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LLuiTaNT CONTra La CriSi

La maleïda crisi que ens afecta a tots està 
agreujant ràpidament la ja de per si nefasta 
situació dels centres d’acollida d’animals. 
Les administracions públiques estatals, 
autonòmiques i locals veuen com de la nit 
al dia s’ha buidat el calaix i no poden fer 
front al pagament de deutes i serveis. La 
repercussió immediata ha estat la baixada, 
any rere any i fins a la pràctica extinció, de 
les subvencions destinades a ajudar les 
protectores que fan la feina que hauria de 
fer l’administració mateixa per complir la 
llei de protecció d’animals de Catalunya.

El passat mes de setembre, després 
d’haver-ho negat reiteradament, el govern 
espanyol va decidir aprovar i aplicar una 
reforma de l’IVA com a mesura per recap-
tar més impostos. Des d’aleshores, tots 
n’estem patint les conseqüències, però els 
efectes de l’increment de les taxes poden 
arribar a ser devastadors per a les entitats 
protectores d’animals.

Primer, i de forma directa, pels preus 
de tots els recursos que són necessaris 

per tirar endavant un nucli zoològic. Les 
despeses més significatives que tenim 
són en alimentació i aigua, medicaments i 
material veterinari, però també en ener-
gia, materials per condicionar els patis, 
manteniment de la furgoneta i un llarg 
etcètera. Tot s’ha apujat. Encara no n’hem 
pogut fer una valoració objectiva, però ja 
ens ho trobarem al balanç de comptes 
que es presenta anualment a l’assemblea 
ordinària de socis.

En segon lloc, però no menys preocupant, 
tenim l’efecte que té la pujada de l’IVA a 
les clíniques veterinàries. En aquest cas, 
la taxa que s’aplica ha passat del 8% al 
21%. Una variació de 13 punts a la factura 
del veterinari! Això vol dir, per exemple, 
que si el veterinari ens cobra 50 euros per 
una consulta, Hisenda abans ens hi ca-
rregava 4 euros, mentre que ara pagarem 
10,5 euros O sigui, que a partir d’ara tenir 
un animal està considerat un luxe.

Dia a dia ens ho posen més difícil, tant 
als propietaris d’animals de companyia 

com als centres d’acollida. Ja hem tingut 
el cas que ens han deixat un gos malalt 
perquè no podien pagar-ne el tractament; 
una verdadera llàstima. L’esterilització de 
mascotes, que és la mesura més efectiva 
per combatre la superpoblació, ara és més 
cara. La identificació amb xip, de caràcter 
obligatori, també ens costarà més.

No s’estranyin si cada vegada veuen amb 
més freqüència notícies referents a refugis 
amb superpoblació o que tanquen portes 
per manca de mitjans.

Lluitarem perquè no sigui el nostre cas.

Narcís Sirvent, president
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell

ACUPUNTURA

FLORS DE BACH
ORTOMOLECULAR
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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

Laboratori propi
 Medicina interna
Cirurgia general 

Neurologia
Neurocirurgia

Geriatria
Petits mamífers

Perruqueria canina i felina
Botiga de complements

Servei a domicili

93 710 27 47
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BEViNguTS  
ELS NOuS SOCiS  
dEL 2012!
Mercedes Alonso Felipe, Marta Aparicio Mujal, 
Albert Astals Olivert, M. Victoria Atienza Templado, 
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sa Cazorla Cusidó, M. Mercè Colobran Huguet, 
Rosa Maria Crosas Ubeda, M. Carmen de la Cruz, 
Maria Díaz Fuster, Rosario Díaz Vaquero, Eva Fainé 
Claramunt, Cati Fernández Moreno, Antonio Ferrer 
Ruiz, M. Teresa Font Abella, Rosa Garcia Garcia, 
Antonio Gómez Castilleja, Anna Grané Galisteo, 
Marta Hernández Muñoz, Sara Ivorra Blasco, David 
Ivorra Blasco, Alfonso Jiménez Prieto, Manuel León 
Berjillos, Xavier Llauradó Romeu, M. Ángeles López 
Martín, Pilar Lozano Sánchez, Cristina Marfà, Neka-
ne Marín Moratalla, Montse Marsol Pons, Francisca 
Martín Ferragut, María del Pilar Martínez Franco, 
Esther Martínez Tur, Meritxell Mas Bel, Neus Millan 
Franco, Maite Molner, Bárbara Montero Salcedo, 
Noelia Morenete Ferrer, Anna Navarro Duran, José 
Antonio Nuevo Rosauro, Lourdes Olivera Busca, 
Inés Orriols Gimeno, Isabel Palmer Bauzà, Núria 
Paris Roig, Aitor Parra Bellon, Laura Párraga Sana-
bria, Alba Perea Arnal, Rosa Piñol Corrales, Cristina 
Prieto Santa Cruz, Andreu Quesada Baños, Lara 
Royo Rubio, Ana Belén Ruiz Magdaleno, Sergio 
Sánchez Galián, Francisco Javier Tapia Martínez, 
Gemma Tienda Fernández, Cristina Toledano 
Pastor, Josep Torras Mañà, Carme Torres Dalma-
ses, Teresa Vergés Jaime, M. Carmen Vidal Diviu, 
Begoña Zancajo Sánchez.

gràcies a les aportacions de tots els nostres 
socis, padrins, minisocis i col·laboradors el 
refugi pot seguir funcionant.

ELS miNiSOCiS difONEN La TaSCa dE La PrOTECTOra
La minisòcia Isona Ràfols va fer una conferència a la seva escola sobre la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. Segons els seus pares, 
va ser ella mateixa qui va triar el tema de l’ent itat que volia fer arribar als seus companys d’aula. En primer lloc, els va explicar què és 
una protectora, per a què serveix i totes les persones que hi estan vinculades: els treballadors, els voluntaris, els socis, els col·laboradors, 
etc. En segon lloc, els va comentar que les instal·lacions de la protectora acullen els gossos i els gats que s’extravien o bé que abandona 
la gent, i que s’esperen allà mentre troben una família. I, en tercer lloc, els va fer saber que ella era minisòcia i els va aclarir què significa 
ser-ho i en quines activitats participa una sòcia tan petita com ella. Finalment, va donar a cadascun dels seus companys un exemplar de la 
revista per a minisocis Cadells.

Tenim nous centres col·laboradors que s’han incorporat durant el 2012 amb noves ofertes i condicions interessants per als nostres 
socis, padrins i minisocis. Us recordem que podeu consultar-ne els detalls a l’apartat “Fes-te soci” del nostre web:  
http://www.protectorasabadell.org/hacerte_socio.php

La protectora informa que l’augment global dels costos ha fet que s’haguessin d’actualitzar els preus de les tombes i les incineracions.

L’Aina, el Roc, la Tanit, el Boi i l’Arlet són cosins i tots són minisocis

Isona Rafols
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EquiP dE jardiNEria

Quan un bon dia decideixes fer-te voluntari, una de les primeres 
coses que la gent et pregunta és: “ajudaràs a passejar els gossos?” 
Bé, a la protectora, quan parlem de voluntaris, no ens referim no-
més a això. Sí que és cert que bona part del treball de voluntariat té 
a veure amb aquest aspecte, però l’ajuda va molt més enllà.

