revista 4 2006 PART1.FH11 Wed Oct 25 20:44:33 2006

Página 1
C

M

Y

CM

núm. 4

MY

CY CMY

K

Revista Semestral

desembre 2006

petjades
petjades
eb!
w
m
e
n
e
estr
www.p

Composición

abade
s
a
r
o
t
c
e
rot

ll.org

revista 4 2006 PART1.FH11 Wed Oct 25 20:44:33 2006

Página 2
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

petjades
edita
Protectora d'animals

Crtra. de Caldes, Km. 24.2 - 08202 Sabadell - Apt. Correus 324 - Tel: 93 726 72 27
protectora@protectorasabadell.org - www.protectorasabadell.org
Horari : de dilluns a dissabte de 15 a 18 h. Diumenges i festius de 11 a 14 h.
coordinació: Narcís Sirvent
redacció: Montse Bueno
col·laboracions: Aida Gallego, Claudia Matheja, Ester Ferrer, Laura Gómez
disseny gràfic: Marta Riudavets, Quim Mirabet i Ariadna Albareda

CACTUS DISSENY

ptge. edgardo ricetti, 8 / 08208 sabadell / t.937 243 934
estudi@cactus-disseny.com / www.cactus-disseny.com

tiratge: 1.500 exemplars
Aquesta revista ha estat completament autofinançada per la pròpia publicació. Agraïments a: articulistes,
col.laboradors, disseny gràfic, socis, anunciants, voluntaris i som-hi.
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Es fa saber que totes aquelles
botigues, empreses
o professionals que desitgin
inserir algun anunci
a les pàgines daquesta
publicació,
poden adreçar-se al e-mail:
revista@protectorasabadell.org
i sels faran arribar
les corresponents tarifes.
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EDITORIAL
Nova llei de medi ambient
A Catalunya, lactual llei de protecció dels animals és vigent des de lany 2003. Dins de larticulat de la llei, el punt
que regula el sacrifici dels animals en els centres dacollida ha estat ajornat fins lentrada de lany 2007.
Tot i que a la lliga estem a favor de la llei perquè som els primers en defensar els drets dels animals, les entitats
protectores ens convertim en lobjectiu duna legislació que ens fa sospitosos malgrat que fem la feina més ingrata
i poc reconeguda, que és responsabilitat de les administracions locals. Si no és així, cal que algú ens expliqui com
pensen fer-ho per reduir el nombre danimals abandonats, que és el resultat directe de lexcés de població de gats
i gossos i duna manca de conscienciació a la nostra societat.
Quan la Fundació Altarriba es va fer càrrec de la gossera de Barcelona ho va fer amb el propòsit davançar-se a
laplicació de la llei i va decidir que no es sacrificaria cap animal. Les conseqüències daquest anunci van quedar
en evidència de manera immediata. La gossera de Barcelona es va anar saturant degut a que la gent que volia
abandonar el seu animal de companyia ho feia amb la seguretat de que no seria sacrificat i, per tant, amb la
consciència tranquil·la.
Si durant el 2007 augmenta el nombre dabandonaments, la saturació ens pot dur a tancar les portes, degut a que
hem de garantir que la població danimals del nostre refugi ha de seguir disposant de les condicions sanitàries
adequades i de lespai vital necessari.
Les administracions han dacompanyar la llei de protecció dels animals amb actuacions concretes que garanteixin
a la pràctica el contingut de la pròpia llei. Al Regne Unit hi ha agents de policia dedicats a la supervisió dels animals
de companyia, els propietaris dels quals han de tenir un permís per la seva tinença. Al nostre país sembla de
moment, que el que més els preocupa són els seus excrements.
Narcís Sirvent

Referència
Llei 22/2003, de 4 de juliol - DOGC num. 3926 de 16/7/2003
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/natura/protecio_animals/general
/llei_22_2003.jsp
Llei 12/2006, del 27 de juliol - DOGC num. 4690 de 3/8/2006
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/natura/protecio_animals/general
/Llei12_2006.jsp

!

Avís

Segons s'indica a la Llei de Protecció dels Animals (3/88 de 4 de març): cada població té la responsabilitat
civil de fer-se càrrec dels animals que es puguin trobar dins del seu terme municipal.

