis per 
evitar que els gats tinguin contacte directe entre ells 
i s’estressin. També s’han millorat les zones cobertes 
de descans, amb més lloc per posar-hi llitets i mantes.

Però els canvis més importants s’han fet al pati del da-
rrere, on hi ha els gats menys sociables o els que hi 
arriben nous. Aquest pati era massa petit i fred i de 
vegades hi entrava l’aigua quan plovia. Ara s’ha apro-
fitat una antiga gàbia d’aïllament per animals malalts 
totalment coberta fent un pas a través d’un tub perquè 
els gats puguin accedir al pati exterior quan vulguin i 
descansar aixoplugats a la nova zona acondicionada 
especialment per a ells.

Finalment, després d’alguns mesos d’obres, al maig s’ha posat en funcionament una depuradora per a 
l’aigua residual del refugi. La instal·lació fa servir microorganismes vius per netejar l’aigua, cosa que evita 
que s’utilitzin productes químics nocius per al medi ambient. L’ajuntament de Sabadell ha finançat les 
obres per tal de complir amb les normatives mediambientals vigents, tot i que la protectora s’haurà de fer 
càrrec de part del seu manteniment, del consum elèctric i de les revisions necessàries de la instal·lació. 
Durant aquest temps no s’ha pogut fer servir un dels patis d’esbarjo dels gossos, els accessos al refugi i el 
pàrquing s’han vist afectats, i els animals han patit els sorolls i les incomoditats que comporten les obres, 
però ara l’aigua arriba neta a la xarxa.

La Lliga Protectora d’Animals ofereix al públic en general el servei d’incineració dels seus gossos o gats a 
un preu més que raonable. Si es tracta d’una incineració conjunta (amb d’altres animals) el preu és de 45 
euros. Si s’opta per una incineració individual el preu és de 160 euros i inclou l’entrega d’una urna amb les 
cendres de l’animal. 
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Max
El Max té nou anys i en porta cinc esperant per ser adoptat. La seva història és 
ben trista, i és representativa del que passa amb molts animals. Havia arribat de 
la protectora de Gavà, que va haver de tancar. Allà havia sigut abandonat pel seu 
propietari, que l’havia maltractat sistemàticament.

Passen uns anys. La seva salut es deteriora. El Max té problemes de malucs i 
també a la pell, especialment a una de les potes del davant, que es llepa cons-
tantment. Se li fan proves: el motiu és psicològic. El gos pateix ansietat. Finalment 
es decideix alliberar-lo del pati i el Max campa solt pel refugi buscant sempre 
l’afecte dels voluntaris, dels treballadors i dels seus padrins. Malgrat tot, el Max no 
ha perdut mai la confiança en les persones. Però no millora gaire.

Un dia vénen de visita uns adoptants prou coneguts del refugi: l’Stephane i el Fran. 
Fa un any van adoptar la Maya, una pastora alemanya que s’havia hagut de tractar 
per problemes d’agressivitat i de qui estan tan enamorats. Tenen dos gossos més, 
el Moi i l’Hada, i gats... un d’ells, el Jerry, també se’l van emportar del nostre refugi. 
L’Stephane i el Fran vénen de visita perquè, a més, cuiden temporalment d’uns 
gatets nostres que necessiten biberó... I no fa gaire van adoptar la Lilí, una canitxe 
molt gran i gairebé cega que s’ho estava passant malament al refugi. Podria sem-
blar que en tenen prou. Ja tenen família nombrosa. I llavors veuen el Max. Està 
estirat per allà amb els seus ulls tristots. Una mirada és suficient per robar-los el 
cor. Ha arribat el seu dia, el dia de la bona sort. I se l’emporten. Al principi pateixen 
perquè el Max persegueix els gats de la casa, però a poc a poc la convivència 
millora. Igual que les seves ferides. El Max ha deixat enrere nou llargs anys de so-
ledat i patiment. La vida, la que sempre hauria hagut de ser, comença ara. L’Stephan amb la Maya i el Max
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El nostre gran amic