Avui volem presentar el grup de voluntaris 
de jardineria, un equip de persones que 
es distreuen amb un hobby, contribueixen 
a l’ambient de la protectora i ajuden al 
manteniment, la seguretat i el benestar dels 
animals. No és un projecte que faci anys que 
està en marxa, però sí que és un projecte que 
promet molt.

En els últims anys, el recinte s’ha vist afectat per alguns casos de 
leishmaniosi, una malaltia transmesa freqüentment per mosquits i 
comuna entre gossos. Els recursos disponibles limitats de la pro-
tectora suposen una gran dificultat per resoldre aquest problema. 
Per això, conscients del risc que representava, els col·laboradors 
de l’organització volien fer alguna cosa per impedir o limitar al 
màxim possible els efectes per als animals del recinte. En primer 
lloc, es va prendre la decisió de plantar citronel·la i farigola, entre 
altres espècies repel·lents dels mosquits, per tal de crear un entorn 
que mantingui allunyat aquest perill. Així va néixer la idea de crear 
un grup de voluntaris dedicats a la jardineria. 

A partir d’aquell moment, van anar arribant a la protectora d’una 
en una diverses plantes, aportades pels voluntaris. El grup no tenia 
experiència en la jardineria; per això, la incorporació de la Merche, 
una professional del sector, va ser clau per al bon desenvolupa-
ment de l’activitat.

Actualment, l’equip es dedica a mantenir els jardins de la protectora 
com un espai segur pels animals. A curt termini, vol crear un petit 
hivernacle i millorar les condicions d’ombra dins del recinte, ja que 
ni els gats ni els gossos aguanten bé les altes temperatures. El grup 
també s’ocupa de la salut dels pins i d’exterminar la processionària, 
un altre focus important de perill, ja que el mínim contacte amb 
l’eruga pot suposar la mort de l’arbre en qüestió de minuts.

La jardineria és una bona manera de desconnectar i relaxar-se, 
alhora que és positiva per al manteniment de la terra. Aquest equip 
de voluntaris combina aquests beneficis amb el benestar dels 
animals. Poc temps després de posar-se en marxa, sembla que 
la iniciativa està donant fruit i ara intenten fer córrer la veu i inviten 
tothom a participar-hi les vegades que vulgui i i com més li convin-
gui. És una forma diferent de gaudir de la natura i del voluntariat de 
la ONG amb amics o amb la família, contribuint a millorar l’entorn 
de la protectora.

Miriam Pujol i Nicole Schreiber 
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La mostra, de la qual es va parlar abasta-
ment a Ràdio Sabadell en una entrevista 
amb voluntaris de cada equip el passat 18 
d’octubre (http://alacarta.radiosabadell.fm/
RSPodcast-V1.0/audio/dpk_10939_15.
mp3), encara es pot veure al centre cívic 
Creu Alta fins al 14 de desembre.

L’exposició d’aquest any de la Lliga Pro-
tectora d’Animals de Sabadell té com a eix 
central els tres programes de treball que 
han estat ideats en benefici de la ciutat i, 
en concret, d’alguns dels seus col·lectius: 
el Programa Educatiu, adreçat a escoles i 
cicles formatius, el programa Cans i Canes, 
que es porta a terme en residències de gent 
gran, i el programa Mans i Potes, que treba-
lla en centres de disminuïts intel·lectuals. 

Aquest curs, la demanda del Programa 
Educatiu ha superat totalment les expecta-
tives del seu equip responsable, una ten-
dència que ja s’havia començat a palesar 
en cursos anteriors. En aquests moments,  
12 centres educatius —entre instituts, 
escoles i esplais— ja han reservat per a 
diversos dels seus grups, arribant a un total 
de 340 alumnes. 

A partir de l’any vinent, aquest programa 
de treball tindrà un audiovisual propi que 
actuarà com a suport en les xerrades als 
centres educatius. Amb aquest mètode di-
dàctic, el treball amb els alumnes serà més 
eficient, tant visualment com auditivament: 
serà molt més entenedor, amè i entretingut, 
el que permetrà una millor formació de 

l’alumnat i una interacció activa i immediata 
dels participants amb els voluntaris de la 
protectora, augmentant així els canals de 
percepció. 

El document s’ha realitzat d’acord amb el 
temari elaborat pels voluntaris del Programa 
Educatiu de la Protectora i s’ha enregistrat 
a les instal·lacions del refugi i el seu entorn 
proper, amb el suport de tot l’equip humà 
de l’associació. marc gascón i Òscar 
Cinca, professionals de la productora 
audiovisual LightOn (www.lightonbcn.
com), han participat de manera voluntària 
en la realització d’aquest material, per 
la qual cosa només s’han generat unes 
despeses mínimes de material, que finança 
Affinity com a patrocinador.

ExPOSiCió  
uN SOmriurE, uNa CaríCia

PrOgrama EduCaTiu

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

       
Servei de perruqueria canina

Ensinistrament caní
Psicologia canina i felina

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

  Si T’agradEN ELS aNimaLS EN POTS fEr La TEVa PrOfESSió

Tel. 93 727 69 54
C/ Vallès, 42 Sabadell
www.ideasabadell.es
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Actualment només es treballa amb un 
centre, Atendis, en el qual les activitats es 
dirigeixen a una subdivisió anomenada Aral, 
on es troben persones amb problemes de 
conducta o amb disminucions psíquiques 
més lleus. 

Allà, els voluntaris trenquen la rutina diària 
d’usuaris i gossos amb un moment de 
diversió fent tot tipus d’activitats. Molts 
dels usuaris del centre tenen problemes de 
personalitat, estan tancats en el seu món i 
la relació amb altra gent se’ls presenta com 
una dificultat. Sempre s’ha dit que la teràpia 
amb gossos ajuda molt les persones amb 
aquest tipus de trastorns a obrir-se al món 
exterior. L’acceptació inicial del programa 
ha estat força positiva. Tant la psicòloga 
com la directora del centre estaven molt 
obertes a la idea i van col·laborar per  
fer-la realitat.

A més a més, serveix com a teràpia per 
als gossos. A la protectora hi ha animals 
que han tingut problemes, principalment 
l’abandonament. Tot i que s’intenti adequar 
al màxim la seva situació als recintes on 
s’estan per tal d’optimitzar el seu nivell de 
vida, estan tancats en un pati, sense tenir 
l’espai que necessiten, i els falta contacte 
humà. Això provoca que hi hagi limitacions 
i que l’activitat requereixi, per tant, una 
gran dedicació per educar i relaxar tots els 
animals que hi participen —seleccionats de 
manera prudent i segura— perquè estiguin 
preparats per enfrontar-se amb aquest 
tipus de situacions.

La compensació d’un programa com 
aquest en comparació a l’esforç que cal per 
portar-lo a terme és molt elevada. Els bene-
ficis emocionals d’una experiència com la 
que es viu en una de les activitats de Mans 
i Potes es reparteixen entre els participants, 

els voluntaris i els gossos. Realment, les 
persones que ho han viscut en parlaran 
amb emoció o amb l’orgull de poder dir 
que ha estat també gràcies a ells. A més a 
més, l’esforç que suposa educar aquests 
gossos augmenta molt les probabilitats que 
els adoptin. 

Però la part positiva no es redueix a 
l’emoció. El contacte amb els gossos com-
porta importants beneficis per a la salut, 
des de l’augment de l’autoestima fins a una 
disminució de la tensió arterial. Ajudar les 
persones i els animals així, per a qui hi par-
ticipa només pot suposar sortir-hi guanyant. 