Telèfons d'utilitat

Donacions

RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS PERDUTS AL CARRER:
Policia Municipal
Cos d'Agents Rurals (Generalitat/Diputació)

tel. 092 i 93 745 32 61
tel. 93 561 70 00
fax. 93 574 16 95

RECOLLIDA D'OCELLS, TORTUGUES, ETC.:
Recollida de Fauna Salvatge.
Centre de recuperació Torreferrussa
Recollida de rèptils

tel. 93 574 00 36
tel. 93 772 63 96

DENÚNCIES:
Departament de Ramadería i Pesca
Mossos d'esquadra

tel. 93 304 67 00
tel. 93 727 62 30

Es pot contribuir a la Lliga
Protectora dAnimals de Sabadell de forma
monetària o bé facilitant alguns materials
que habitualment resulten imprescindibles
pel benestar dels animals. Així doncs,
podeu donar-nos pinso, mantes i roba
dabric, diaris, material de neteja,
corretges, determinats medicaments i
llaunes especials per cadells (Hills A+D).
Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us
direm quines són les nostres necessitats
en cada moment. Podeu adressar-vos a
lAp. de Correus 324 de Sabadell o al e.mail
protectora@protectorasabadell.org, ens
comuniqueu les vostres dades i ens
posarem en contacte amb vosaltres.
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SOCIS
Mirant la tele

Cada matí, la gateta ding es planta davant la tele i espera que emetin els dibuixos animats. Li agraden molt tots,
però li atrauen especialment els teletubis, donat que quan en sent la sintonia, per més que no hi sigui al davant,
ve corrent a mirar-sels i mou el cap de dreta a esquerra perquè es coneix que ja sap pel cantó que surtiran. De fet,
també els vol agafar amb la poteta. Totes aquestes pràctiques que fa, si no es veuen, es dificil creure-se-les.
Encarnació Vidal

La revista Petjades agrairà les col·laboracions escrites i fotogràfiques que aportin els
lectors, tant si són professionals (veterinàris, educadors, cuidadors, docents..) com si són
particulars: revista@protectorasabadell.org o apartat de correus 324 de Sabadell

Institut d'Estudis Aplicats
C. Vallès, 42 baixos dta.
08201 Sabadell
Tel. 93 727 69 54
Mòbil 696 509 879

Especialistas en
todo tipo
de zapatos de
baile y gimansia

CURSOS PROFESSIONALS:

Perruqueria canina
Auxiliar de veterinari - Tècnic veterinari
Ensinistrament caní - Etologia (psicologia canina i felina)
Auxiliar veterinari eqüestre - Tècnic ferrador de cavalls
4
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ARTICLE
La lliga participa a la segona edició d"Animaladda"
Sota la premisa Vols saber com ser el meu millor amic?, naturalment expressada per un animal, es va portar a
terme enguany la segona convocatòria del Saló pel Benestar i la Defensa de lAnimal Abandonat, iniciativa organitzada
per lAssociació en Defensa dels Drets dels Animals (ADDA), que compta amb la presència i recolzament de nombroses
entitats dedicades a la protecció dels animals. La trobada, desenvolupada entre el 22 i 24 de setembre a l'edifici
triangular del Fórum, a Barcelona, va comptar amb la presència, el dissabte, dia 23, de la Lliga Protectora dAnimals
de Sabadell. L'entitat, que va voler participar-hi amb un vistòs stand, va ser la triada per la cadena de televisió
Telecinco per tal d'informar al gran públic en relació al perquè d'un acte d'aquestes característiques. El certamen
va incloure, a més d'informació de primera mà sobre les vivències i particularitats dels animals que han patit un
abandonament, activitats per a grans i petits; una passarel.la, tant de gossos com de gats; una recollida solidària
d'articles destinats als diferents refugis d'animals abandonats i xerrades. La gran afluència de visitants va fer possible
que moltes persones s'interesséssin pels gossos que van acompanyar durant el dia als membres de la protectora
de Sabadell: Cremat, Anka, Mona i Mike, per una banda, i Friky, com a estrella convidada. De tota manera, tot i
les ganes d'adoptar d'algunes persones, es va decidir seguir el procediment habitual i, per tant, les adopcions es
van haver de formalitzar posteriorment a les instal.lacions de la lliga protectora.

