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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, 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

PUBLICITAT
Es fa saber que totes aquelles botigues, empreses o
professionals que desitgin inserir algun anunci a
les pàgines daquesta publicació, poden
adreçar-se a l' e-mail: revista@protectorasabadell.org
i sels faran arribar les corresponents tarifes.

Aquesta revista ha estat completament autofinançada per lentitat protectora i per la pròpia publicació. Agraïments
a: articulistes, col.laboradors, disseny gràfic, socis, anunciants, voluntaris i som-hi.
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EDITORIAL
Per què són aquí?
Estava preparant les fotos de la secció "Adoptam" de la revista i no he pogut resistir-me a escriure unes línies sobre
els sentiments que afloren en veure-les. Són imatges de gats i gossos, déssers indefensos i sotmesos a la nostra
voluntat. Individus que han ingressat recentment al refugi i que perfectament poden passar desapercebuts, ocults
als nostres ulls entre la multitud.
Per què es troben en aquesta situació, per què els han abandonat, per què hi ha gent que quan vol un animal de
companyia només es fixa en laspecte, en la raça o en ledat i no en la mirada; la seva súplica: només ens estan
demanant una carícia, una estona amb ells.
No ho acabo dentendre, segurament és perquè quan tacostumes a conviure amb ells desapareixen les races, les
formes i les edats, i et fixes més en el caràcter; aquest és simpàtic, aquell és juganer, laltre és més tranquil·let
Però sempre nhi ha algun que decideix anar darrera teu, que tescull com a company i pots estar segur que, sense
haver-li donat mai menjar, només perquè quan et seguia li has dit alguna cosa o lhi has acariciat el caparró, et
serà fidel per sempre.
És la sort que tenim els que compartim el nostre temps amb ells. Tels enduries tots a casa. I a vegades tho has de
pensar dues vegades, no es tracta de canviar el refugi de lloc!
De tant en tant ve algú que decideix adoptar un animal adult, o amb una malaltia crònica o, senzillament, el que
fa més llàstima, però lexperiència et fa ser pragmàtic. Quan veus entrar un gos o un gat, ja saps si serà fàcil o difícil
que ladoptin. Quan entren cadells segurament no trigaran gaire en ser adoptats, tothom en demana. El que no
saps és si algun dells tornarà al cap duns mesos o uns anys, convertit ja en un daquests que ningú no vol.
Narcís Sirvent

Donacions

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, llet especialment elaborada per a cadells de gat i gos, tovalloletes
de nen petit 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 a l'adreça electrònica:
protectora@protectorasabadell.org, ens comuniqueu les vostres dades i ens
posarem en contacte amb vosaltres.

Participa

La revista Petjades agrairà
les COL·LABORACIONS ESCRITES I
FOTOGRÀFIQUES que puguin aportar
els lectors, tant si són professionals
(veterinàris, educadors, cuidadors,
docents..) com si són particulars.
Aquest material ens pot ser remés a
través de l'adreça electrònica,
revista@protectorasabadell.org o bé
a l'apartat de correus 324 de Sabadell.

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.
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SOCIS
Mig

Hola, soy Mig y tengo nueve años. Mis papás me recogieron en la calle cuando
tenía tres meses. Estaba tan asustada que cuando me encontraron estaba maullando
a la vez que intentaba esconderme en la ranura del buzón de la puerta de los
vecinos. Me pusieron este nombre porque dicen que me parezco a un avión de
esos...por la velocidad que cojo cuando hago carreras por casa. Tuve mucha suerte.
Me subieron a casa, me dieron de comer y de beber, y me desparasitaron (tenía
unas pulgas del tamaño de un elefante). Enseguida empezaron a mimarme
(demasiado) y a comprarme todas mis cosas. Una vez les di un susto muy grande:
me puse muy malita porque me tragué una moneda y tuvieron que operarme para
sacármela. Casi me muero (tened cuidado con las monedas, pues jugando,
jugando, ). Como podéis ver, vivo mejor que quiero y soy la reina de la casa.
Bueno, voy a seguir durmiendo Saludos a todos.
Rosa Lorente