Hi ha moltes maneres de fer la teva aporta-
ció a la protectora. Si t’hi pots comprome-
tre, aquesta és la teva via.

Miriam Pujol i Nicole Schreiber

La Protectora d’Animals de Sabadell i els seus voluntaris treballen al voltant d’un 
objectiu principal que és ajudar els animals. El refugi és casa de nombrosos gats 
i gossos perduts o abandonats que són acollits i cuidats fins al dia de la seva 
adopció, un dia que en molts casos no arriba. Tots entenem que l’adopció d’un 
animal de la protectora és un acte de bona voluntat, una ajuda a qui ho necessita. 
El que no tenim sempre en compte és el que a vegades rebem a canvi: l’ajuda que 
són capaços de donar els animals a les persones.

El programa Mans i Potes és una de les iniciatives de 
l’organització que pretén complementar l’ajuda que necessiten 
els animals amb tot allò que tenen per donar. És una activitat 
d’esbarjo i teràpia que consisteix a visitar centres de disminuïts 
intel·lectuals amb els gossos per tal de millorar les capacitats 
de contacte i relació de tots els participants. Aquesta iniciativa, 
organitzada i realitzada pels voluntaris, és una tasca difícil i 
complicada, però totalment gratificant.

“maNS i POTES”
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Per no perdre’l 
És important que el gos porti el microxip i 
la xapa amb el nom i el telèfon de contacte. 
A l’hora de passejar-lo, és determinant no 
portar-lo deixat anar, sense corretja, segons 
on. Cal vigilar especialment en dates con-
cretes, com ara les festes majors o bé Sant 
Joan, o en dies de tempesta, moments 
conflictius pel que fa a sorolls, perquè els 
poden espantar i impulsar-los a fugir. En 
aquest apartat, també és molt important el 
perfil de l’animal i, per tant, les seves pecu-
liaritats, que els propietaris coneixen millor 
que ningú; cal estar al cas de si li fan por 
els cavalls, les bicicletes... A més, si s’ha 
decidit que és convenient que l’animal vagi 
lligat, cal assegurar-se que porta l’arnès o 
el collar ben lligat.
Si el gos és adoptat d’una protectora, seria 
convenient esperar-se uns dos mesos 
abans de deixar-lo anar sense corretja.

Per trobar-lo 
Si, tot i haver estat al cas, l’animal s’ha es-
capat, cal adreçar-se a la policia per denun-
ciar-ne la pèrdua, a l’AIAC en cas que porti 
xip, a les protectores d’animals i als centres 
veterinaris dels voltants per preguntar i, si el 
gos no portava xip, insistir-hi de nou al cap 
d’un temps. De tota manera, tot és més fà-
cil si les dades que es fan constar al xip són 
correctes —es tracta d’una informació que 
cal actualitzar en cas de canvi de domicili, 
de telèfon, de propietari...—. Paral·lelament, 
posar tan ràpid com es pugui per la zona 
on s’ha perdut cartells amb una descripció 
de l’animal: si és mascle o femella, de quin 
color és, la seva mida i esmentar algunes 
característiques, físiques o de caràcter, que 
el distingeixin, com ara si és tímid. Si porta 
xip és convenient adjuntar-hi el número i si 

es té una fotografia prou grossa —si pot 
ser, una de la cara o bé de cos sencer on 
es pugui apreciar ben bé l’animal—, adjun-
tar-la-hi. També cal que hi figuri la zona on 
s’ha perdut el gos i en quines circumstàn-
cies, la data de pèrdua i una adreça elec-
trònica i un telèfon de contacte. El cartell es 
pot difondre de moltes maneres: penjant-lo 
al carrer i als llocs on es creu que se’n 
pot fer difusió, enviant-lo a les protectores 
d’animals, passant-lo als veterinaris propers 
i penjar-lo a les xarxes socials.

què CaL fEr PEr NO PErdrE EL gOS 
i què fEr Si éS PErd
Que els gossos es poden perdre és un fet, però que es poden prendre mesures perquè 
això no sigui així, també; i que hi ha moltes maneres de buscar-lo quan això passa, també. 

VETERINARI

SERVEI DE 
PERRUQUERIA

RESIDÈNCIA 
CANINA
SERVEI A 
DOMICILI

www.sbdmascotes.es 
botiga online
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Clínica Veterinària
Esther

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

Col. nº 1912

T 93 714 43 70
urgències 629 083 743
vetestherraso@gmail.com

Horari:
10 a 13h i 17 a 20.30h

Dissabte 10 a 14h

MERCAT CENTRAL
PARADES 292 - 294 - 251
08202 SABADELL
TEL. 93 726 43 72
www.calprat.com
info@calprat.com

ELABORACIÓ ARTESANA 
DE PRODUCTES DEL PORC

PRODUCTES IBÈRICS  
“JOSELITO”



L’aLf, PErduT i rETrOBaT
Quan el diumenge 23 de setembre els voluntaris preparaven els 
animals que participarien a la desfilada de la Festa de l’Animal de 
Companyia, l’Alf, un dels gossets, es va escapar per la carretera de 
Caldes i va desaparèixer pel barranc que hi ha al costat del refugi. 
Tothom es va mobilitzar buscant-lo pels voltants de la protectora, 
des de la Salut fins a Togores, sense èxit. La recerca va seguir ca-
dascun dels dies següents, amb grups de voluntaris que buscaven 
als llocs on l’Alf havia estat vist. Finalment, l’esforç va donar el seu 
fruit i van trobar l’Alf. Aquí teniu el relat d’una de les voluntàries que 
el van trobar.

“Feia uns quants dies que buscàvem l’Alf. Molta gent del 
barri l’havia vist, però els voluntaris no teníem aquesta sort. 
La tarda del 27 de setembre, però, el vam trobar!

Tot va anar així. Havia anat cap a Torre-romeu amb el cot-
xe a donar una ullada, a veure si per casualitat el veia. Vaig 
fer voltes i voltes per tots els llocs on deien que l’havien 
vist, però res. Així que, passada una estona, vaig decidir 
marxar. 

Mentre baixava, vaig veure un animaló caminant per la vora 
de la carretera. Era menut i de color semblant a l’Alf. M’hi 
vaig acostar i... efectivament! Era ell! En aquell moment vaig 
trucar a una altra voluntària que sabia que era a la protecto-
ra per demanar-li que vingués corrents a ajudar-me, ja que 
l’Alf és un gos poruc i costa d’apropar-s’hi. 

Un cop van arribar la Nuria Rebollo, l’Aida Taché, la Montse 
(la responsable del refugi) i la Rosa, ens vam separar per 
poder trobar-lo. A la zona també hi havia un altre voluntari 
buscant-lo, el Pere.

Vam estar una hora o una hora i mitja darrere l’Alf, corrent, 
cridant-lo... Teníem una gran sensació d’impotència perquè 
era davant nostre i se’ns feia complicadíssim agafar-lo. 

Alf i Montse

Però vam tenir la gran sort que, en una corredissa de les 
que feia, va anar a parar a un cul-de-sac que era ple de 
gent. Com que els veïns del barri ja estaven avisats que 
per allà s’havia perdut un gosset, quan el van veure el van 
agafar de seguida!