Per Nadal regala articles de la
protectora: tenim calendaris,
samarretes, boligrafs, etc.

na ura
clínica veterinària

Ctra. Barcelona, 200
08205 Sabadell
Tel: 93 710 27 47

Medicina interna
Cirurgia general
Neurologia
Neurocirurgia
Geriatria
Petits mamífers
Perruqueria canina i felina
Botiga de complements
Servei a domicili
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ADOPTA'M

REF:1515 ARCHIE

REF:1550 LAIKA

REF:1560 HENO

REF:1596 BETY

REF:1600 BASBY

REF:1601 YUBA

REF:1614 FUSCA

REF:1619 FOC

REF:1635 RICKY

REF:1645 SNOOPY

REF:1669 BRUC

REF:1678 NIKA

REF:1683 NUSKA

REF:1686 POL

REF:1691 SAM

REF:1692 KIRA

REF:1701 MALÚ

REF:1702 KIKO

REF:1709 KAI

REF:1711 MIRKA
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ACTUALITAT
sigue el proyecto alemania...

Durante el año 2006, la Lliga Protectora dAnimals de Sabadell ha continuado con el Proyecto Alemania, iniciado
el año pasado, que tiene como objetivo enviar animales al extranjero con el fin de que puedan ser adoptados. Tal
y como comentamos en una anterior edición de esta publicación, a lo largo del ejercicio 2005 fueron adoptados
6 perros y el presente año, entre los meses de febrero y julio, ya han viajado hacia el país centroeuropeo 5 canes.
Todos ellos ya tienen casa propia. Dependiendo del tamaño del animal, su transporte se lleva a cabo por carretera,
en el caso de los más grandes, o bien en avión, si son más pequeños, pero siempre acompañados por voluntarios.
Algunos ejemplares han tenido la suerte de encontrar rápidamente, aproximadamente un mes, una familia. Es un
gran logro, sobre todo si se tiene en cuenta que uno de ellos, de mediana edad, sufría sordera; otro padecía ansiedad
por separación y había sido devuelto al refugio varias veces y, la última, era una perra extremadamente tímida
que llevaba tres años esperando en el refugio. Se espera poder continuar empleando esta vía de adopción y poder
enviar muchos más animales para que dispongan de una vida digna en casas donde se les quiera a pesar de su
edad o dificultades.

Mandy 7/06

Toby 2/06

Trico 7/06

Fussel 4/06

animal de companyia: font de salut

Segons un informe fet públic a la web de la firma Whiskas el fet de cuidar dun animal és una tasca molt saludable.
Sembla ser que, a més de produir benestar, els nostres amics poden contribuir a aliviar problemes específics de
salut. Acariciar un gat o observar un peix movent-se per un aquari redueix el nivell destrés, donat que provoca una
disminució de la freqüència del batec del cor i produeix una baixada de la tensió arterial. En aquest sentit, la
investigació ha demostrat que estar a la vora duna mascota
és la millor medicina per baixar la tensió arterial i, per tant,
reduir el risc datac de cor. Així mateix alleugeren la soledat
i proporcionen companyia a aquelles persones que pateixen
depressió. A més, concretament a Canadà, un altre estudi
elaborat amb més de 1.000 voluntaris va demostrar que les
persones grans que gaudeixen de la companyia dun animal
afronten en millors condicions les rutines i activitats diàries.
Pel que fa als nens que conviuen amb un animal, sembla
ser que tendeixen a tenir més confiança en sí mateixos, són
més sociables i menys egoistes que la resta. De la mateixa
manera, és sabut que en el cas dels gossos, es produeix un
increment de les relacions socials del seus amos arrel de les
vàries sortides a lexterior que precisen. Per últim, les
responsabilitats que comporta la seva tinença, en concret
la compra de menjar i el manteniment acurat de la seva
higiene diària, obliga a establir unes rutines i obligacions
que, de vegades, resulten fonamentals per donar un sentit
a la vida dalguns individus.
7
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www.protectorasabadell.org

