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EDITORIAL
El linxament d’un gos
El 7 d’octubre membres del cos d’agents rurals del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Cata-
lunya amb la col·laboració dels mossos d’esquadra van matar a trets un gos abandonat a La Sènia, després 
de perseguir-lo durant dies pensant que era una lleona. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, 
va gastar 100.000 euros de diners públics en un dispositiu de seguretat que va incloure helicòpters i ulleres 
de visió nocturna, a més de desenes de persones treballant durant dos dies per protegir la població d’un 
animal salvatge suposadament perillós.... però protegit. Sí. Protegit. Perquè els agents tenien instruccions 
clares de seguir el protocol establert per aquests casos: adormir l’animal i rescatar-lo. Tot va canviar quan 
es va saber que en comptes d’un felí en perill d’extinció es tractava d’un simple gos. Un animal espantat, 
ferit i famèlic que portava dies voltant pel camp, alimentant-se de cadàvers de pollastres. Una deixalla com 
n’hi ha tantes que no interessa a ningú i en la qual no s’ha de gastar ni un euro de diners públics. Per això, 
malgrat l’oferiment de les entitats protectores de rescatar-lo com fan cada dia amb centenars d’animals, es 
va decidir tancar el tema ràpidament per evitar fer el ridícul encara més. I el van cosir a trets.
 
Quan es van demanar explicacions als responsables la Generalitat va respondre amb silenci. Els mitjans de 
comunicació, que havien estat convidats a contemplar el magnífic desplegament per rescatar la lleona, no 
van poder gravar el vergonyós desenllaç... No ens han ensenyat ni una foto del cadàver de la terrible bèstia 
que va amenaçar una comarca sencera. 

El resultat, l’assassinat del gos, va posar en evidència la insensibilitat dels governs i de les institucions 
públiques respecte als animals en general i als abandonats en particular. L’incompliment de les pròpies 
lleis de protecció d’animals per part de la Generalitat, la crueltat i la impunitat d’aquest fet haurien de ser-
vir perquè els ciutadans exigim un canvi d’actitud, més mitjans i recursos per acabar amb el problema de 
l’abandonament i, sobretot, respecte per la vida dels més indefensos.
Carmen Abarca

Nota portada 
A les instal·lacions de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell hi arriben tot tipus d’animals. Quan algú 
decideix, amb o sense motiu, abandonar al que ha estat durant més o menys temps el seu company no té 
en compte ni races, ni colors, ni dimensions. 
I aquesta situació, sobretot en exemplars concrets com ara els gats de tipus persa o barreja amb aquesta 
varietat, és especialment crítica. Es tracta d’animals que pateixen grans dificultats per adaptar-se a les con-
dicions de vida imperants a les instal·lacions de la Lliga Protectora d’Animals perquè ni se’ls pot pentinar 
diàriament ni oferir-los tots els mimos als quals la majoria estan acostumats. En aquestes circumstàncies 
deixen de menjar i de netejar-se; s’amaguen i, en conseqüència, el seu pèl s’enreda i es fa inevitable haver-
los de rapar. A causa de l’estat de deixadesa en què cauen, molts d’ells es moren. 
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SOCIS
Sepultures lliures al cementiri
Recentment s’han hagut de fer petites reformes al cementiri 
d’animals del refugi, ja que algunes tombes estaven força 
deteriorades pel pas del temps. També s’ha actualitzat el 
llistat dels socis que hi tenen enterrats els seus gossos i 
gats. Actualment la Protectora disposa de sepultures lliures 
pels socis que ho sol·licitin. El preu és de 180 euros. Després 
només cal abonar una petita quota anual, que des de l’any 
2000 ha sigut de 6 euros. A partir del proper any (2010) la 
quota anual puja lleugerament i serà de 9 euros.

Imatge general del cementiriNoves tombes lliures

LOTERIA
Tothom qui vulgui comprar participacions de loteria de la Protectora del sorteig de Nadal, pot trobar-
les al refugi o bé als següents establiments:

ABANTE PALOMAR, Xavier
ABELLÁN MARTÍNEZ, Carme
ADEOME PITARCH, José Tomás
ARANEGA GATEU, Mònica
ARGEMÍ VICENTE, Mercè
BALMES NEBOT, Roser
BARCALA TORRADO, Luisa
BRIOA MARTOS, José Luis
CARPIO LÓPEZ, Francisca
CASTRO SARIS, Ana María
CORRALES RODRÍGUEZ, 
MªRosario
DE LA FUENTE RICO, Aurelia
FRANQUESA PERICH, Lu
FUSTE CLIMENT, Francesc 
Xavier
GALEOTE TERRÓN, Pilar

GARCÍA ROBLES, MªCarmen
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Elisabet
GRAELLS BATET, Coloma
GRANDA LÓPEZ, Paula
GUARDIOLA FLIX, Núria
GUIOT DURAN, Xavier
HERNÁNDEZ FOLCH, Laura
LÓPEZ MEDINA, MªÁngeles
LÓPEZ REPISO, Paquita
MARTÍN ANDÚJAR, Nuria
MARTÍN GARZÓN, Paquita
MARTÍNEZ CANO, Anna M.
MATEU CAVA, Joaquim
MOLLET CALERO, Elisenda
MORROS MARTÍN, Josep M.
NICOLÁS TRUJILLO, Silvia
PARADELL ESCUDÉ, Meritxell

PASCUAL ESTIVILL, Josep M.
PEIRO LARIOS, Marc
REVILLA GONZÁLEZ, Jordi
RICART MOLERO, Joan
RIERA VIVO, M. Rosa
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Esther
SERRA BERNABEU, Jordi
SERRA MENDOZA, Cristina
SICILIA SARMIENTO, Mª Ángeles
SOCIAS CASAS, Àngel
TEJERA PÉREZ, Joan
TORNERO PINTO, Elisabet
TORRUELLA VENTURA,  
Montserrat
USTRELL BOADA, Salomé
Sou imprescindibles per al nostre 
projecte!

BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS DEL 2009! (dades obtingudes fins la publicació de la revista)

NOVAVET, clínica veterinària
C. Barcelona 26-28, Castellar del Vallès
MORERA C. Coromines 19-21 (davant Mercat 
Central), Sabadell
BREMEN VETERINÀRIA  
C. Josep Taradellas 20, Sabadell

CLÍNICA CA N’ORIACH C. Gironès 48, Sabadell
VET’S Avda. Barberà 114, Sabadell
NATURA C. Barcelona 200, Sabadell
ESTANCO C. Sol i Padrís, Sabadell
JOIERIA ANDROS Passeig Gaudí, Sabadell
PEIXATERIA NEUS C.Covadonga, Sabadell
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ACTUALITATS
Abans de llençar res... pensi que pot ser de gran ajuda
Tothom sap que a la protectora es necessita material directament relacionat amb els animals: pinso, ras-
palls, llaunes, collars i corretges, llitets...
De vegades a casa disposem de material que no fem servir i que també podria ser de gran utilitat. Aquí hi 
ha alguns exemples:
Material d’oficina: arxivadors, scànners, bolígrafs, postits, telèfons inalàmbrics, grapadores, paper per im-
pressora...
Material de neteja: productes de rentar plats o fregar el terra, galledes, escombres, pales, bosses d’escombraries, 
lleixiu...
Electrodomèstics: rentadores, neveres, aspiradores...
Si pensa que té alguna cosa que pot ser d’utilitat és important que truqui a la protectora i pregunti abans 
de portar res: 93 726 72 27.

La Campaña Huevos de FAADA 
En España viven 40 millones de gallinas, la inmensa mayoría de ellas en 
jaulas en batería, donde disponen de un espacio tan reducido que no pue-
den ni extender las alas, lo que les crea un gran sufrimiento y estrés. 
Es responsabilidad de los consumidores conocer las circunstancias en 
que se han criado estos animales a la hora de elegir los huevos que com-
pramos. Por eso Faada ha lanzado una campaña informativa donde se 
explica cómo obtener esta información a través del etiquetado. 
Más información: www.faada.org 
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VOLUNTARIS
El programa Padrins funciona gràcies a un grup fix 
de voluntaris i la col·laboració d’altres companys i 
d’alguns treballadors del refugi. La seva tasca més 
visible és la que fan els dies de visita dels padrins, 
però hi ha tota una feina paral·lela que és tant o més 
important.

En primer lloc cal decidir quins animals formen part 
del programa i elaborar uns informes amb les seves 
característiques i el seu estat de salut per poder-lo 
enviar als futurs padrins. En aquesta tasca intervenen 
des del personal veterinari fins els responsables del 
refugi. 
Igualment cal gestionar regularment tota la informació 
sobre els animals que formen part del programa i de 
contactar amb els padrins per mantenir-los informats 
i per confirmar els dies de visita. També és necessari 
portar al dia el llistat dels animals apadrinats, les altes 
i les baixes, ja que en cas de malaltia, mort o adopció 
d’un animal del programa, és necessari posar-se en 
contacte amb el padrí per informar-lo i, si és necessa-
ri, oferir-li la possibilitat d’apadrinar un altre animal. 

Les visites dels padrins es celebren el primer i tercer 
diumenge de cada mes. Això permet que els volunta-
ris estiguin dividits en dos grups per repartir les tas-
ques, ja que es necessiten un mínim de quatre o cinc 
persones perquè tot funcioni correctament. Sovint els 
altres voluntaris que van al refugi els diumenges i que 
no formen part de l’equip de padrins els donen un 

cop de mà, especialment a l’hora de treure i tornar 
els gossos als seus patis, una tasca més delicada del 
que sembla i que necessita força temps i paciència 
per evitar que els animals s’estressin.

El Sergi Sanz, coordinador del programa padrins, 
s’emociona quan parla de les visites: “Els animals sa-
ben quins són  els dies de visita. Pots notar com estan 
molt més alegres i esverats, pendents de l’arribada 
dels seus padrins. És un fenomen molt curiós. A molts 
gossos els ha canviat el caràcter des que tenen pa-
drins. Es fan més sociables i confiats amb les perso-
nes i això afavoreix la seva possible adopció.”

Cal que quan arriben els padrins els dos espais de 
visites estiguin acondicionats, amb els bancs a lloc, 
les carpes muntades, el material (joguines, raspalls, 
etc…) preparat i els animals –acostumen a sortir al 
voltant de 35 animals cada diumenge– esperant. 
També cal acompanyar els visitants en tot moment i 
vigilar perquè no hi hagi cap imprevist mentre dura la 
visita, ja que comparteixen espai gossos de caràcter i 
tamany diferents. Després cal recollir-ho tot, netejar i 
tornar els animals als seus patis.

La Nuria París, una de les voluntàries de l’equip, valo-
ra positivament la seva experiència durant les visites: 
“M’agrada molt quan els padrins començan a fer-se 
fotos amb els gossos o quan juguen amb ells. Són 
moments molt bonics”. 

Tot l’equip: Maribel, Eli, Bea, Aida, Sergi, Magda, Elisabet, Marc, Marta, Marc, Núria (falta l’Eva, que no hi era)

L’equip del programa Padrins
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ACTUALITATS
Nuk
Hola nois,
Ja fa uns mesos que la meva germana, junt amb els pares, va 
desplaçar-se a la protectora per tal d’adoptar un gosset: el 
NUK. Sempre ha demostrat ser un gos molt intel·ligent, però 
ahir el Nuk va fer una cosa que mai oblidarem. Un membre 
de la meva família s’estava ofegant a la piscina de casa i nin-
gú no el sentia cridar, només el Nuk el va veure i, desesperat, 
va anar a buscar el meu pare a l’altra punta de la casa, bor-
dant, nerviós, i el va poder arrossegar cap al jardí. Per sort, 
el meu pare es va tirar a l’aigua i va treure la seva dona de la 
piscina. Tot gràcies al Nuk. Estem tan contents que ho volem 
compartir amb vosaltres, que n’heu tingut cura tot aquest 
temps. Teníeu un heroi, com molts d’altres que encara estant 
esperant que els adoptin.
Així doncs aquí teniu la història del Nuk, al qual mai podrem 
agrair del tot la seva gesta.
Gràcies, Nuk.