Finalment, el vam ficar al cotxe i vam anar cap a la pro-
tectora. Quan hi vam arribar, com podeu veure a la foto, 
la Montse estava emocionadíssima, igual que els quatre 
voluntaris que érem. 

Se’ns barrejaven les sensacions: felicitat, nerviosisme, grati-
ficació... Penso que és un dels moments que he viscut amb 
més intensitat i dels quals estic més orgullosa. Com també 
estic orgullosa de formar part de la Protectora d’Animals de 
Sabadell i del grup de voluntaris que som!” 

Nuria Rebollo, voluntària de la protectora
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www.facebook.com/gossos.ambnecessitatsespecials

Visita’ns al perfil de Facebook i coneix  
els nostres gossos amb necessitats especials



La mejor alimentación para
el perro de trabajo

 por la caza

Alta energía
esfuerzos largos y/o actividad intensa

Alta energía
esfuerzos cortos y/o actividad moderada

AltAlta energía
rgos y/o actividad intensa

AlAltAltAltAlta ea ea enenene
esfuerzos cortos y/o ac

AA
esfuerzos lar

ererer íígíagía
ctividad moderadada



juNTS POdEm fEr mOLT

La Lliga Protectora d’Animals ha aturat momentàniament, fins al gener del 2013, la 
incorporació de nous voluntaris, tant presencials com en xarxa. Els responsables d’aquesta 
secció necessiten un marge de temps per formar i introduir adequadament a la filosofia i el 
funcionament pràctic de l’entitat l’afortunadament gran nombre de voluntaris que des de principi 
d’any s’hi han anat incorporant. 

La mejor alimentación para
el perro de trabajo

 por la caza

Alta energía
esfuerzos largos y/o actividad intensa

Alta energía
esfuerzos cortos y/o actividad moderada

AltAlta energía
rgos y/o actividad intensa

AlAltAltAltAlta ea ea enenene
esfuerzos cortos y/o ac

AA
esfuerzos lar

ererer íígíagía
ctividad moderadada

A partir del 2013, tots els interessats a ser voluntaris podran tornar a dirigir-se a l’adreça voluntaris@protectorasabadell.org  
per tal de sol·licitar informació.
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Sense saber ben bé per què, els responsables del refugi veien com 
els animals de color negre passaven més temps al refugi abans no 
eren adoptats. Arran d’aquest fet, es van centrar en ells i van tirar en-
davant la primera campanya puntual de la Lliga amb el lema “Perquè 
les nostres belleses negres també tenen molt a oferir”, destacant les 
mirades dolces i expressives de color mel, verd o marró, o bé el seu 
pèl brillant i també, en ocasions, alguna taca en forma, per exemple, 
d’elegant corbata blanca. En aquesta ocasió, les diferents comu-
nicacions pretenien acabar amb els arguments estètics, o fins i tot 
supersticiosos, amb què els potencials adoptants justificaven la no 
adopció d’un animal negre.

Els responsables de la Lliga s’han adonat que els ciutadans són més sensibles davant una situació concreta que davant d’una 
problemàtica col·lectiva. La detecció d’aquest fenomen els va animar a buscar grups d’animals residents a les instal·lacions 
de la protectora que mostressin algun tret identificatiu comú per tal de donar-los entitat pròpia. Van posar-se com a repte 
identificar grups afectats per algun tipus de prejudici en funció, per exemple, del color del pèl o la raça. D’aquesta manera, la 
tasca a desenvolupar té un valor afegit: potenciar aquesta singularitat, però en positiu. Els voluntaris s’han esforçat a reunir 
imatges on els protagonistes surten especialment afavorits, desembocant tot plegat en una campanya més susceptible de ser 
difosa i causar impacte. Així neixen les campanyes puntuals que la institució ha llençat enguany: primer, a l’estiu, “Belleses 
negres”, i ara, a la tardor, “Caçadors que no cacen”.

La vigent campanya puntual de la Lliga s’ha iniciat aquesta tardor, 
coincidint amb la temporada de caça, i té com a protagonistes el 
gran nombre de gossos caçadors que acaben al refugi, molts d’ells 
rescatats després d’haver estat maltractats i mal cuidats durant 
anys, i que són castigats i abandonats quan ja no serveixen per a 
aquesta “pràctica”.
A les instal·lacions de la protectora hi ha bracs, pòinters, bretons, 
beagles, gossos conillers i d’altres caçadors que presenten caràcters 
propis. Els seus responsables comenten que acostumen a ser com-
panys afectuosos, obedients, intel·ligents, ràpids, àgils, juganers, 
dolços, esportius, alguns d’ells tímids, però això sí, tots ells aptes 
per conviure amb una família. L’únic que es demana als potencials 
adoptants és que en comptes de tractar-los com a gossos de caça, 
els tractin com a gossos de casa.  

BELLESES NEgrES 

NOVES CamPaNyES PuNTuaLS

CaçadOrS 
quE NO CaCEN 
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¿Cómo suelen llegar a la protectora?
Se trata de animales que han llegado 
rescatados por nuestro servicio de recogida 
de animales o por buenos samaritanos que 
los sacan de la calle, o bien que aparecen 
atados a la puerta de nuestro centro con 
cuerdas y/o cadenas toscas y rudimenta-
rias. Es decir, el propietario de estos perros 
ni siquiera se toma la molestia de llevarlos 
a un centro de acogida. Incluso, a veces, 
simplemente son dejados atrás durante las 
cacerías sin preocupación alguna por parte 
del cazador. Nadie suele reclamar a estos 
animales, lo que refleja como pauta general 
el escaso o nulo apego que los cazadores 
pueden tener hacia sus perros.

Suelen llegar en un estado de salud deplo-
rable: malnutridos, infestados de pulgas, 
garrapatas y/o parásitos internos, con 
espigas en su piel y orejas, y muchos de 
ellos padeciendo  leishmaniosis debido a las 
malas condiciones a las que es sometido su 
sistema inmune, entre otras causas. 

De hecho, casi el 70% de los casos de 
leishmaniosis canina que existen en el refugio 
de la Lliga son casos de animales de razas 
cazadoras. Nunca mejor dicho que a perro 
flaco todo son pulgas, porque a estas con-
diciones se les suma que este tipo de perros 
tienen una resistencia al dolor impresionante, 
casi sobrenatural. 
¿Y cuál es el resultado? Animales llevados 
hasta el extremo en insalubridad que no de-
jarán de realizar su trabajo pase lo que pase; 
desgraciadamente, lo ideal para un cazador 
sin escrúpulos.

Etología del perro de caza en el refugio
En muchas ocasiones suelen estar faltos 
de socialización, lo que, sumado a su gran 
destreza a la hora de escapar, convierte en 
imprescindible mantener todos los posibles 
frentes cubiertos a la hora de refugiar uno de 
estos animales. 

Muchos son criados para realizar un trabajo 
en concreto, por lo que pueden padecer 
un elevado estrés y aburrimiento si este 
falta. Por lo tanto, el refugio puede resultar 
sumamente frustrante para ellos. Además, 
se trata de trabajos que suelen ser altamente 
especializados, por lo que es necesaria una 
estimulación mental extra.