març

gener

febrer

dl dm dc dj dv ds dg

dl dm dc dj dv ds dg

dl dm dc dj dv ds dg

01 02 03 04 05 06 07

01 02 03 04

01 02 03 04

08 09 10 11 12 13 14

05 06 07 08 09 10 11

05 06 07 08 09 10 11

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

19 20 21 22 23 24 25

29 30 31

26 27 28

26 27 28 29 30 31

setembre
agost

juliol

dl dm dc dj dv ds dg

dl dm dc dj dv ds dg

dl dm dc dj dv ds dg

01

01 02 03 04 05

01 02

02 03 04 05 06 07 08

06 07 08 09 10 11 12

03 04 05 06 07 08 09

09 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

30 31
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maig

juny

abril
dl dm dc dj dv ds dg

dl dm dc dj dv ds dg

dl dm dc dj dv ds dg

01

01 02 03 04 05 06

01 02 03

02 03 04 05 06 07 08

07 08 09 10 11 12 13

04 05 06 07 08 09 10

09 10 11 12 13 14 15

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

30

novembre

desembre

octubre
dl dm dc dj dv ds dg

dl dm dc dj dv ds dg

dl dm dc dj dv ds dg

01 02 03 04 05 06 07

01 02 03 04

01 02

08 09 10 11 12 13 14

05 06 07 08 09 10 11

03 04 05 06 07 08 09

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

17 18 19 20 21 22 23

29 30 31

26 27 28 29 30

24 25 26 27 28 29 30
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DONAR A CONÈIXER LA LLIGA
Dia a dia a la protectora: l'altra cara
Històries

Tal i com el titular de la secció indica, aquest espai de la revista Petjades té com a un dels seus principals objectius
difondre la tasca que porta a terme la Lliga Protectora dAnimals de Sabadell per tal dapropar lentitat, les persones
que hi treballen remunerada o volutariament i els propis animals a totes aquelles persones que experimentan una
especial sensibilitat vers els animals. No obstant això, de tant en tant cal recordar que la tasca daquesta organització
també topa amb situacions tristes, frustrants i esfareidores que cal que la gent conegui. No es tracta de ser
desagradables ni de voler amargar la jornada a ningú, sino que és una manera més de conscienciar sobre la existència
de determinades actituds i animar a tothom a contribuir a lerradicació de certes irresponsabilitats, crueltats i
ignoràncies.

Edda

LEdda va arribar a la protectora, juntament amb el seu germà, amb tan sols
un parell de mesos. Sempre ha estat una gossa poruga, que ha mostrat molta
por i signes clars de no haver estat mai tractada amb amor, tendresa i compresió.
Quan ja tenia uns 5 mesos va ser adoptada per una parella de Barcelona, a la
qual vam explicar que tenia por i que shavia danar a poc a poc. Doncs bé, el
mateix dia que la vam portar a la seva nova llar, un dimecres, es va escapar.
Els dies següents va movilitzar-se molta gent de Barcelona (gràcies a tothom)
i va ser dissabte, quan ja pensàvem en el pitjor, quan dos grans rescatadors,
lHorco i lIrán (dos gossets de la Montse i l'Edu) la van trobar i, més o menys,
la van caçar.
És molt important tenir cura de les indicacions que proporcionan els cuidadors
dels animals. Cal pensar en el que es pot donar, donat que els horaris, la forma
de ser i viure, etc. condicionen la vida dun animal que és per tota la vida i, la seva vida, és la nostra responsabilitat.
Per sort lEdda ja està a la protectora sana i salva, esperant una nova proposta de vida en familia que respecti i ajudi
a solucionar les seves petites mancances.

Ella

Ella era una perra de unos cinco años de edad, de color negro sin manchas, con el pelo
fino, de talla mediana, sin ninguna característica especial entre los miles de perros
abandonados. Sin embargo, ella apareció muerta, colgada de un árbol. Se supo del
modo en qué había muerto porque apareció en una transitada zona arbolada de la
ciudad de Sabadell, un entorno por el que diariamente pasean numerosas personas
de todas las edades y condiciones. No se pudo hacer nada por aliviar su dolor y
sufrimiento, pero no murió en vano, puesto que se convirtió en un buen motivo, y ya
son muchos, para seguir luchando en el respeto y protección de los animales.