Els gossos de la meva vida

El Jaume Macià i lAnna M. Muñoz, socis de la Lliga Protectora dAnimals de Sabadell, tenen un fill que es diu Sergi
i té 9 anys. El Sergi ens ha escrit un text sobre els gossos que ell ha conegut. Tal i com diuen els seus pares, el relat
ha estat una iniciativa del nen que ells només shan encarregat de corregir.
Anècdotes dels meus gossos:
IETI
MICO
XANDRI
Com que el Ieti tenia el pèl molt
Un dia al Mico li vaig fer una caseta
Un dia el Xandri i jo estàvem jugant
llarg, a mi magradava molt jugar a
al sofà amb els coixins. Hi cabia just,
amb la seva pilota i va fer una
fer de perruquer. Bé, de perruquer
però li surtia la punta de la cua i el
estrebada que em va fer caure de
jo, ell de client i jo sempre el deixava
cap. Ell sestimava molt els ninots i
cul a terra. Em vaig fer una mica de
molt maco. Tot i que el Ieti shauria
per això va córrer a buscar els seus
mal però, dintre de tot, poc. Ell ho
estimat més estar al llit fent la
ninots i els va posar dintre la casa
va notar i va venir corrents a fer-me
migdiada, tenia molta paciència i
amb ell.
petons amb la llengua. Això em va
em deixava fer. Jo sempre em sortia
donar una alegria que no men vaig
amb la meva.
recordar més del mal.

(Nota: els meus iaios van adoptar el Ieti i el Xandri a la Lliga Protectora dAnimals de Sabadell (11 dabril de 1990 i 12
de juliol de 2005 respectivament). El Mico sel van trobar abandonat al Pryca el 14 de juny de 1994 i va morir de pena
tres mesos després que el Ieti.)
Sergi Macià i Muñoz

Compte amb el gos !!!

Els darrers mesos, tant els diferents mitjans de comunicació com les mateixes
entitats o col.lectius vinculats al món del gos shan fet ressó de laugment de
casos en que lanimal desapareix. Els motius pels quals es roben els gossos són
variats. Pel que sha pogut anar sabent, aquests animals poden tenir destinacions
tan dispars com els rodatges de pel.lícules gore o les sessions dentrenament
per a gossos de baralla. També sen sap de casos en que han estat venuts a
terceres persones, sobretot si són de raça; han estat robats per aprofitar-ne la
pell; i, finalment, hi ha situacions en que, previ pagament dun rescat, són
tornats sans i estalvi als seus amos. La manera dactuar gira al voltant del reclam,
sigui a través duna gossa en zel o bé de menjar o joguines. Un cop es té a
lanimal a la vora, sel reté amb un instrument de barra llarga que al capdavall
té un llaç que sestreny quan el gos fa lintent de fugir. De tota manera, siguin
quins siguin els objectius dels lladres, el que està clar és que, davant dun
fenòmen com aquest, cal tenir més cura del que és habitual amb el nostre amic.
4
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La Sura és la gossa duna sòcia
de la protectora, l'Elena Ruíz,
que ha estat robada recentment.
Afortunadament va aparéixer
dies després, però en un estat
deplorable: bruta i amb
mossegades de consideració
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ACTUALITATS
Mascotes Ciutadanes
La carpa informativa que la Diputació de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya estan instal.lant a les diferents poblacions de la
provincia al llarg dels darrers mesos, i que arribà a Sabadell el
diumenge, 18 de març, pretén conscienciar a la població de la
importància de ladopció, així com donar a conéixer les diferents
protectores y potenciar lapropament de la gent a aquesta mena
dentitats. Tot plegat es portà a terme arrel de la nova llei del dia
1 de gener de 2007. La Lliga Protectora dAnimals de Sabadell va
participar a lacte amb un stand informatiu i amb set gossos que
van ser oportunament presentats als assistents.