Venta DVD 30 anys
Amb motiu del 30 aniversari de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, s’han editat dos DVDs que intenten 
fer una aproximació a l’essència d’aquesta organització sense ànim de lucre. Per una banda, s’ha treballat 
en un document digital que ha procurat fer un recorregut cronològic dels fets i persones que han estat més 
significatius al llarg d’aquests 30 anys, mentre que, per una altra banda, a través d’un altre DVD, s’ha volgut 
deixar constància visual i verbal del que, a grans trets, comporta el dia a dia del refugi, sobretot a les seves 
instal·lacions, però també per a molta gent que, des de l’exterior, hi contribueix de diverses maneres.
Totes aquelles persones que desitgin comptar amb un exemplar d’aquests DVDs, només cal que es posin en 
contacte amb Ester Ferrer a través del e.mail ester@protectorasabadell.org i sol·licitar-lo a un preu de 2,50 
euros els 2 DVDs. 
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ENTREVISTA
Acupuntura: una pràctica mil·lenària
El veterinari de Sabadell Francesc Minguell és pioner en l’aplicació de l’acupuntura en animals 
 
Tot i que és un mètode que, per manca de recursos i per la superpoblació existent, no és susceptible de 
poder ser aplicat a les instal·lacions de la Lliga Protectora d’Animals, l’acupuntura és una pràctica efectiva 
per millorar la qualitat de vida quan l’animal està malalt o pateix dolor, o bé per prevenir futures patologies.

QUÈ ÉS?
L’acupuntura és la tècnica terapèutica més coneguda de la medicina veterinària tradicional xinesa i, a la pràc-
tica, consisteix en la inserció d’agulles en punts precisos del cos de l’animal que són anomenats “acupuntos”. 
Com a complement al tractament amb acupuntura es poden utilitzar d’altres tècniques com ara l’estimulació 
tèrmica dels acupuntos, l’anomenada moxibustió; el massatge, l’electroestimulació, l’estimulació amb là-
ser... L’Organizació Mundial de la Salut (OMS) ha proclamat formalment que l’acupuntura és un remei eficaç 
i, per tant, ha de ser valorada com a procediment clínic de considerable valor.
 
DE QUÈ ES TRACTA QUAN PARLEM D’ACUPUNTURA?
Segons argumenta la doctrina clàssica de la medicina xinesa, el cos dels animals, així com el dels humans, 
es recorregut per un flux incessant d’energia vital anomenada Oi, que s’origina als principals òrgans i flueix 
per un sistema circulatori de canals anomenats meridians. Quan el flux energètic és fluid i equilibrat, l’animal 
està sa, però si el flux pateix obstruccions o és pertorbat, l’animal està malalt o pateix dolor. 
Aquest flux energètic pot ser estimulat mitjançant els “acupuntos” ubicats al llarg dels meridians per tal 
d’intentar restablir l’estat d’equilibri energètic i afavorir unes condicions de salut òptimes. 
La teoria xinesa explica de quina manera l’acupuntura regula les funcions fisiològiques i ajuda a mantenir 
l’equilibri harmònic del cos. L’acupuntor aplica aquest mètode, no únicament per tractar la patologia, sinó 
també per reforçar l’organisme i, d’aquesta manera, prevenir malalties i promoure la salut. 

TÉ EFECTES SECUNDARIS?
Aquesta pràctica no desenvolupa efectes col·laterals donat que no implica la introducció de cap substància 
química a l’organisme. Es tracta d’una teràpia que actua sobre la pròpia energia de l’animal sense necessi-
tat d’administrar-li cap droga. No existeix tampoc la possibilitat de transmetre infeccions perquè s’utilitzen 
agulles esterilitzades i, a més, d’un sol ús.

L’ÚS D’AGULLES FA QUE SIGUI UNA TERÀPIA DOLOROSA? 
No és en absolut dolorosa, sobretot si es té en compte que les agulles que s’utilitzen són quatre vegades 
més fines que una agulla d’insulina. A més, en la immensa majoria dels casos els animals no han de ser 
adormits per aplicar el tractament perquè l’accepten sense problemes. 

EN QUINS CASOS ES POT APLICAR?
La medicina veterinària tradicional xinesa no tracta malalties sinó els animals d’una manera global. És per 
això que se la considera una medicina holística, energètica i preventi-
va. S’acostuma a obtenir-ne gran efectivitat en nombroses patologies, 
com ara les relacionades amb el dolor, les osteo-musculars i les de 
l’aparell locomotor. També s’obtenen excel·lents resultats en patolo-
gies geriàtriques, situacions en què es pot millorar la qualitat de vida de 
l’animal; digestives, dermatològiques, reproductives, hormonals, car-
diorespiratòries, en malalties infeccioses i en problemes de comporta-
ment. S’aconsegueixen també excel·lents resultats en el tractament i 
prevenció de les patologies pròpies dels gossos de grans dimensions 
i en patologies concretes com ara la displàsia de cadera, les hèrnies 
discals o bé l’artrosi.
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ENTREVISTA

QUANTES SESSIONS SÓN NECESSÀRIES I QUINA DURADA TÉ CADASCUNA?
En la pràctica de l’acupuntura cada pacient és únic i, per tant, la durada del tractament dependrà del tipus 
de patologia, de la gravetat que revesteixi, de si és o no crònica i de l’estat psíquic-físic del pacient. Cada 
sessió té una durada d’entre 15 i 40 minuts i amb l’objectiu d’aconseguir millors resultats terapèutics, so-
bretot en casos aguts, les sessions es porten a terme diàriament, cada dos dies o bé dues vegades per 
setmana. En els casos crònics la freqüència és d’una o dues vegades per setmana al principi, mentre que, 
a mesura que el pacient millora la seva situació, es van espaiant. Les reaccions beneficioses derivades de 
l’acupuntura es poden començar a observar després de les 3 o 4 primeres sessions. 

A LA PRÀCTICA, S’APLICA COM UNA MEDICINA ALTERNATIVA A LA MÉS CONVENCIONAL? 
No. L’acupuntura és un mètode complementari, no un mètode alternatiu a la veterinària convencional.