Menjada pels insectes

Recentment, una voluntària de la protectora va trobar una gossa de raça petita pels voltants de la Salut. Anava
desorientada i li costava mantenir-se dreta. En acostarse, va poder observar que estava molt prima, però el pitjor
de tot eren dues ferides que tenia a nivell de labdomen don entraven i sortien mosques. Els insectes havien deixat
els seus ous dins les ferides, i d'ells en sortien larves que creixien alimentant-se de la carn que les envoltava.
El resultat de tot aixó era que lanimal es trobava en un estat lamentable, un estat del qual no es podia recuperar.
En aquest cas, la protectora no va ser-hi a temps de fer res.
Com va acabar així? No ho sabrem mai, com tampoc sabrem el temps que va estar patint mentre les mosques se
la menjaven.
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HABITANTS DE LA PROTECTORA
Leo
Tan sols era una boleta quan fa dos anys va començar a formar part daquesta gran família que és la protectora.
Una boleta peluda, petita, juganera i riallera que es va guanyar amb les seves ganyotes el cor de tots els que dia a
dia lluitem per donar una nova llar a tots els animalons que fins aquí arriben.
El Leo, que així es diu perquè de petitó
semblava un lleonet, no va tenir la
mateixa sort que la resta dels seus
germans que de seguida van trobar una
família amb la que compartir la seva
vida. Encara que estem molt contents de
tenir-lo amb nosaltres, encara que
sempre ens alegra amb les seves
carantonyes la nostra arribada a la dura
feina que aquí ens espera, ens faria molt
feliços que el Leo trobés una llar amb
una família que se lestimi tant com ho
fem nosaltres.
Testimem, Leo; i perquè testimem,
desitgem de tot cor que aviat trobis una
família a la que puguis fer molt feliç al
temps que tu també ho siguis.
Una voluntària que testima.

Leo, de petitet.

Leo, actualment.

Adéu Toby
Ara farà gairebé tres anys em vaig trobar amb en Toby per primer cop. Ja era un gos gran, no només físicament
sino també cronològicament. Ho recordo perfectament, com si de veritat fós ahir. Anava a informar-me a la
protectora per a ser voluntària i, a lhora dentrar a la recepció per tal de preguntar, hi era ell. El recordo, de veritat,
com un galant, un gos amb pose i també caràcter. Recordo que vaig intentar tocar-lo (quina mania tenim tots
de tocar-los quan estan tranquils, oi?¿) i ell, amb un moviment de morro, va avisar-me de que no en tenia ganes.
Des de llavors, la nostra relació es va basar en el respecte mutu, jo sempre sabia on era ell i ell sempre sabia on era
jo, però cap dels dos no ens interrelacionàvem, era com no traspassar aquella relació de poder - manava ell, ho
admeto - adquirida des del primer dia que ens vàrem trobar. Tot i això, sempre havia de saber on era, com es
trobava. En Toby, amb els seus cabells i la seva cara allargada, sempre
duna manera o duna altra, ens donava, a tots, la benvinguda. Les
seves maneres imposàven respecte, era com el cap de la manada.
Des de lhivern passat tots haviem notat el canvi experimentat pel
Toby. Sanava fent més i més gran, sapagava el seu caràcter, la seva
autoritat minvava per tal de cercar més els mimos, buscava més les
mans i el carinyo de tots nosaltres, no hi ha un sòl treballador/a o
voluntari/a que, des de llavors, en arribar, no li fés un mimo, una rialla
o una paraula damor. Aquest estiu hem vist com sha anat apagant,
cada cop més, i com ens ha anat demostrant que era un senyor, tot
un senyor.
El cap de setmana del 07 doctubre, en Toby ens va deixar. No obstant,
ens va deixar un llegat: ens va demostrar com hem de viure, sempre
amb dignitat, amb respecte, i encara que fós un gos de ningú i de
tothom, per a nosaltres el que més ens reconforta és que tots els anys
que hem compartit, que no han estat pocs, ha sigut feliç, disfrutant
de la companyia humana i perruna, i sobretot, gaudint del nostre
amor, respecte i dedicació. Per altra banda, nosaltres hem pogut
disfrutar dell, un exemple a seguir per a tothom: gos, gat i, sobretot,
ésser humà.
En Toby sempre serà el nostre amic i sempre estarà entre nosaltres,
oi noi?¿
*El Toby va figurar a la portada de ledició número 2 de la revista Petjades.
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ANIMALS ADOPTATS
Dulzón