Els 7 gossos de la lliga damunt de l'escenari

La protectora de Perpinyà visita Sabadell
Els voluntaris de la protectora d'animals de Perpinyà van
traslladar-se el passat mes de març fins a les instal.lacions de
la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, amb qui està
agermanada des de l'any 2005, per tal de conéixer de primera
mà el refugi i el seu funcionament. L'acte es va convertir en
una experiència destinada a compartir inquietuds i intercanviar
idees. Cal destacar que, tot i la seva joventut, aquests voluntaris
participen activament en el dia a dia amb els animals.
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REPORTATGE
Estic embarassada .puc seguir convivint amb el meu gat?
Aquesta és una qüestió que, en algun moment, moltes famílies shan plantejat.
Una de les raons per les quals sabandona un gos o un gat és la por a contraure una zoonosis, és a dir, una malaltia
transmissible de lanimal a la persona. La toxoplasmosis és una zoonosis i constitueix una de les principals causes
dabandonament de gats a les nostres ciutats.
Associada tradicionalment al gat, la toxoplasmosis està causada per un paràsit protozou (Toxoplasma gondii) que
pot afectar un ampli ventall despècies animals, entre elles vaques, ovelles, porcs, rosegadors, aus i també lespècie
humana. La transmissió es produeix per la ingesta daquest paràsit que pot estar present a les femtes del gat i
també a la musculatura de vaques, porcs etc
Un gat sinfecta amb lagent causant de la toxoplasmosis en ingerir ocells i rosegadors infectats. Quan això passa,
el gat elimina Toxoplasma en les seves femtes. Així doncs, les femtes del gat constitueixen una font dinfecció. Ara
bé, leliminació del paràsit es produeix únicament durant 1-2 setmanes, aproximadament. Això vol dir que el gat
només serà infectiu, és a dir, només podrà transmetre la infecció durant aquest breu període de temps. La
contaminació de les mans en tenir contacte amb les femtes dun gat infectat, per exemple durant la neteja de la
terra del gat, pot fer que accidentalment una persona ingereixi ooquists de Toxoplasma i sinfecti. Tanmateix,
aquesta no és la via dinfecció més important.
QUINA ÉS LA PRINCIPAL FONT DINFECCIÓ PER A LES PERSONES?
La presència de Toxoplasma al terra o a les pastures constitueix el principal focus dinfecció de la Toxoplasmosis.
Per una banda, animals com ara les vaques, les ovelles, els porcs... sinfecten en ingerir Toxoplasma present al terra
o a les pastures. En aquests animals el paràsit es localitza a la musculatura. En aquesta localització el paràsit només
es pot eliminar si es fa un tractament tèrmic, és a dir, si la carn es cou. Si la carn es menja crua o poc cuita el paràsit
romàn infectiu. Processos com la congelació, el fumat, el salat etc. no inactiven el paràsit. El consum de carn crua
o poc cuita constitueix un risc dinfecció molt important.
Daltra banda, el Toxoplasma present al terra pot contaminar aigües de reg i vegetals. El consum de verdures crues
mal rentades representa una altra important via de contagi. Així doncs, el consum de carn crua i/o verdures crues
mal rentades constitueixen les principals vies dinfecció de la Toxoplasmosis per a les persones.
COM PUC EVITAR TENIR CONTACTE AMB TOXOPLASMA, ESPECIALMENT ARA QUE ESTIC EMBARASSADA?
En primer lloc, no cal desfer-sen del gat.
En segon terme, cal prendre un seguit de mesures i precaucions molt senzilles però, alhora, molt importants:
1. Rentar-se les mans escrupolosament abans de menjar i, molt especialment després dhaver manipulat carn crua,
dhaver rentat verdures, dhaver acaronat un gat, etc.
2. Evitar el consum de carn crua o poc feta. Coure molt bé la carn.
3. Rentar i desinfectar molt bé tota aquella verdura i productes dhorta que shagin de consumir crus.
4. Consumir llet i productes lactics pasteuritzats.
5. Evitar el contacte de les mans amb la terra. Ús de guants per a netejar el jardí.
6. És aconsellable que la neteja de la terra de gat la faci una altra persona (la parella, per exemple) i, si això no és
possible, usar guants per a evitar el contacte amb les femtes.
7. Lalimentació del gat ha de ser comercial (pinso) tot evitant una dieta basada en la caça docells, rosegadors etc
Anna Ortuño, Parasitologia i Malalties Parasitàries, Facultat de Veterinària, UAB.