Así, podemos encontrarnos con un perro 
que ladra y salta compulsivamente cada 
vez que un adoptante potencial pasa por su 
lado, una mala conjunción de hechos. En 
cambio, pueden adaptarse perfectamente 
al ruido presente en los refugios, ya que 
han vivido en perreras o incluso atados con 
muchos otros perros. Los responsables del 
refugio hemos notado que tienden a llevarse 
bien con los demás compañeros, por lo cual 
resulta muy recomendable que convivan en 
patios con otros perros, lo que les reduce el 
estrés a la vez que consumen parte de esa 
energía sobrante. 

Además, como muchos son utilizados para 
el muestreo, están acostumbrados a la ma-
nipulación y, en consecuencia, las explora-
ciones veterinarias se desarrollan de manera 
agradable. 

10 razones para adoptar un perro de caza
1. Aunque sus más tempranas experien-
cias, como perro criado en el exterior y en el 
seno de una manada, puedan hacer creer 
que estos perros no se adaptarán bien a un 
hogar, la mayoría  lo hacen perfectamente. 
De hecho, muchos de ellos se muestran 
demasiado a gusto como para renunciar a 
su confortable nueva vida y salir corriendo.

2. Son dulces y sensibles y gozan de una 
personalidad y un carisma que en muchas 
ocasiones provoca la risa.

3. Debido a las condiciones en las que han 
sido criados, no resultan un tipo de raza 
que exija una alta demanda de atención; 
simplemente con unas dulces palabras son 
capaces de derretirse de alegría.

4. Por las características de su pelaje, suelen 
requerir poco mantenimiento: un suave 

Cuando se da un paseo por el recinto de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, uno se puede percatar de la gran cantidad 
de perros de raza cazadora que lo habitan. De hecho, representan casi el 20% del total de los cánidos acogidos en el centro. 
¿Lo peor para estos animales? El peligro al que son expuestos durante la práctica de este, bajo mi criterio, mal llamado 
deporte, ya que pueden acabar malheridos por sus presas o bien alcanzados por plomo procedente, incluso, del arma de su 
propio amo.

La clave para evitar gran parte de estos abandonos, como en la mayoría de ocasiones, es la prevención: se debe concienciar a 
los cazadores de lo importante que es mantener al perro en buenas condiciones sanitarias y esterilizado. Para ello es preciso, 
una vez más, contribuir a erradicar el mito de que “un perro esterilizado caza menos”, dado que si las hormonas sexuales 
tuvieran tal influencia, los perros que realizan trabajos de salvamento, agility, asistencia… tampoco podrían estar esterilizados. 
Es un hecho científicamente demostrado que cualidades del perro tales como el temperamento, el comportamiento en el 
entrenamiento, su personalidad y, en definitiva, la habilidad para cazar son resultado de la genética y de la crianza, no de las 
hormonas sexuales.

PErrOS dE CaZa:  
POr uN fuTurO digNO
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cepillado en los ejemplares de pelo corto y 
corte de pelo un par de veces al año en los 
de pelo duro o largo, así como una revisión 
de sus orejas largas para evitar proliferación 
de molestas otitis, entre lo más destacable. 
A parte de las vacunas y desparasitaciones 
básicas de toda mascota.

5. A partir de los dos años de edad, la ma-
yoría de los perros de caza tiene una especie 
de botón de encendido y apagado que les 
permite pasar rápidamente de estar llenos 
de energía a la hora de realizar un trabajo 
a estar muy complacidos y permanecer 
durante horas estirados en su camita blanda 
o en el porche una vez a acabado el tiempo 
de ejercicio.

6. Son animales que, tras un periodo de 
adaptación, se amoldan fácilmente a las ru-
tinas y normas de casa y en raras ocasiones 
ocasionan problemas. Este particular resulta 
especialmente sorprendente en perros de 
caza geriátricos.

7. Al ser criados y seleccionados como 
animales de trabajo, los perros de caza 
padecen menos problemas hereditarios que 
otras razas, que pueden ser criadas con 

finalidades estéticas y corporales concretas.

8. Al ser criados en manadas, son animales 
muy sociables, ideales para llevar de paseo 
al parque o para la convivencia en casa.

9. Suelen tener unos ojos marrones llenos de 
ternura y unas orejas caídas sedosas muy 
suaves que les confieren su característico 
aspecto amigable.

10. Con manchas o lisos, con pelo corto o 
duro, de tamaño grande o pequeño, marro-
nes, negros, blancos, moteados, atigrados... 
¡Hay una gran variedad donde elegir!

Nadie es perfecto, así que también tienen 
algún defectillo
Suelen tener un ladrido estridente, por lo que 
es mejor abstenerse si los vecinos son muy 
quisquillosos. Por otro lado, hay que colmar-
se de paciencia a la hora de educarlos. ¡Qué 
testarudos son a veces!

Y, para acabar, cabe destacar el hecho de 
que hay cazadores que proporcionan a 
estos animales las buenas condiciones que 
requiere el bienestar animal e incluso, en 
ocasiones, al disponer de mucho espacio, 
los tienen menos hacinados de lo que se ve 
obligado un centro de acogida.

Ana Martínez Cano, veterinaria de la Lliga
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Blanc

Jack

Bufo

Niko

Bugui

Porthos

Desy

Yako

4 anys. És un orellut extrema-
dament simpàtic i afectuós, tot 
i que es pot mostrar una mica 
poruc quan acaba de conèixer 
algú.

6 anys. Darrere la seva cara 
de bonàs hi ha un gos molt 
afectuós i enèrgic. Li agrada ser 
el centre d’atenció, tot estant al 
mig de totes les carícies.

6 anys. Aquesta preciositat va 
ser adoptada quan només era 
una boleta de pèl. Va ser retornat 
per canvi de domicili. És noble, 
afectuós i amb moltes ganes de 
trobar una nova família.

8 anys. El va deixar el seu antic 
propietari amb un hèrnia discal 
operada. Sempre està disposat 
a demanar carícies i sortir a fer 
passejades tranquil·les.

4 anys. És un gos vital i afec-
tuós. La seva vitalitat no deixa 
que s’adapti a la vida de la 
protectora de forma adequada. 

8 anys. Va ser retornat perquè 
tenia ansietat quan es quedava 
sol. És molt afectuós i juganer. 
Company ideal per a qui vulgui un 
segon membre a la família canina.

9 anys. És un “ullassos” molt 
simpàtic i extremadíssimament 
afectuós. És molt tranquil i li 
agrada molt sortir a passejar i 
que el raspallin.

8 anys. És la dolçor feta gossa. 
Una excel·lent companya de 
sofà, molt tranquil·la i extrema-
dament bona i afectuosa.

ELS NOSTrES aLTrES CaçadOrS quE NO CaCEN
L’instint caçador “domesticat”
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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

Entrevista amb Lluís Coloma, pianista de jazz 

“ENS L’EmPOrTEm a TOT arrEu”
Lluís Coloma és un reconegut pianista de jazz, especialitzat en blues 
i boogie woogie. Toca amb diversos grups (Lluís Coloma Trio, el Lluís 
Coloma Septet i el Boogie Woogie Tap) i contínuament està viatjant per 
tot el món (podeu conèixer la seva trajectòria i seguir la seva agenda 
d’actuacions mitjançant el web www.lluiscoloma.com). 

Viu a Sabadell i fa tot just uns mesos va iniciar la seva convivència amb un 
animal, un gos anomenat Nuk.