¡Hola! Muchas gracias por llamar e interesaros por
cómo está Dulzón. Como podéis observar en las
fotos ha crecido mucho y ya se ha recuperado, por
cierto que muy bien, del virus que había sufrido.
Casi no queda nada de la marca en la espalda y, al
mismo tiempo, va ganando peso. Ya le han puesto
su primera vacuna y el mes que viene toca revacunar.
Es muy juguetón, muy listo y súper cariñoso. Le
encanta jugar en el jardín, correr, cazar mariposas
y realizar trabajos de jardinería, aunque no sean
necesarios, ja, ja, ja.
Poco a poco estamos aprendiendo a ir con correa,
pero Dulzón lo encuentra realmente tonto y
aburrido ¡Con lo divertido que es correr libre!. ¡Es
un encanto! Ya no nos podríamos imaginar una vida
sin él. Ha llenado la casa de alegría. Os damos las
gracias por haberlo salvado, a él, a sus hermanos y
a tantos otros animales sin hogar. Estáis haciendo
un buen trabajo.
Ya os iré informando sobre su evolución.
Un gran abrazo: Daniela, Salva & Dulzón.

Ika

La gossa IKA també va ser adoptada a la lliga protectora pel Carlos.

BREMEN
veterin÷÷aria
CLINICA VETERINARIA

C. Barcelona, 26-28
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS
Tel. 93 714 47 59
Tel.Urgències (24h.) 689 67 50 28
HORARI:

de 10 a 2 i de 5 a 9h.
Dissabtes de 10 a1 i de 5 a 8h.

12

Composición

Hospital 24h.
c.Josep Tarradellas, 20
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Linda

La Linda, batejada a la protectora com a White, és una cadelleta
tremenda!!! Quan va arribar a la protectora vam adonar-nos que
era molt, molt, molt joganera i sorda, cosa que feia la seva adopció
molt complicada: una gossa que es faria gran i sorda. Però en Xavi
Vidal, el seu papi, no sho va pensar ni un moment. Ara conviu
amb un gat i amb lOtto, un gos, el seu germà de la protectora
de Gavà que està (aixó mho ha dit en secret) una mica fart de
la Linda. Ara estan fent cursos deducació per signes perquè els
faci cas i es puguin comunicar entre tots. La Linda està molt
agraïda, tant a les persones que la van adoptar com a les que la
van cuidar (gràcies judith!!). La familia del Xavi és un exemple
a seguir, ens hem danimar a donar oportunitats de tenir una
millor vida a gossos amb caracteristiques que els facin especials.

Sumo

La gossa de raça boxer Sumo va ser adoptada a la lliga protectora de Sabadell per una familia dAndorra que ja
tenien un gos mascle de les mateixes característiques. Els seus amos van desplaçar-se fins a les instal.lacions de
lentitat per tal de formalitzar ladopció. Aquesta és la carta que ens van adreçar dies després:
Hola somos nosotros...te preguntarás cómo está Sumo. La verdad es que es muy cariñosa y con Tor, nuestro otro
perro, se lleva bastante bien. De hecho, el salir a la calle es toda una aventura, ya que es bastante curiosa y además,
como todavía no sabe del todo bien por dónde tiene que ir, va un poquito descontrolada, pero ya se acostumbrará.
Precisamente hoy, hemos disfrutado de un día bastante completo debido a que por la mañana nos hemos acercado
hasta el veterinario. La ha mirado un poquito y nos ha dicho que es toda una campeona y que
estaba muy bien cuidada. Luego nos hemos ido de compras y nos hemos traído un montón de cosas para casa: un
collar, huesitos de todos los gustos,...Te mando unas fotos para que veas qué guapos son. Johnatan i Ana.

CLIÍNICA VETERINÁARIA
DEL CENTRE
De Dill a Div: de 10 a
20.30h, obert al migdia.
Dissabte: de 10 a 14.30h.
Hores de visita convingudes.

C.Sant Nonet, 2 08458 St. Pere de Vilamajor
Tel. 938 450 121 Fax 938 450 588

C.Colom, 53
08201 Sabadell
Tel. 93 727 28 37
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REPORTATGE
ESTERILITZACIÓ: control de la superpoblació
Al conjunt dEuropa i a algunes zones de lestat és obligatori esterilitzar els animals adoptats com a prevenció
dabandonaments i, per tant, de patiments innecessaris.
Si bé els darrers anys els diferents missatges elaborats per entitats vinculades al món de lanimal de companyia o
bé per la mateixa administració i destinats a conscienciar a la població en relació a les conseqüències de
labandonament han tingut efectes positius a gairebé tots els nivells, cada any les estadistiques evidencien que es
segueixen abandonant massa gossos i gats. Així mateix, també es pot deduir dels estudis consultats que aquesta
crua realitat és un efecte derivat de lexcés danimals nascuts per descuit o irresponsabilitat. El resultat és que els
refugis de les protectores no dónen labast; els carrers són plens sobretot de gats que malviuen i els boscos registren
un elevat número de gossos desesperats i incapaços de sobreviure per sí sols. En definitiva, per molt que es treballi
en el camp de ladopció, si no satura el volum dexemplars que neixen fortuitament, la tasca perd una gran part
de la seva efectivitat.