El mes de setembre els meus fills i jo vam decidir venir a buscar un gosset. Havíem tingut un gat al 
llarg de quasi cinc anys, però el vàrem haver de sacrificar. En arribar al refugi ens va sorprendre la immensa 
tasca que dueu a terme, i la nostra fita de triar un amic era veritablement difícil, ja que ens hagués agradat 
col·locar-los a tots en una llar digna per a cadascun. Finalment, al cap de dubtes i redubtes, de mirades dol-
ces, tristes, remenades de cua, esguards recelosos, esperançats, desitjosos d´una carícia.... de mil històries 
cruels d´abandons, de problemes, i altres conflictes... (com pot l´home perdre el respecte a altres éssers, es 
creu totpoderós, i amb el dret de manipular tot allò que albiren els seus ulls...) ens vam decidir. Alguns diuen 
que als gossos només els mancaria parlar, els meus fills i jo pensem que no els cal en absolut: no fan retrets, 
no insulten, no diuen mentides, no distorsionen ni exageren, i, tanmateix, són tot expressió.

 
Bé, tornant a la nostra recerca. Una mica lluny d´on érem, veiem 
una bola de pèl “tuticolori”. El cap i les potes són torrades, blan-
ques i grises, les grans orelles d´un marró terrós, el cos, no gaire 
esvelt, és ple de taques entre el blanc i el negre. El seus ulls, 
ho diuen tot. Té tres anys i mig, i ha tornat al refugi dos cops al 
llarg de la seva vida. Però, per fi, ha trobat la seva llar. “Llàstima 
aquests tres anys i escaig que ens hem perdut en “Blanquet” 
–vaig dir un dia a casa. “Mama, ens ha estat esperant” - em van 
respondre la Marina, la Clara, el Daniel i la Núria. 
 
Ara, el Blanquet es diu BARRY. Abans de morir el pare dels 
meus fills i amor de la meva vida havíem gaudit del privilegi 
de tenir gossos (i gats), i un d´ells es deia així. A més, ens feia 
il·lusió que el nostre gran amic comencés de nou, així que men-

tre preparàvem el seu jaç (que, per cert, no fa servir: li agraden més els nostres llits!) vam fer votacions i el 
nom va sortir triat per majoria.
 
Us volíem donar les gràcies. Ens vàreu dir que en Blanquet era un bon animal. Però encara és millor. 
L´estimem, ens estima, ens complementa, ens mima i el supermimem, però s´ho mereix.
 
GRÀCIES, MOLTA SORT I BONA FEINA PER L´ANY QUE HEM ENCETAT. AMB EL DESIG QUE HOM APREN-
GUI  A SER MOLT MÉS RESPECTUÓS  AMB LA NATURA, AMB TOT EL QUE ENS ENVOLTA , I AMB  NO-
SALTRES MATEIXOS.
 
Montse G.

Rango, feliç amb la seva adopció

El dia 26 de març va ser un dia molt trist en les nostres 
vides, ja que vam haver de prendre la decisió més trista 
de les nostres vides, vam haver de sacrificar la nostra 
companya de 9,5 anys, DYNA, una gossa meravellosa. 
El buit va ser tan gran per a la família, però sobretot 
per al meu fill, que necessitava la companyia d’un al-
tre gos, així que vam anar a Sabadell i allà estaves tu, 
RANGO. Em vaig enamorar de tu només veure’t, has 
fet de la nostra tristesa una gran felicitat, no podríem 
haver trobat un gos més carinyós que tu, estem encan-
tats amb tu. Mai el buit de Dyna el podrà omplir ningú, 
però t’has fet un gran lloc en els nostres cors.

Moltes gràcies a la protectora per la labor que feu.
Petons d’aquesta família feliç. 
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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!