Quin és el vincle de Lluís Coloma amb els animals? 
Ara mateix és la primera vegada que convisc amb un animal. És cert que havia 
tingut peixos, però no té res a veure amb un gos o un gat. Ara ho sé. A la meva 
família mai no havia conviscut amb animals i, de fet, tampoc ningú al meu voltant 
ho havia fet. Per tant, ni hi havia sentit mai massa afinitat ni tampoc m’hi havia 
sentit atret.

Des de quan hi conviu? 
Des de fa set mesos.

Per què un gos? 
En aquesta decisió la meva parella va ser clau, perquè, tot i que tampoc havia 
tingut mai cap gat ni gos, sí que tenia l’impuls de conviure amb un. 

Com és en Nuk? 
En Nuk és molt sociable, però no li agrada jugar amb molts gossos alhora. Quan 
es troba en aquesta situació se sent incòmode i es defensa i, per tant, marca. És 
també molt petoner i afectuós, molt intel·ligent, dinàmic, divertit...

Què li aporta compartir la vida amb un animal? 
Quan coneixes aquest món, veus créixer l’animal i també veus les seves reaccions. 
He de confessar que és estressant, però, al mateix temps, compensa amb escreix i 
t’omple com a persona. Et proporciona companyia incondicionalment i t’ho dóna tot 
sense esperar res a canvi. Només et demana que el cuidis i estiguis per ell. No engan-
ya mai. 
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Entrevista amb Lluís Coloma, pianista de jazz 

“ENS L’EmPOrTEm a TOT arrEu”
Per nosaltres, viure amb en Nuk és intens. 
S’ha convertit en un membre més de la fa-
mília. És una responsabilitat que hem decidit 
assumir. Encara ara estem indagant per 
trobar una fórmula que ens aporti l’equilibri 
que necessitem. 
D’altra banda, la meva parella i jo passem 
molt de temps a casa. L’arribada d’en Nuk 
ens ha aportat una bona dosi de sociabilitza-
ció: sortim al parc i interactuem amb gent que 
no té res a veure amb la nostra professió, que 
és on fins ara es focalitzaven una gran part 
dels nostres vincles socials.

Què li ha ensenyat? 
Ens ha fet saber que necessita rutines. 
És una situació difícil per a nosaltres i, en 
qualsevol cas, ens ha obligat a un procés 
d’adaptació. Ara bé, l’objectiu és que ell 
sigui el que a poc a poc es vagi adaptant a 
nosaltres.

Què fa amb ell quan, per obligacions 
professionals, ha de marxar de viatge? I 
les vacances, les fa amb ell? 
Ens l’emportem a tot arreu on podem. 
Ens resulta molt més fàcil trobar espais on 
l’acceptin a fora del nostre país (sobretot 

a França) que aquí. Això sí, complim amb 
totes les normes pel que fa a passaport, 
vacunes, xip i bona educació. Únicament 
ens costa viatjar amb ell a la Gran Bretanya 
i els Estats Units per les normes tan sum-
mament estrictes que tenen. En aquests 
casos optem per assignar-li un cangur. En 
general, els locals on anem a tocar no po-
sen cap inconvenient que hi anem amb en 
Nuk. En Nuk es porta bé. Tot i que és un fet 
que crida l’atenció per inhabitual, està molt 
acostumat al rebombori. Ho fem així perquè 
vam decidir tenir un gos per gaudir-ne.

Un music gaudeix d’una sensibilitat es-
pecial. Creu que un animal pot participar 
d’alguna manera d’aquesta sensibilitat? 
Quan toco el piano, en Nuk s’adorm. És 
també el moment que sap que no li faré 
cas. De fet, crec que li agrada la música, 
l’escolta. Quan passeja pel carrer i sent que 
algú toca el piano s’atura, m’imagino que, 
en part, perquè vincula el so a quan toco a 
casa.

Què li diria a algú que ara mateix s’està 
plantejant conviure amb un animal? 
Li diria que s’ho pensés bé. Si és possible, 

que es prengui un temps per valorar la 
decisió. Un cop feta aquesta reflexió, animo 
a tenir-ne. És una responsabilitat i depenen 
totalment de nosaltres.

Creu que arribarà un dia que les protec-
tores d’animals no tindran sentit, més 
enllà de ser un refugi momentani per als 
animals extraviats? 
És molt difícil per un tema cultural. Sé que 
a Alemanya, si vols adoptar o bé comprar 
un animal, has de certificar que has fet un 
curset previ. I aquí la veritat és que, quan 
passeges pel parc, et trobes de tot. I no és 
pel gos, és per l’amo. Cal que s’entengui 
que un animal se l’ha d’educar en una sèrie 
de valors perquè, si no, passa que el gos 
domina la situació i l’amo, fins i tot, pot 
arribar a sentir por del seu animal.
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mur ENTrada

ESPai  
d’AGILITY

Des de fa uns mesos, l’entrada a les 
instal·lacions de la Lliga Protectora 

d’Animals té una imatge més amable.

Fruit d’una col·laboració entre l’escola Illa, 
l’empresa Cactus Seny Gràfic i l’entitat ma-

teixa, els alumnes van presentar una sèrie de  
5 propostes artístiques per donar la benvin-

guda als visitants. 

D’entre els diferents projectes, els membres 
de la junta de la protectora van decidir-se pel 

dibuix que es veu a la imatge adjunta. 

Està previst que, de cara a més endavant, si 
es troben patrocinadors per fer-ho, es pugui 

consolidar la iniciativa amb la decoració 
d’altres murs.

L’espai d’agility, que forma també part de 
les instal·lacions de la Lliga des de fa poc, 

ha estat ideat per un equip de voluntaris 
amb l’objectiu de crear una pista d’exercici a 

l’espai destinat a visites.

 D’aquesta manera, les educadores canines 
i els voluntaris de l’equip de comportament 

poden treballar mitjançant l’educació en 
positiu amb els gossos del refugi, millorant 
així la seva qualitat de vida i la seva adap-

tació a les instal·lacions, i minimitzant o 
resolent problemes de comportament en 

alguns d’ells, amb l’augment de possibilitats 
d’adopció que això comporta. 

Es dóna la circumstància que la pista ha 
estat muntada amb material reciclat i que 

els mateixos voluntaris s’han encarregat de 
deixar-la a punt, fins a l’últim detall.
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HaBiTaNTS
Los gatos adultos habitualmente lo tienen más difícil para encontrar una nueva familia. Sobre todo cuando hay gatitos en la 
protectora, la gente se inclina más por adoptar uno de ellos, porque hacen mucha gracia. Sin embargo, algunos gatitos no 
son adoptados de pequeños, por su color, porque son tímidos o simplemente porque no han tenido suerte, y cinco, seis o 
más años más tarde aún siguen en el refugio.

Alek

Es, por ejemplo, el caso del Alek (nº 1365), que fue recogido 

en 2006 con tres meses en una empresa en Can Roquetas. 

Era un gatito un poco tímido, no fue adoptado entonces y 

lleva ya seis años esperando su familia. Ya no es tímido, pero 

es “invisible” y nadie pregunta por él. 

Any

Mico

Reina

Any (nº 1313) es una gata tricolor que 
llegó en 2006 cuando tenía dos meses 
de edad con dos hermanos más. Ellos 

fueron adoptados, pero ella, que al 
principio tenía mucho miedo, no ha 

tenido suerte hasta ahora. 