Conscienciació de la població

Constatades aquestes tristes circumstàncies, encapçalades pel patiment i situació de desempar a les quals es
condemna als animals abandonats, el segment de població més sensibilitzada creu convenient implicar als propietaris
per tal de que col.laborin i mirin devitar el naixement danimals que ningú no voldrà o bé que aniran a parar a
mans dindividus que no els respectaran. Una de les mesures preventives més efectives i utilitzades en el marc de
la Unió Europea és lesterilització però, a més, resulta ser la pràctica més recomanada pel col.lectiu de professionals
veterinaris. Així doncs, lobjectiu consisteix en evitar lexcessiu naixement danimals no desitjats, seguint les
instruccions dun facultatiu.

Desterrant tòpics

Pel que sembla, una gran part de la població encara manté certes creences entorn a làmbit de lesterilització que,
tot i haver estat erradicades fa molt de temps, continuen habitant la ment de les persones. Els trets identificatius
de gossos i gats, base del seu temperament, no varien a partir del moment en que sels aplica aquesta mesura.
Continuaran mostrant la mateixa inteligència, vitalitat, independència, capacitat de demanar afecte i ganes de
jugar.
Evidentment sí que es registren canvis en relació a la conducta que mostren, però la majoria dells contribueixen
a millorar la qualitat de vida, tant la dels mateixos animals com la de les families que els acullen.
Com a breu pinzellada sobre alguns daquells tòpics que circulen en la societat infundadament, cal destacar que,
per una banda, no és cert que les femelles hagin dhaver experimentat, com a mínim, un part per a ser esterilitzdaes
ni, per altra banda, que els gossos i gats perdin la seva vitalitat, inteligència o ganes de jugar després de la
intervenció, tot i que és cert que es tornen menys agressius.

FEMELLA

MASCLE

En el cas de gossos i gats femelles, lesterilització
contribueix a reduir:
-

Elimina el zel i, per tant, no perd sang ni marca
amb lorina.
- Sevita la possibilitat de la pseudogestació o
embarassos psicològics.
- Ajuda a reduir la incidència en quadres de tumors
de mama.
- Redueix els miols, en el cas de les gates, i elimina els
canvis de conducta provocats pel zel.

En el cas de gossos i gats mascles, lesterilització
contribueix a reduir:
-

El marcatge del territori mitjançant lorina
(en el cas dels gats, el fenòmen es redueix fins el 90%).
Les baralles amb daltres mascles.
Sobretot en el cas dels gats, les fugides de casa.
La tendència del gossos a muntar.
Les variades demostracions dagressivitat vers
daltres exemplars

Una de les formes empleades des dentitats i administració per aconseguir controlar la superpoblació danimals
de companyia és lesterilització.
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Tipus dintervencions

Els diferents tipus dintervencions quirúrgiques que es practiquen es porten a terme amb anestèsia general i
comporten un risc mínim. No necessiten cap mena dhospitalització i la recuperació total de lanimal es produeix
en 2 o 3 dies. Existeixen altres mètodes com ara proporcionar hormones sintètiques a les femelles per tal d'inhibir
el zel però, a part de que té un efecte temporal i, per tant, suposa tractar a lanimal durant cada un dels zels, poden
tenir implicacions i possibles efectes secundaris, de manera que es fa imprescindible seguir els consells del
professional veterinari.
Es tracta d'una mesura que contribueix a millorar en gran mesura la qualitat de vida de lanimal i, en conseqüència,
la dels seus amos.

ajuda'ns a evitar-ho

És important que es tingui en compte:
·

que és força traumàtic per una femella el fet de ser separada dels seus cadells per tal de que siguin sacrificats
perquè ningú no els vol.
que encara que un animal esterilitzat pot tendir a engreixar-se, és un fenòmen fàcil desmenar mitjançant
una alimentació adequada.
i, per últim, que lagressivitat és essencialment conseqüència derrors durant la cria o socialització del
cadell i que la qualitat de vida passa per la cria danimals sans i equilibrats.