Betty

Cua

Epi

Lluna

Oskar

 Shiva 

Blanqueta

Daga

Flo

Luna

Pirata

Sam

Boira

Damm

Golfo

Odie

Piti

Bruno

Dusty

Kino (dreta)

Onix

Robert

YukaTruán
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La nostra dissenyadora,  
mare per segon cop
L’Ariadna Albareda, la responsable de la imat-
ge corporativa de la protectora i dissenyadora 
d’aquesta revista de manera solidària, ha sigut 
mare per segona vegada. El seu fill petit es diu Boi 
i és un nen tan guapo com el seu germà. Moltes 
felicitats!

Dos nous treballadors del refugi
Recentment s’han incorporat dues persones a 
l’equip de treballadors del refugi. Es tracta de la 
Claudia Matheja, que fins ara era membre de la jun-
ta, i que passa a ser l’encarregada del refugi pel que 
fa a l’organització interna i coordinació de la resta 
de treballadors, sense deixar de fer les tasques de 
comunicació ni de coordinació de les adopcions a 
Alemanya que venia fent com a voluntària.

El Dieudonné Ouedraogo és el nou membre de 
l’equip de neteja i manteniment. 

Carnestoltes per l’adopció
Un grup de nou voluntàries van voler sumar-se a 
la celebració del Carnestoltes aprofitant la rua pels 
carrers de la ciutat per fomentar l’adopció dels ani-
mals del refugi. Anaven disfressades de gats i de 
gossos i les acompanyaven un cotxe i una moto 
guarnits per l’ocasió. Les participants van poder 
repartir informació de la protectora entre el públic 
assistent. 

Primer torneig de bàsquet de la 
protectora
El passat 10 d’abril es va celebrar a la Plaça del 
Vapor Gorina el Primer torneig de bàsquet 3x3 or-
ganitzat per la protectora.   

El torneig va durar prop de quatre hores i hi van 
participar 6 equips mixtes en un total de 15 partits. 
L’equip guanyador va ser el Mate, que es va imposar 
a l’altra finalista, el Naciones Unidas, per dos punts.

La celebració del torneig es va aprofitar per organit-
zar una desfilada de gossos per adoptar, un stand 
d’informació de la protectora, un mercat de les pu-
ces amb objectes de segona mà, i també un petit 
bar. Tots els diners recollits durant la jornada van 
anar a parar íntegrament als animals del refugi.

20

ACTUALITATS
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COL·LABORADORS

Un nou patrocinador 
L’empresa Royal Canin 
ha decidit col·laborar amb 
la protectora finançant 
part de les carpetes que 

s’entreguen als alumnes de les escoles que partici-
pen en el Programa Educatiu. El programa intenta 
conscienciar els més joves en la tinença responsable 
dels animals de companyia i el respecte a tots els 
éssers vius. Royal Canin, que des d’aquest any és 
el proveïdor de pinso per gossos del refugi, ha deci-
dit recolzar aquesta tasca tan important finançant el 
material.

El comerç fa difusió

A través de l’establiment L’AUTÈNTIC MIRÓ de 
Sabadell www.autenticmiro.com s’ha pogut dur a 
terme una original acció publicitària sense prece-
dents.

Es va fer durant el període de les rebaixes, tot un 
mes. Durant aquest temps es va poder veure un vi-
deo de difusió de gossos i gats del refugi, elaborat 
per la protectora (amb fotografies de Miquel Tres) 
a una gran TV de l’aparador principal de la botiga 
de Rambla de Sabadell, 122.  Molts vianants que 
s’aturaven a veure l’aparador van poder veure tam-
bé el video i en feien molt bones crítiques. Així es 
va posar en pràctica una forma diferent de donar a 
conèixer la protectora i recordar la importància de 
l’adopció. El video, que durava una mitja hora, es 
va passar repetidament durant bona part del dia, 
fins i tot amb l’establiment tancat. 