COM CONEIX I ARRIBA FRANCESC MINGUELL A AQUESTA PRÀCTICA?
Mig món es tracta amb acupuntura i aquest únic fet ja fa, en un principi, reflexionar sobre els avantatges 
de la seva aplicació. No obstant això, a la pràctica, vaig tenir contacte amb l’acupuntura arrel d’una tesi 
sobre mètodes analgèsics en cirurgia a Toulouse, a França. De fet, el meu primer contacte es va produir 
ja fa molts anys, a principis de la dècada dels vuitanta, però l’interès va començar a ser una realitat l’any 
1996, quan vaig assistir a un curs sobre el tema per a metges. Hem de tenir en compte que al nostre país 
no n’existien per a veterinaris.   
ON S’APRÈN ACUPUNTURA VETERINÀRIA? 
Des de fa quatre anys n’existeix un postgrau a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), del qual en sóc 
responsable, on assisteixen professionals d’arreu d’Espanya i de Portugal. I des de fa poc temps també se 
n’ha instaurat un a Saragossa.  
EN QUINS CASOS ESTÀ ESPECIALMENT INDICADA L’ACUPUNTURA?
Sobretot en animals d’avançada edat, donat que no té efectes secundaris; en animals amb un historial de 
rebuig als antiinflamatoris i, com a últim recurs, en animals als quals d’altres teràpies no els han funcionat. 
De tota manera, és important tenir en compte que un dels seus grans potencials té a veure amb la seva 
capacitat preventiva. 
ES POT APLICAR TANT A GOSSOS COM A GATS? I A D’ALTRES 
ANIMALS?
És aplicable a totes les espècies tot i que és difícil en el cas 
d’animals salvatges o violents. No obstant, en aquests casos tam-
bé es poden utilitzar altres mitjans que no són l’agulla, com ara el 
làser o l’estimulació amb escalfor. 
COM VALORA LA SEVA EXPERIÈNCIA EN AQUEST CAMP?
N’estic satisfet. És una pràctica que, lluny d’avorrir-me, m’obre 
portes, m’apassiona i em dóna l’oportunitat de portar a terme una 
tasca de difusió a molts nivells.  
QUAN SE SENT PARTICULARMENT SATISFET D’APLICAR 
AQUEST MÈTODE A LA CONSULTA? 
Quan, per exemple, un animal, després d’una paràlisi, rep tracta-
ment mitjançant acupuntura i en 3 o 4 anys passa a tenir una vida 
normal. O també en tots aquells casos en que l’animal, i de rebot 
les persones que l’envolten, millora en un tant per cent força alt la 
seva qualitat de vida. En aquest sentit, és important informar cla-
rament al propietari sobre fins on es pot arribar i sobre què es pot 
fer amb l’acupuntura. 
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ACTUALITATS
La festa dels Padrins
El 28 de juny es va celebrar el primer aniversari del programa Padrins, que es va posar en marxa el maig de 
l’any 2008. A la primera visita de padrins hi havia 14 gossos apadrinats. Actualment n’hi ha més de 90, la 
majoria gossos. 

La majoria d’ells van rebre la visita dels seus padrins, com és habitual molts diumenges, però aquell dia va ser 
especial, ja que per primera vegada van poder sortir del refugi i gaudir d’una passejada pel Parc de la Salut. 

Abans de marxar, el Sergi Sanz, coordinador del programa, va dedicar unes paraules d’agraïment a tots els 
assistents, padrins i voluntaris, i els va animar a continuar col·laborant per fer una mica més digna la vida dels 
animals de la protectora més desfavorits.

Després tothom es va dirigir al parc. Malgrat la intensa calor, fins i tot els gossos més grans van demostrar que 
tenen energies i ganes de passar-ho bé en bona companyia.

A la tornada es va inaugurar el nou espai d’esbarjo que s’ha habilitat per a les properes visites dels padrins i 
tothom va poder compartir impressions i un pica-pica.
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PER NADAL CADA ANIMAL 

AL SEU CORRAL!
les fotos corresponen a animals adoptats

a la protectora que per fi tenen una llar.

www.protectorasabadell.org
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FELIÇ 2010 !!!!
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PUNT DE TROBADA

Per primera vegada es celebra al Parc Cata-
lunya a causa de les obres del centre.

El diumenge 27 de setembre es va celebrar la 
6a edició de la Festa de l’Animal de Compan-
yia que cada any organitza la Lliga Protectora 
d’Animals de Sabadell. L’objectiu de la festa era 
conscienciar a la població sobre el problema de 
l’abandonament, donar a conèixer la tasca de 
la protectora i promoure la tinença responsable 
d’animals de companyia, a més de fomentar 
l’adopció de gossos i gats. El canvi d’ubicació 
de la Plaça Doctor Robert a la Plaça de l’Argub 
del Parc Catalunya a causa de les obres, així 
com el bon temps, van contribuir a l’èxit de la 
convocàtoria, amb una bona afluència de públic 
durant tot el dia, ja que aquest any per primera 
vegada els actes de la festa s’han perllongat du-
rant la tarda. 
Els assistents, molts d’ells acompanyats pels 
seus gossos, van disposar en aquesta ocasió 
de més espai, zones verdes per passejar amb 
els animals, aigua i tranquil·litat.  Des de dos 
quarts d’onze del matí nombroses persones van 
poder participar en les activitats previstes: una 

exhibició protagonitzada pels gossos de la Creu 
Roja,  dues desfilades de gossos de la protec-
tora per adoptar o bé per apadrinar, el concurs 
caní, tallers infantils, una trobada de gossos 
adoptats, l’entrega de premis del concurs de fo-
tografia convocat per l’entitat... A la tarda una 
gimcana per equips formats per gossos i per-
sones, una lectura de contes i una xocolatada 
van posar punt i final a la festa. Al llarg de tot el 
dia els visitants van poder informar-se sobre la 
situació dels animals de la protectora, interes-
sar-se per l’adopció o l’apadrinament i comprar 
material promocional de l’entitat. Els organitza-
dors van valorar positivament el resultat: al final 
del dia s’havien apadrinat tres animals, va sortir 
un adoptant i es van fer nous socis.
Malgrat això el balanç no va poder ser del tot 
positiu: a última hora  quan els voluntaris van 
tornar el material a la protectora es van trobar 
un cadell de gos que algú havia llençat per so-
bre de la tanca de la porta de més de dos metres 
d’alçada i un gat abandonat dins d’un transpor-
tin... 
Està clar que malgrat els esforços queda molta 
feina per fer. 