Otro habitante felino que lleva ya siete años en la protectora es 
Mico (nº 1853). Fue encontrado en la calle cuando tenía tres años. 

Tuvo un episodio de automutilación por una alergia en el cuello, 
pero lo ha superado y ahora está muy bien y es muy cariñoso. 

Igual que Reina (nº 2553), que fue dejada con cuatro 

meses en la puerta junto a su hermano, al que adopta-

ron. Ella sigue aquí desde hace cinco años sin que nadie 

haya preguntado nunca por ella.  

Río

También está Río (nº 1693), un gato negro, cuyo color no 
llama especialmente la atención, que fue tirado con dos 

meses y medio por encima de la valla por alguien que huyó 
en un Mercedes todo terreno. Es muy delgado, porque tiene 
hipertiroidismo, pero es cariñoso y ha pasado los seis años de su vida en el refugio.

Gatos domésticos,  
cariñosos, que no pierden 
la esperanza de que algún 
día alguien se fije en ellos y 
les dé su oportunidad. 

TOdOS ELLOS SON 
HaBiTaNTES dE 
“Larga duraCióN”
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Hola,
Fa un mes vam adoptar el Tom, un gatet molt poruc! S’amagava 
pertot arreu perquè no el trobéssim i mai es deixava tocar. Tot 
l’espantava!! Però avui, després d’un meset, s’ha deixat acariciar, 
primer pel nen i després pels grans, i la veritat ha estat molt bonic. 
Aquí teniu una foto del gran moment!!!

Mai no havíem tingut un gat i estem molt contents d’haver-lo adop-
tat. L’estimem des del primer dia! 

Moltes gràcies per tot! 
Eva

Hola:
Somos Javi, Raquel e Indira, una familia que la primera vez adoptamos a la salvaje Musa, una husky que llevaba demasiado tiempo en las 
instalaciones sin que se fijaran en ella, y seguimos con Inca, una bóxer a la que abandonaron diciendo, como siempre, que con el bebé les 
daba miedo tenerla. Ja, ja, me da la risa. Nosotros podemos decir que nuestra hija Indira se ha criado con dos bóxers, un pastor alemán, un 
husky y un gato. La peque está encantadísima con ellos: tiene unos juguetes que se mueven y les da millones de besos.

Hace un par de años adoptamos a nuestra mimada Mimi, una gatita en la que nos fijamos al poco de entrar en el recinto de los gatos, 
ya que no caminaba recto y a cada paso se desplomaba al suelo. Al preguntar a Judith por ella, nos dijo que tenía hipolasia cerebelar; nos 
quedamos muy sorprendidos, ya que no teníamos ni idea de que existiera esa enfermedad. También nos contó lo más triste y lo que más 
nos enfadó: meses antes, la gatita estaba perfectamente y había sido adoptada por un matrimonio con un niño, pero con el transcurso de 
los días se dieron cuenta de que le pasaba algo y la devolvieron, porque su hijo ya no quería jugar con ella. Me parece vergonzoso devolver 
un animal indefenso porque no está sano. Yo, ahora, invitaría a esa gente a que vieran cómo corre por el jardín y juega con Indira y toda la 
troupe esa misma gatita. Ja, ja, ja, ¡no hay quién la pille!

Ella se adaptó fantásticamente a nosotros y nosotros a ella. Estuvimos investigando y descubrimos que hacer ejercicio le fortalecería el tono 
muscular y le haría tener más equilibrio. La rehabilitación le ha ido genial. Sube escaleras, se encarama a su rascador de dos pisos e incluso a 
veces trepa al pino del jardín porque quiere cazar los pájaros que se posan en él. Como dice Indira, “está loquita, esta Mimi”. Ja, ja, ja.
¿Que se sigue cayendo? Sí. ¿Que alguna vez tenemos que limpiarla porque se ha caído sobre sus heces? Pues sí. ¿Pero sabéis qué? No la 
cambiaríamos por nada en el mundo.

Así que os animo a que adoptéis tanto animales sanos como animales que necesitan nuestro cuidado y cariño porque están malitos. Sean 
como sean, os lo agradecerán, porque todo el mundo merece una segunda oportunidad.
Os dejo unas fotillos para que veáis a nuestra Mimi.
 
Por cierto, estaríamos encantados de volver a adoptar algún gatito que tenga este problema. Así que ya sabéis, contad con nosotros para lo 
que haga falta.
 
Un saludo y seguid luchando por ellos,
Raquel Rodríguez
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Aloia

Luna

Noah y sus amigos

Laki

Bitxo

Rosset

Shira

Emma & Noe

Floc

Roky

Fufa

Dandy

Athor-Ari

Kit

Paula

Queen

Ros Blaki Nala Lulu, Luna & Barney 

Rex Chispita Ka Grey 

Per falta d’espai és impossible publicar en la revista la gran quantitat de fotos i cartes que ens envien 
però podeu veure-les totes a la nostra web www.protectorasabadell.org/animales_adoptados.php.

Moltes gràcies a tots!
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La Festa de Presentació dels Minisocis va ser 
organitzada per la Lliga Protectora d’Animals 
de Sabadell el passat dia 10 de juny per tal 
de donar a conèixer a la ciutadania una de 
les noves iniciatives de l’entitat, dirigida a les 
famílies amb nens (de 0 a 18 anys): fer-se 
minisocis. És una manera d’educar els més 
petits en la protecció i la defensa dels animals, 
si es vol des del mateix dia que neixen, alhora 
que es col·labora econòmicament amb la 
protectora amb només 4 euros al mes.

Enguany, la 9a edició de la Festa de l’Animal de Companyia, a part 
de les activitats ja habituals de cada convocatòria, va tenir el nou 
espai Plantes, on es van poder adquirir plantes aromàtiques per 
allunyar els mosquits de les llars on habiten animals o bé compost 
elaborat a la compostadora del refugi. 

Van despertar també l’interès dels assistents les xerrades informa-
tives, el taller de llaços entre gossos i infants o la primera convoca-
tòria del concurs de coques, que va reunir uns cuiners fantàstics 

que van distingir-se per ser molt originals i curosos en les presenta-
cions i els gustos. També el Doctor Sapastre va voler ser present a 
la festa amb el seu espectacle infantil de manera totalment volun-
tària, de la mateixa manera que el grup de música que va tancar la 
jornada, els Irreversibles.

A continuació, les receptes guanyadores del concurs de 
coques i pastissos de les dues festes perquè tothom pugui 
provar de fer-les a casa:

fESTa miNiSOCiS

fESTa dE L’aNimaL dE COmPaNyia

9a Edició de la Festa de l’Animal de Companyia

guaNyadOrS CONCurS dE COquES i PaSTiSSOS

La trobada va incloure diferents activitats infantils, tant tallers com jocs relacionats amb el món dels animals o que implicaven el contacte 
amb ells: una desfilada de gossos en adopció, per apropar la realitat als gossos als ciutadans i afavorir que els gossos surtin per unes hores 
de la rutina del refugi; animació infantil, de la mà de Bussiart; un concurs de pastissos i un concurs per triar el nom de les mascotes que 
apareixen al logotip de la protectora. Finalment, els nens i les nenes van triar Simba per al gos i Dama per al gat.