·
·

*Aquesta informació ha estat elaborada a partir de dades i conceptes aportats per la Fundació Affinity.

GRAU INSTAL.LACIONS
I REPARACIONS, S.L.
Instal.ladors autoritzats
Regs per asperció
i degoteig
Reformes en general
Calefacció i A.C.S.
Aire condicionat
Treballs verticals
Lampisteria
Electricitat
PUBLICITAT
Gas
C/Antoni Cusidó, 6-C
Sabadell 08208
Tel. 93 716 17 28
Fax. 93 716 07 06

grauinsta@telefonica.net

RESTAURANT
"EL CIERVO"

Menjar i tapes al teu gust
i amb molt de gust.
C. Roger de Flor, 154
93 712 32 64
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ACTUALITAT
actualització de dades: la immediatesa de l'e.mail

És molt important que la Lliga Protectora dAnimals de Sabadell compti amb les dades correctes i actualitzades dels
seus socis per tal de poder-los mantenir informats sobre tot allò que afecta a lentitat. Si la vostra adreça, compte
bancari, e.mail o qualsevol altra dada personal ha variat darrerament, us preguem ens ho feu saber mitjançant un
e.mail a ladreça electrònica protectora@protectorasabadell.org o bé amb una nota a lapartat de correus 324.
També ens és molt útil comptar amb el vostre e.mail per guanyar en immediatesa, economia i logística.

passejada de gossos

festa major de gràcia

Nova passejada de gossos el mes de juliol.

Coincidint amb la Festa Major de Gràcia a Sabadell, els ciutadans van tenir una
nova oportunitat de veure lexposició organitzada per la lliga protectora i titulada
Vides de Gos.

banc de sang animal

Amb el lema Regali vida, doni la sang del seu gos, el Banc de Sang Animal, amb el suport de la Facultat de
Veterinària de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), té com a objectiu suministrar sang a tots
els professionals, i aportar informació i educació continuada a veterinaris de tota Espanya. Cada dia, animals malalts
o ferits depenen duna transfussió de sang per sobreviure i, per tant, la necessitat de donacions augmenta
continuament. Un gos sa, que pesi més de 25 kg, tingui un bon caràcter, i estigui vacunat i desparasitat, pot ser
donant, només cal tenir en compte que, en el cas de les femelles, no hagin tingut cadells. Un cop lanimal és a la
consulta, se li afaita una petita zona del coll per, posteriorment, extreure-li sang de la vena jugular. El procés, que
dura uns cinc minuts i només cal que el gos sestigui quiet, no cal aplicar-li anestèsia, es repeteix cada tres mesos
i el resultat de cada visita permet ajudar a un total de tres animals. El procediment seguit per aquest organisme
està supervisat per la Comissió dÈtica a lExperimentació Animal i Humana (CEEAH) de la Universitat Autònoma
de Barcelona i pel Servei de Protecció de la Fauna, Flora i Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya.
A més de la satisfacció dajudar a altres animals, el propietari del gos rebrà cada any gratuitament un informe que
contemplarà una exploració clínica completa, una anàlisi de sang i un diagnòstic pel que fa a les enfermetats
infeccioses hematològiques (leishmaniosis, ehrlichiosis, dirofilariosis). També es facilitarà un sac de pinso i un
tractament amb hemoderivats en cas que sigui precís. Les persones que vulguin col.laborar, només cal que contactin
previament amb el telèfon 639 56 12 12 i, un cop hagin quedat entesos amb lorganització, es dirigeixin al Hospital
Clínic Veterinari de la UAB. Banco de Sangre Animal Facultat de Veterinària-Laboratori VO-335
Campus Universitari  Edifici V- 08193 Bellaterra (Barcelona). E.mail:bsa@bancodesangreanimal.org
Web: www.bancodesangreanimal.org

VOLS SER VOLUNTARI?

voluntaris@protectorasabadell.org o al telèfon 93 726 72 27

VOLS FER-TE SOCI?

socis@protectorasabadell.org o al telèfon 93 726 72 27
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