Èxit de públic de la 6ª Festa de l’Animal de Companyia
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A menudo se cree que el bienestar de un animal de-
pende únicamente de su salud física, y dejamos de 
lado sus necesidades psicólogicas. Al refugio llegan 
algunos perros y gatos que presentan problemas de 
comportamiento. Sus amos no saben cómo controlar-
los, la convivencia con estos animales se hace impo-
sible y muchos de ellos acaban siendo abandonados. 
El caso típico es el del cachorro –aquel animalito tan 
gracioso– que después de unos meses se convierte 
en una carga para la familia. ¿Por qué sucede esto? 
Los etólogos lo tienen claro: en la inmensa mayoría de 
los casos la respuesta es que los amos no han sabido 
educar a sus animales como es debido o bien no han 

satisfecho sus necesi-
dades psicólogicas. 
Centrémonos en los 
perros. Los propieta-
rios de estos animales 
saben perfectamente 
que deben vacunarlos, 
desparasitarlos, llevar-
los al veterinario cuan-
do enferman y darles 
de comer regularmen-
te. Pocos conocen la 
importancia de la disci-
plina y el ejercicio en la 

vida de un perro, ni el valor del afecto indiscriminado 
que les propinamos. De hecho, el error más común 
es tratar a los perros como si fueran personas –in-
tentando educarlos como si fueran niños– y no como 
lo que son: animales que se rigen por sus instintos 
y sus propias necesidades. Igualmente tendemos a 
comunicarnos con ellos utilizando la voz, hablándo-
les, usando el lenguaje humano, que ellos no com-
prenden. Obviamos que para un perro el olfato es 
su sentido más desarrollado, seguido por la vista y, 
finalmente, el oido. Tampoco somos conscientes de 
nuestro lenguaje corporal, ni de nuestra energía, que 
los perros perciben e interpretan a la perfección. Sólo 
con mirarnos nuestro perro sabe cómo nos senti-
mos… y es imposible engañarlo. Y lo mismo sucede 
al revés: no entendemos lo que nuestro perro trata 
de decirnos. Si cuando volvemos a casa nuestro pe-
rro empieza a ladrar y a tirarse sobre nosotros como 
un loco pensamos que está contento de vernos… En 

realidad, sólo es una muestra de ansiedad. Un perro 
contento es un perro tranquilo. De la misma manera 
no se puede prohibir a un perro que duerma en el sofá 
un día y permitírselo al siguiente. Para educar a un 
perro hay que ser constante: es una responsabilidad 
de 365 días al año, 24 horas. 

El líder de la manada
Un perro es un lobo infantilizado. Cuando nace está 
predispuesto a seguir a un líder. El lobo alfa, como 
se le conoce al líder, no es el animal más fuerte ni el 
más agresivo, sino el más responsable. Se encarga 
de mantener el orden, buscar el agua y la caza, y ase-
gurar la supervivencia de la manada. A cambio, obtie-
ne algunos privilegios, como el de comer el primero o 
aparearse. Cuando integramos un perro en una familia 
debemos ser sus líderes, es nuestra responsabilidad 
si queremos tener un perro tranquilo y feliz, sociable y 
dócil con las personas y con los demás animales. 

Las necesidades básicas del perro: ejercicio, dis-
ciplina y afecto
Todos queremos un perro relajado, confiado y sumi-
so. Conseguirlo puede depender de la suerte, pero 
por si acaso vale la pena tener en cuenta cómo distri-
buir el tiempo de calidad, es decir, el que dedicamos 
al animal en exclusiva. El ejercicio, tanto físico como 
mental, debe ocupar el 50% de ese tiempo. Es de 
vital importancia que todos los perros, sea cual sea 
el tamaño, la edad o la raza, hagan suficiente ejerci-
cio y los paseos diarios son fundamentales, incluso 
si el animal vive en una mansión o dispone de un jar-
dín gigante… (¿Alguien ha visto a un perro hacien-
do footing por su jardín?). La implantación de límites 
y disciplina, un 25%; y sólo el 25% restante estará 
dedicado al afecto. Lo normal en muchas familias es 
invertir esta proporción en términos de un 90% de 
afecto, y el resto… a repartir. Al actuar de esta ma-
nera no estamos haciendo más feliz a nuestro perro, 
sino todo lo contrario. La etología tiene muchas cosas 
que enseñarnos pero la primera de ellas consiste en 
respetar a nuestros animales, y no se respeta lo que 
no se conoce.

El contenido de este artículo se basa en el Taller de etología 
canina impartido por la etóloga Adriana Quiroga en el refugio.

Etología: claves para la educación del perro
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LA LLIGA

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha ce-
dit una part de l’espai de les seves instal·lacions a 
l’Ajuntament de Sabadell per tal de posar en marxa 
un recinte anomenat Refugi Municipal d’Animals de 
Companyia. 
Aquesta mesura, que des d’un bon principi ha tingut 
com a objectiu una voluntat mútua de separar les 
instal·lacions de la lliga de les d’un centre d’acollida, 
coincideix en el temps amb el fet que la protectora 
hagi guanyat el concurs públic presentat pel mateix 
Ajuntament de Sabadell per tal d’abordar la pres-
tació del servei de recollida d’animals a la població 
per espai de 5 anys prorrogables, una tasca que a 
la pràctica la lliga ha estat fent tota la vida per con-
veni.

Aquest recinte, que permetrà treballar exclusivament 
en relació a aquells animals que són objecte del con-
veni amb el consistori en matèria de servei de reco-
llida d’animals perduts o bé es troben en situació de 
rodamóns i que són localitzats al terme municipal 
de Sabadell, serà propietat de l’entitat i, per tant, la 
feina que comporti serà duta a terme pel personal de 

la lliga, tot i que la seva habilitació ha anat a càrrec 
del consistori. 
La instauració d’aquest espai ha comportat 
l’habilitació de 24 gàbies i d’un mòdul prefabricat 
per tal de portar a terme les tasques de recepció. 

L’horari del nou Refugi Municipal serà de matí, de 
dilluns a divendres, de manera que la gent que hagi 
perdut el seu gos o gat pugui anar a buscar-lo. 
La resta de la jornada, essencialment tardes, caps 
de setmana i festius, la Lliga Protectora d’Animals 
seguirà amb els seus horaris habituals (especificats 
al staff d’aquesta revista). 

Els animals abandonats o perduts de Sabadell que 
arriben al Refugi Municipal han de passar els 20 dies 
que marca la llei en aquestes noves instal·lacions. 
Si, passat aquest temps, no apareix ningú que els 
reclami passaran a formar part dels animals de la 
protectora, on s’estaran el temps que calgui fins que 
siguin adoptats. En cas que portin el microxip iden-
tificatiu es contactarà amb l’amo perquè recuperi 
l’animal. 