PASTÍS DECORAT AMB FONDANT

Prepareu un pa de pessic a
mb ous, farina, llevat, cacau

 en 

pols, mantega i extracte de
 vainilla. Després de coure’l 

20 

minuts a 170º, traieu-lo del f
orn i deixeu-lo refredar. Tal

leu-lo en 

pisos. 

Prepareu una crema de xoc
olata barrejant merenga (es

calfeu 

clares d’ou pasteuritzades i
 sucre a 60º-65º C i, un cop

 fred, 

munteu-ho), mantega a tem
peratura ambient i crema de

 cacau. 

Farciu amb aquesta barreja 
el pa de pessic. 

Recobriu el pastís amb una
 ganache (feta amb nata líq

uida 

calenta en què es dissol xo
colata negra a trossos) i c

obriu-ho 

tot amb una capa de fonda
nt comercial. Decoreu amb n

úvols, 

cereals de xocolata i mante
ga i sucre. 

Melanie Aguayo Fernández 

BIZCOCHO DE PLÁTANO Y CHOCOLATE

Precalentar el horno a 180ºC. Engrasar un molde de 22 
cm y cubrir con papel de hornear.
Batir 110 g de mantequilla a temperatura ambiente con 
75 g de azúcar moreno hasta conseguir una mezcla 
cremosa. A continuación, añadir 2 huevos de uno en 
uno, batiendo bien entre cada uno.

Añadir 130 g de harina tamizada, 1 cucharadita y ½ de 
levadura en polvo y 20 g de cacao en polvo. Remover 
con una espátula y, a continuación, incorporar 2 
plátanos maduros chafados con un tenedor. Mezclar 
y añadir 75 g de chocolate negro (75% de cacao) que 
habremos derretido en el microondas. A continuación, 
añadir 75 g de gotas de chocolate (blanco o negro), 
mezclar y verter en el molde. Hornear de 30 a 45 min. 

Dejar enfriar 5 min en el molde sobre una 
rejilla y dejar enfriar completamente.

Gisela Parra Mansilla y Míriam Mecado García
EL méS 

BEN 

PrESENTaT

EL dE 
méS 

BON guST
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Direcció: Avinguda Onze de Setembre, 55 08208 Sabadell (Bcn)
Telèfon: 93 723 73 79 :: 667 369 469

Correu electrònic: estudi@cactus-disseny.com
www.cactus-disseny.com

Festa Minisocis

guaNyadOrS CONCurS dE COquES i PaSTiSSOS

BIZCOCHO DE FRESA

Preparar una base de bizco
cho con 250 g de 

harina, 1 sobre de levadura 
en polvo, 4 huevos, 1 

vasito y ½ de aceite de gira
sol, ½ vasito de azú-

car y 1 yogur de limón. Bati
r bien con la batidora 

eléctrica y verter la mezcla 
en un molde untado 

con mantequilla.

Meter en el horno precalentad
o a 175ºC y dejar 

cocer. 

Retirar del horno y dejar en
friar. Una vez frío, 

cortar por la mitad, rellenar
 con mermelada de 

fresa y cubrir la superficie 
también con mermelada 

de fresa.
Nerea Hernández

EL méS 

BEN 

PrESENTaT

PASTÍS DE FORMATGE
Barregeu bé amb la batedora elèctrica 2 iogurts de llimona, 1 iogurt natural, 3 ous, 6 cullerades de su-cre, 3 cullerades de farina de blat de moro (Maize-na) i 1 terrina i ½ de formatge crema (Philadelphia).
Poseu la barreja en un motlle i enforneu-ho fins que estigui cuit (uns 45 minuts). 

Carles Soto

EL dE 
méS 

BON guST





Il·.lustra la 

historia de Nadal

Hola amics i amigues!! Sóc en 
Pipo, un gosset petit, juga-
ner i amb moltes coses per 
explicar-vos. Avui és un 
dia diferent de la resta. A 
casa hi ha molts nervis per 
passar uns dies màgics i 
inoblidables. Arriba Nadal! 

Sabeu què vol dir? Després 
d’estudiar i treballar molt, 

tots ens mereixem celebrar el Na-
dal amb els qui més ens estimen. 

Jo he de fer moltes coses: quedar amb tots els 
amics; dinar amb la parella de mussols; sopar 
amb els meus veïns, la família Taco, uns ra-
tolins molt bufons; esmorzar amb els Piu-Piu, 
els ocells del meu balcó, i passejar amb el gat 
Marrameu. Els hauríeu de conèixer, tots són 
animalons molt amables, afectuosos i divertits. 
Ens trobem pels carrers de la ciutat a cada 
cantonada, envoltats de llums penjats del cel 
que fan pampallugues i d’avets decorats de dalt 
a baix i amb els cavalls que vigilen cada racó 
perquè sigui segur i tranquil. 

M’encanta viure el Nadal, cantant nadales amb 
els ocellets, els gats i tots els gossets, amb 
la senyora vaca tocant la flauta i el conill, el 
timbal. Unes nits inoblidables, que no us podeu 
perdre. Gaudiu-ne vosaltres també amb els vos-
tres amics, amigues i tota la família. No us ho 
perdeu, que paga la pena!

Bon Nadal i feliç any 2013!

·
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Pots ajudar un d’aquests animalons a trobar el seu doble?  
I a trobar la joguina o el menjar d’alguns dels seus amics?

Troba la parella d’iguals Dibuixa el Kurth!

El Kurth és un gos jove (2 anys i 
mig aproximadament). És una mica 

desconfiat al principi, però després 
és molt carinyós amb la gent. Ah!  
I també li agrada molt córrer!



Tots els gossos i 
gats que conviuen 
amb una família 
han d’estar vacu-
nats i tractats 
per evitar que es 
posin malalts i no 
els creixin cucs o 
animalons dolents 
per al seu cos.

Diuen que les mascotes 
s’assemblen als seus amos... 
Tu què en penses? Uneix els 
punts i descobreix-ho!

Els gossos grans han de 
menjar dos cops al dia i 
els cadellets, tres. Ca-
dascú ha de menjar el pin-
so i la quantitat que li 
toca segons la seva mida.

És important que els nostres 
animals de companyia portin el 
xip, un botó petitó sota la pell 
que els ajudarà molt. Pensa que 
si es perden, no poden preguntar 
com arribar a casa.

I no ho 
oblidis: fer 
esport és 
molt impor-
tant, farà 
que estiguin 
més con-
tents, més 
forts i més 
sans.
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Més informació:
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Els minisocis difonen la 
tasca de la Protectora 

La minisòcia Isona Rafols va 
fer una conferència a la seva 
escola sobre la Lliga Protec-
tora d’Animals de Sabadell. 
Segons els seus pares va ser 
ella mateixa qui va triar el 
tema de l’entitat que volia 
fer arribar als seus companys 
d’aula. Els va explicar què 
és una protectora i per què 
serveix. Els va comentar to-
tes les persones que hi estan 
vinculades: el treballadors, 
els voluntaris, els socis, 
etc. Els va explicar que les 
instal·lacions de la prote 
acullen els gossos i gats  que 
s’extravien o que abandona la 
gent, i que s’esperen allà 
mentre troben una família. I 
els va relatar què significa 
ser minisòcia i a quines acti-
vitats participa una sòcia tan 
petita com ella.  A cadascun 
dels seus companys els va do-
nar un exemplar de la revista 
per a minisocis “Cadells”.

La Isona amb la  
revista “Petjades”.
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