Empreses solidàries
Les empreses poden destinar un percentatge de 
les seves vendes a la protectora en benefici dels 
animals abandonats. Actualment comptem amb la 
col·laboració de dues empreses amiges:

Lamapi – dedicada al disseny gràfic, ha editat un 
llibre infantil “Ted, el León, y la cueva misteriosa”, i 
un 15% de les seves vendes seran pel refugi. El lli-
bre es pot adquirir enviant un mail a info@lamapi.es

Marc Portell – il·lustrador i padrí d’un gos del refugi, 
cedeix a la protectora un 10% del benefici obtingut 
amb les obres venudes a través de la protectora: 
www.marcportell.com

Recaptació de diners

Una manera més de col·laborar econòmicament 
amb la Lliga Protectora d’Animals és a través de 
les “Guardioles Bestials”. L’equip de Guardioles, 
encapçalat per la Gloria Placencia, s’encarrega 
tant d’atendre les sol·licituds que hi arriben per di-
ferents mitjans, com de buscar establiments nous 
on les vulguin col·locar.  Actualment estan distribuï-
des més de 40 guardioles, principalment a Saba-
dell, però també per rodalies. L’únic requisit és que 
la botiga no es dediqui a la venda d’animals. Així 
doncs, tenen cabuda clíniques veterinàries, centres 
de jardineria, botigues d’esports, llibreries, forns de 
pa, etc.

L’email per enviar les sol·licituds és: 
guardiolesbestials@protectorasabadell.org

Diferents maneres de col·laborar
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Un macho joven con una 
gran fuerza física. Muy dó-
cil y cariñoso con las per-
sonas. Puede convivir con 
hembras sin problemas.

Tiene un año y medio. De-
bido a su estrés algunos 
perros le han mordido y les 
ha cogido miedo. Necesita 
adoptantes que no tengan 
otros animales, o que sean 
muy sociables y tranquilos. 

Gatita entregada por el 
propietario junto a su her-
mana LINA. No se acos-
tumbra a estar con tantos 
gatos. No come, se pasa 
los días escondida bajo las 
mantas y está en la enfer-
mería.

Padece una alergia ali-
mentaria que le provoca 
picor y se automutila al 
rascarse constantemente. 
Necesita comer un pienso 
especial y cuidados que 
en el refugio no le pode-
mos dar.

Tiene tres años. Llegó al 
refugio con un gran nivel 
de ansiedad pero ha me-
jorado mucho. Es una ex-
perta en juegos de rastreo. 
Cariñosa, inteligente, so-
ciable y muy obediente. 

Vivía en una casa y no se 
adapta a la convivencia en 
un espacio limitado que 
debe compartir con tantos 
gatos. Lo está pasando 
mal y necesita una familia 
que la cuide.

Tiene un año. Debido al 
estrés reacciona ante mo-
vimientos rápidos o ruidos. 
Es muy cariñosa y socia-
ble, y durante los paseos le 
encanta jugar con los de-
más perros.

Tiene 2 años. No puede 
convivir con los demás pe-
rros del refugio porque le 
han atacado varias veces. 
Durante el paseo se porta 
muy bien y no tiene ningún 
problema. 

Tiene un año y medio. Es 
un perro enorme y reac-
tivo con los otros perros. 
Es muy cariñoso con las 
personas y podría convivir 
con una familia sin niños 
pequeños.

Cachorrón de poco más 
de un año. Se muestra 
inseguro con los perros 
adultos. Durante el paseo 
se porta muy bien, no tira 
de la correa y es sociable y 
juguetón.

Animales con necesidades especiales
Hay animales que no pueden vivir en un refugio. Algunos llegan con problemas de comportamiento o de 
salud que se agravan con el abandono, y otros simplemente no pueden vivir encerrados o en compañía 
de otros perros o gatos. Necesitan adoptantes dispuestos a hacer un esfuerzo extra para ayudarlos. No es 
muy complicado... sólo hay que tener paciencia y seguir las indicaciones oportunas y a cambio tendrán la 
satisfacción no sólo de haber adoptado un animal sino de haber colaborado en su proceso de recuperación.