El nou Refugi Municipal d’Animals de Companyia es 
posa en marxa
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HABITANTS

En aquesta segona entrega sobre les rutines que fan 
possible mantenir els habitants del refugi en unes 
condicions de vida dignes s’expliquen altres aspec-
tes bàsics del dia a dia dels animals.

La salut
Una de les tasques diàries més importants del refugi 
és l’atenció sanitària. A la protectora treballen una  
ajudant de veterinària i una veterinària, que comp-
ten amb la col·laboració d’un veterinari voluntari que 
ajuda en les intervencions un cop per setmana. I te-

nen moltíssima feina. 
Cal recordar que tots 
els animals es despa-
rasiten externa i inter-
nament amb regulari-
tat. Els que hi arriben 
s’han d’esterilitzar, a 
més de comprovar 
que no pateixin cap 
malaltia. 

I a més s’han d’atendre tots aquells que es posen 
malalts. Precisament hi ha gent que decideix aban-
donar el seu gos o el seu gat justament quan és gran 
o està malalt i comporta més despesa veterinària, i 
aquests animals han de ser atesos com cal. A més a 
més s’ha de tenir cura dels cadells, alguns d’ells tan 
petits que s’han d’alletar cada tres hores...

La gran concentració d’animals fa que s’hagi de tenir 
especial cura a l’hora de controlar qualsevol malaltia 
contagiosa. Tot i així és evident que l’atenció vete-
rinària que reben a la protectora no és comparable a 
la que els animals rebrien si visquessin amb una fa-
mília i no pot ser tan individualitzada com es voldria.

L’afecte i l’exercici
Amb la feina que genera la cura diària de tants ani-
mals, és difícil que als treballadors del refugi els que-
di temps per jugar amb ells, o per repartir l’afecte 
que tant necessiten. Aquí juguen un paper bàsic els 
voluntaris. Cada dia passen unes hores amb els ani-
mals donant un cop de mà amb el que es pot. Es 
treuen a passejar els gossos que ho necessiten, o 
els cadells que han d’aprendre a anar amb corretja... 
Als gats els encanta que algú passi una estona aca-
ronant-los o raspallant-los. Mai no en tenen prou!
També es treuen a córrer per torns alguns patis a un 
recinte tancat dins del refugi. I de tant en tant, un o 
dos cops al mes, s’organitzen sortides per passejar 
els gossos que no tenen accés al recinte d’esbarjo 
i que, per tant, passen molt de temps, molts mesos 
en la majoria de casos, sense sortir dels patis. És 
precisament la falta d’exercici la que genera an-
sietat i estrés en els gossos però la gran quantitat 
d’animals del refugi fa impossible que tots puguin 
sortir amb una regularitat mínima. 

Per últim, el programa Padrins ha fet possible que 
molts gossos i gats –els més desfavorits- rebin unes 
atencions extra: dos diumenges al mes els seus pa-
drins els visiten, els passegen (en el cas dels gos-
sos), juguen amb ells i els regalen una bona ració de 
carinyo.

HABITANTS
El dia a dia dels animals (Part II) 
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ANIMALS ADOPTATS
KARA
Pocs mesos abans de l’estiu vam adoptar la Kara, una gossa de cinc anys. Fo-
rça gent ens va desaconsellar agafar-la perquè ja tenia certa edat i consideraven 
que no podríem educar-la ni fer-la nostra. Però nosaltres no preferíem un cadell. 
Ens vam estimar més adoptar un gos d’aquells que ningú vol, dels que tenen 
tots els números per quedar-se a la protectora per sempre. I no ens vam equi-
vocar quan vam escollir la Kara. No hem hagut d’educar-la –tot i que estàvem 
disposats a fer-ho, és la nostra obligació– perquè la Kara va arribar a casa i sabia 
perfectament el que havia de fer: ser pacífica amb els nostres gats, fer les seves 
necessitats quan i on tocava, no bordar mai, 
no emprenyar mentre es menja, no mosse-
gar res... Fins i tot sabia jugar a la pilota! A 
més és tranquil·la i sociable amb els altres 
gossos. Això sí: és espantadissa i molt des-

confiada amb els desconeguts però a poc a poc va millorant. Als pocs 
dies la Kara era tan nostra que semblava impossible que abans ha-
gués estat d’uns altres. El seu comportament modèlic demostra que 
quan s’abandona un animal mai no és per culpa seva i que l’únic que 
necessiten és algú que els torni allò que un dia van perdre. 
Carmen Abarca i Jordi Falguera

PILLA Y TROPION
Pilla es una gata de 7 años y 
Tropion un gato de 6. Los dos 
han viajado hasta Alemania, 
donde los han adoptado dos 
familias que están la mar de 
contentas con ellos, como 
lo demuestran las fotos que 
nos han enviado.

NUCA
Hola, sóc la Nuca i us 
envio les fotos de l’estiu 
que estic passant a casa 
de la meva nova família. 
Com veieu, hem anat de 
rebaixes i m’he comprat 
una samarreta taronja 
que em queda molt bé.

PETRA, MAURO I TAS
Hola, sóc la Petra, una gossa barreja de golden que, juntament amb 
en Mauro, un pastor alemany, ens van adoptar el 4 d’agost del 2003. 
Jo tenia 1 any i en Mauro 10 mesos. Al poc temps també entrà a casa 
en Tas, un boxer molt bavós.
Tots tres estem molt ben avinguts. Us escric per fer-vos saber com 
som de feliços amb la família, inclosos els dos gats. Us adjunto fotos 
perquè veieu tal com som ara.
Llepadetes per tots des de Fornells de la Selva.
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ANIMALS ADOPTATSANIMALS ADOPTATS
FLASH I DUQUE
Tal i com us vam prometre aquí teniu les fotos del Flash i del Duque, perquè veieu que macos i contents 
que estan.
A nosaltres ens fan molt feliços. El mes que ve ens veiem. Molts records a tot l’equip.
MªJesús Palazón

TRO
Nosaltres no podem venir al sopar però us fem arribar una foto del Tro 
que vam adoptar el mes d’octubre passat i que és el millor gos del 
món.
Aprofito l’ocasió per fer-vos arribar la nostra admiració per la tasca 
que realitzeu a la Protectora!
Manel i Mònica.

PONY
Buenas! Soy Lourdes Casado y en febrero adopté a Pony, una gata blanca 
de un año y algo de edad.
Sólo os escribo para contaros que se ha adaptado fenomenal, es la reina 
de la casa, bueno reinado que tiene que compartir con Kiwi y Perla, dos 
conejos. Al principio le costó un poco eso de estar con conejos, pero ahora 
ya no. 
Daros las gracias por toda la labor que hacéis, y os adjunto unas fotitos de 
Pony para que veáis lo guapa que está.

FLOC
Floc lleva ya un mes con nosotros y puedo decir que es algo 
muy especial: después de una semana en el piso ha con-
seguido con toda su voluntad salir: pasea por fuera, salta a 
los balcones de otra gente, aparta la mosquitera y se va a 
dormir a las camas de los vecinos... La primera vez todavía 
no tenía el collar con su dirección y teléfono y volvió a casa a 
través de una protectora. Ahora, aun teniendo collar, a veces 
vuelve sin él. Hace poco en el intento de echarlo de un coche 
alguien se quedó con el collar en la mano. Y es que a Floc le 
encanta ir en coche: ve una puerta abierta y ya está dentro, 
aunque sea el coche de unos desconocidos. Es muy bueno 
con todo el mundo y en la calle no para de saludar. Floc es 
simplemente genial, patoso, cariñoso y muy bueno. También 
puede enfadarse si algo no le gusta, entonces se rebela. En-
tre él y Tessi (la otra gata que tenemos) todavía no ha surgido 
un gran amor. Es divertido ver cómo los dos se acercan, una vez quiere uno, y el otro no quiere, y al revés. 
Seguramente tardarán un poco, pero están camino de hacerse amigos. Muchas gracias otra vez por este 
gato único y el gran trabajo que estáis haciendo.
Jutta E.
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ADOPTA’M

LILLITHZ
Ésta es Lillithz, es una gatita mezcla entre exótico 
y persa de unos tres años y medio. Es muy bue-
na y cariñosa, pero es una gata muy sensible y 
necesita el contacto constante con las personas. 
Ha pasado varias veces por la enfermería, ya que 
cuando la dejan en un patio con los otros gatos se 
deprime y deja de comer. Decirle cuatro palabras 
cariñosas es la única manera de que empiece a 
comer de nuevo pero en el refugio no pueden dar-
le tanta atención. Puede convivir tanto con perros 
como con gatos, no tiene ningún problema. 
¿Tendrá la suerte de encontrar a través de esta 
revista a alguien que le dé una segunda oportu-
nidad? 

HI HA 400 ANIMALS MÉS ESPERANT  
UNA FAMÍLIA. 

Recordeu que...
Tots els animals que entrega la protectora estan 
vacunats, desparasitats, esterilitzats i porten xip. 
En el cas dels gossos han passat el test de la leis-
hmaniosi i, en el cas dels gats, el de la leucèmia.
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Otra historia increíble
Durante el último viaje que Claudia, activa miembro 
de la protectora, efectuó a Alemania conoció a una 
señora de la zona de Baviera que vivía con una pe-
rrita muy tímida. Le contó su historia, una historia 
impresionante, tanto en lo referente a la actitud de la 
señora como a la de la perra.

En Túnez
Todo empezó hace 5 años cuando la señora ale-
mana pasó tres meses en Túnez. Allí, cerca de su 
hotel, en un descampado, por detrás de una valla, 

veía cada día a una perrita que ladraba y saltaba 
constantemente, dándose  golpes contra la cerca. 
La perrita tenía como misión vigilar la propiedad, 
pero nunca venía nadie a ocuparse de ella. De vez 
en cuando dejaban comida pero, aun así, el animal 
siempre tenía hambre, así que la señora decidió lle-
varle comida cada día y la perrita pronto acabó co-
miendo de su mano.
Como aquella señora siempre había convivido con 
perros decidió que se la llevaría con ella y preguntó 
por el dueño. Le comentaron que la perra tenía unos 
7 años y que no valía la pena llevársela: que era ma-
yor y que no servía para nada. Ella insistió y, al final, 
los dueños aceptaron encantados ante la perspec-
tiva de quitársela de encima. Entonces la señora 
buscó un veterinario para preparar los trámites de 
traslado, desde Túnez hasta Alemania, que incluían 
análisis, vacunas, pasaporte, etc. Le costó dar con 
un veterinario dispuesto a hacerlo por una perrita ca-
llejera. Asimismo, la señora encargó a un carpintero 
que le construyera una caja para el transporte en 
avión. Solicitó que tuviera aperturas laterales para 
que la perra pudiera respirar y el carpintero, que sin 
duda no la comprendió, fabricó un armario enorme 
con una celosía artística, imposible de mover. Cuan-
do se le dijo que tenía que reducir el armatoste a la 
mitad, el hombre no se podía creer que tuviera que 
romper su obra maestra por un perro. 

En Alemania
Al final la perrita llegó a Alemania, pero allí su exis-
tencia no fue más fácil. Todo, absolutamente todo, 
le daba miedo: cualquier golpe, ruido, hombre, mo-
vimientos, coches, bicicletas... El hecho de intentar 
ponerle un collar era prácticamente imposible; no 
sabía subir y bajar escaleras; tenía miedo de ir en co-
che. Sólo ingería comida si se le daba directamente 
de la mano, no del comedero. Aunque la señora era 
muy paciente, una vez tenía prisa y, como la perra 
no quería comer, se enfadó y tiró la comida al suelo. 
De repente la perrita se tiró sobre la comida y se la 
comió toda: era la única forma que conocía de co-
mer, directamente del suelo y no de un comedero. A 
pesar de las dificultades, poco a poco la perrita del 
desierto y la señora de las montañas de Alemania 
se adaptaron la una a la otra. Aun así, la primera 
vez que tuvo contacto con la nieve, la perrita pasó 
tanto miedo que durante 24 horas no consiguió ori-
nar. Cuando la señora la llevó al veterinario, éste le 
comentó que para ella había sido un trauma y que 
se le pasaría. Y efectivamente se le pasó.