Fénix

Chuck

Crema

Teo

Tiene 4 años. Llegó con 
problemas de estrés y 
muerde la correa sin parar. 
Muy inteligente. Necesita 
una familia dispuesta a tra-
bajar con él para rebajar su 
ansiedad.

PanchoAra

Aloia

Siamés entregado por el 
propietario. No se adapta 
al refugio. Tiene problemas 
crónicos en la boca y no 
puede comer bien. Está 
muy delgado y necesita 
adopción urgente.

Simo Mico

Ginger Mingu Pau

revista num 13 part2.indd   22 17/06/11   18:41



23

revista num 13 part2.indd   23 17/06/11   18:41



24

ACTUALITATS

D
on

o 
la

 
m

ev
a 

co
nf

or
m

ita
t 

p
er

q
uè

 
le

s 
m

ev
es

 
d

ad
es

 
p

ug
ui

n 
se

r 
in

tr
od

uï
d

es
 e

n 
un

 fi
tx

er
 d

e 
tip

us
 p

er
so

na
l p

er
 a

 ú
s 

ex
cl

us
iu

 d
e 

La
 ll

ig
a 

p
ro

te
ct

or
a 

d
’a

ni
m

al
s 

d
e 

S
ab

ad
el

l (
se

go
ns

 L
le

i O
rg

àn
ic

a 
5/

19
92

 L
O

R
TA

D
 

d
e 

p
ro

te
cc

ió
 d

e 
d

ad
es

 p
er

so
na

ls
).

COL·LABORA AMB NOSALTRES!!  ELLS ET NECESSITEN!!
Nom i cognoms ______________________________________________________________________
Data de naixement _______/_______/_______ DNI  ________________________________________
Adreça ______________________________________________________________________________
CP ___________________  Població _____________________________________________________
Telèfon _________________________  E-mail ______________________________________________
Si vols REBRE més INFORMACIÓ sobre:      

 Adopcions     Voluntariat     Apadrinaments    Altres: ______________________________
Si vols COL·LABORAR ECONÒMICAMENT:

 Fent-te SOCI (mínim 4€ al mes)     Banc o Caixa: _______________________________________
       Compte bancari: ___________ - ___________ - ______ -  _______________________________
       Quota ______€  Periodicitat:      Anual     Trimestral    Mensual

 Fent un DONATIU PUNTUAL:  
Banc Sabadell  0081 - 0900 - 87 - 0002206230 / Unnim  2059 - 0000 - 97 - 8001020815  
Envia-ho a: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell - Apartat de correus 324 - 08202 Sabadell

Vols fer-te SOCI? 
Vols ser VOLUNTARI?
Vols ser PADRÍ?
Envia un correu a:
socis@protectorasabadell.org
voluntaris@protectorasabadell.org
padrins@protectorasabadell.org 

o truca al 93 726 72 27!

Reciclatge de cartutxos de tinta
S’acaba de posar en marxa una nova iniciativa 
per tal de recollir diners per als animals. Es trac-
ta de la recollida selectiva de cartutxos de tinta 
d’impressora. L’empresa contractada, Barcelo-
na recicla S.L www.bcnrecicla.com, aporta els 
contenidors de cartró i s’encarrega de la reco-
llida dels cartutxos sense càrrec i ja en els dos 
primers mesos de funcionament s’han recaptat 
115 euros. És important que tothom qui vulgui 
portar els seus cartutxos al refugi consulti abans 
la llista de les marques i models acceptats al 
nostre web, ja que no tots són reciclables.

El 15 i el 22 de maig es van celebrar les festes 
de padrins amb passejades i picapica. 

3a festa de padrins
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