Transcurrido el tiempo
Tardó 3 años en mirar por primera vez a los ojos de 
la señora. Ahora, después de 5 años, le encanta ir 
a pasear, a correr por el campo e ir en coche. Es 
una perrita tranquila: no es del tipo de animales que 
se acerca a las personas, pero se deja tocar. Y se 
lleva bien con el gato de la familia, a pesar de que 
cuando estaba en el descampado se pasaba el día 
persiguiendo a todos los gatos que osaban invadir 
el territorio que estaba bajo su custodia. 
De su pasado sólo le queda el nombre: Yoyo, por-
que así es como saltaba en el descampado, como 
un yoyo. Por cierto, nunca más se le ha oído ladrar. 
Ya no le hace falta.

ACTUALITATS
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COL·LABORADORS
Agraïments
EMPRESES: un impuls necessari per a la nostra tasca
Hi ha empreses que col·laboren amb la nostra entitat cedint-nos material divers o bé serveis que ens ajuden 
a estalviar recursos i per tant destinar més esforços al que més ens interessa: els animals abandonats.  

Aigües Viladrau: ens van regalar les ampolles d’aigua que es van oferir als participants a la Passejada de la 
Festa Major de Sabadell, el passat 5 de setembre.

Affinity: ha financiat la impressió dels pòsters i diplomes per la 6a. Festa de l’Animal de Companyia, cele-
brada el passat 27 de setembre.

CPM Asociados (empresa de disseny gràfic) i OKLAM (empresa de rotulació): ens han confeccionat un nou 
cartell de lona de 2x1 m per a la difusió de l’entitat en els actes públics.

MACFI (empresa d’automoció): ens ha donat taquilles, cadires i bancs pel nou espai d’esbarjo de la protec-
tora, una nevera, material d’oficina, una pissarra blanca i material auxiliar.

Affinity, Merial, Fort Dodge, Virbac, Picart i Gallina Blanca: els seus productes van servir per fer regals als parti-
cipants en la 6a. Festa de l’Animal de Companyia, celebrada el passat 27 de setembre.

Cactus Disseny (empresa de disseny gràfic): s’ocupa gratuïtament de tot el que té a veure amb la imatge 
corporativa de la protectora. Disseny de publicitat, cartells, folletons i objectes promocionals, maquetació  i 
disseny de la revista Petjades, etc. 

ENTITATS I PERSONES: amb una mica es pot fer molt
També hi ha persones i organismes públics o privats que puntualment ens donen un cop de mà. Tothom pot 
ajudar si s’ho proposa. Alguns exemples:

 - La donació extraordinària d’una sòcia ens permetrà anar substituint els menjadors de tots els patis, força 
deteriorats.

- Amb el que s’ha recollit de la guardiola de la UAB  hem pogut comprar 60 tests de leishmania pels gossos.

- A més comptem amb l’ajuda puntual de la dissenyado-
ra Maria Segura i la col·laboració regular de la periodista 
Montse Bueno.
 
Gràcies a tots, i també a aquelles persones i empreses que 
ens ajuden d’alguna manera i que no hem mencionat aquí 
expressament.

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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Nova exposició
UNA EXPOSICIÓ MOSTRA ELS 30 ANYS D’HISTÒRIA DE LA LLIGA PROTECTORA D’ANIMALS DE SABADELL

Des de finals de setembre es pot visitar a diferents sales de la ciutat l’exposició 30 anys protegint els gos-
sos i gats abandonats de Sabadell, organitzada per commemorar el 30è aniversari de la protectora. Per a 
la mostra s’ha recopilat força material fotogràfic, periodístic i documental generat al llarg de tres dècades. 
Des de la constitució formal de la lliga, l’any 1979, i fins i tot d’abans, quan un primer grup de voluntaris va 
començar a atendre els animals abandonats a Ca n’Oriac, fins a l’actualitat. 
Es tracta d’una oportunitat única per conèixer de prop no només el recorregut històric de la Protectora 
d’Animals de Sabadell, sinó també l’evolució dels valors i de la sensibilitat de la societat pel que fa al pro-
blema de l’abandonament i la protecció dels animals. 

LLOCS I DATES PER VISITAR L’EXPOSICIÓ:

Del 29 d’octubre al 12 de novembre de 2009: Centre Cívic Concòrdia
Del 14 al 21 de novembre de 2009: Centre Cívic Creu de Barberà
Del 10 al 23 de desembre de 2009: Centre Cívic Can Rull
Del 14 al 28 de gener de 2010: Centre Cívic de Gràcia
De 2 al 14 de febrer de 2010: Centre Cívic de Sant Oleguer
Del 16 al 28 de febrer de 2010: Centre Cívic Can Puiggener

30 anys30 anys protegint els gossos i 
gats abandonats
protegint els gossos 
i gats abandonats

Lliga Protectora 
d’Animals de Sabadell
Lliga Protectora 
d’Animals de Sabadell
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Vols fer-te SOCI? 
socis@protectorasabadell.org o truca al 93 726 72 27

Vols ser VOLUNTARI?
voluntaris@protectorasabadell.org o truca al 93 726 72 27

Vols ser PADRÍ?
padrins@protectorasabadell.org o truca al 93 726 72 27

UN COP HAGIS LLEGIT LA NOSTRA REVISTA PASSA-LA, 

FEM DIFUSIÓ!!!  

AQUEST NADAL SI NO SAPS QUÈ REGALAR ET DONEM 2 IDEES SOLIDÀRIES:

1. PRODUCTES DE LA NOSTRA BOTIGA

2. SUBSCRIPCIONS ANUALS COM A SOCI O PADRÍ  

és un estudi de disseny gràfic que solidàriament s’encarrega 
de tota la imatge de la protectora. Si creus que la teva em-
presa també pot ser solidària, posa’t en contacte amb no-
saltres:
protectora@protectorasabadell.org o al telèfon 93 726 72 27

Vols ser una 
empresa solidària?

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:

 Fen-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
Caixa Sabadell  2059 - 0000 - 97 - 8001020815  
Envia-ho a: Lliga Protectora d’Animals de Sabadell - Apartat de correus 324 - 08202 Sabadell
Anota si us plau on o com has aconseguit aquesta revista: _______________________________________
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Signatura:

imatge corporativa / díptics / folletons
disseny editorial / comunicació / 
mutimèdia / motion graphic /  web 

93 723 73 39
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