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

CURSOS PROFESSIONALS:

Perruqueria canina
Auxiliar de veterinari - Tècnic veterinari
Ensinistrament caní - Etologia (psicologia canina i felina)
Auxiliar veterinari eqüestre - Tècnic ferrador de cavalls
6
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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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ACTUALITATS
Un Web per adaptar-se als nous temps: www.protectorasabadell.org
Tal i com anunciàvem a la portada de la nostra darrera edició de la revista Petjades,
la Lliga Protectora dAnimals de Sabadell ha posat en marxa un nou lloc web:
www.protectorasabadell.org . És evident que avui dia, sobretot a nivell tant pràctic
com de difusió, comptar amb un espai Web des don poder arribar a un elevat
nombre de persones fomenta el coneixement duna realitat com és labandonament
dels animals i, per tant, en desperta la conscienciació i, per què no!, pot fomentar
la implicació, per part de les persones minimament sensibles, en una de les
problemàtiques que pateix una societat anomenada civilitzada com és la nostra.
Es tracta dun Web que es pot consultar tant en castellà com en català. Així mateix,
és un espai on satorga prioritat total als habitants de la protectora, els animals,
comptant amb una base de dades totalment actualitzada junt amb la qual sespecifica
ledat, data dingrés, tipus danimal, carácter, etc.; amb informació dinterès; dades
per donar a conèixer la mateixa entitat, i una enumeració dels canals a través dels
quals és possible contactar per tal dinformar-se per adoptar, fer-se soci, fer-se
voluntari, La persona que hi entri compte amb uns filtres per tal de cercar i localitzar el tipus danimal concret
que sadaptarà a les seves necessitats: tamany petit, mitjà o gran; pèl curt o llarg; mascle o femella; cadells; És
una manera de que els potencials adoptants arribin a la protectora amb una idea clara de lanimal que millor
sadaptaria al seu ritme de vida.
En una era en la qual gairebé tothom es comunica a través dInternet, la lliga vol adaptar-se als nous temps.
Lobjectiu és proporcionar encara més oportunitats dadopció als seus hostes, de forma que cada vegada la seva
estada sigui més curta.

Nous membres de la protectora
LAna, la veterinària de la Lliga Protectora
dAnimals, ha sigut mare de la Lara, que va néixer
el passat dia 23/02/2007. Tant la mare com la
nena es troben en perfecte estat. Mentre l'Ana
està de baixa per maternitat, la substituirà
l'Alberto Baguena.
Per altra banda, la Núria Guiot ha ingressat a
lorganizació en caràcter de treballadora.

L'Ana i la Lara

La Núria

Vestuaris pels treballadors
Les instal.lacions de la lliga protectora
shan vist reforçades per la cessió, per part
de la Diputació de Barcelona, de dues
cabines o moduls. Degut a les actuals
necessitats de lentitat, aquests
equipaments han estat adaptats per ser
destinats a vestuaris pels treballadors.

Especialistas en
todo tipo
de zapatos de
baile y gimansia

Paseo Espronceda, 84
(Creu de Barberà)08204 SABADELL
Tel./Fax 93 710 56 93

www.donpepitobaile.com
7
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ADOPTA'M

REF:2186 ALAN

REF:1313 ANY

REF:1865 ARA

REF:1314 AXE

REF:2015 ASHA

REF:2005 BENI

REF:2169 KAISER
REF:2165 BILBO

REF:2143 BLACKY

REF:2179 BRUTUS

REF:2178 BUCK

REF:2183 BUMER

REF:2078 CANUTO

REF:2066 CIGRONET

REF:2047 DAMA

REF:1503 DAU

REF:1883 FLOC

8
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Entrà al febrer amb 13 anys, bo, carinyós, apte per conviure amb nens.
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REF:2116 GORDY

REF:2185 INKA

REF:1952 LOBO

REF:1954 MAX

REF:2141 NUCA

REF:2064 OTTO

REF:2182 PERLA

REF:2168 PRUNA

REF:2173 RINGO

REF:1693 RIO

REF:2034 PODENC
REF:2063 ROCO

REF:2114 TRENTA

Té 2 anys i problemes amb la ròtula d'una pota.

REF:1872 TOM

REF:2176 TULA

REF:2019 ZEUS

REF:2174 YUCA

9
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DONAR A CONÈIXER LA LLIGA
Recepció: la primera impressió
La Montse, la Bienve i la Glòria fa un munt danys que
porten a terme una tasca impagable a la Lliga Protectora
dAnimals de Sabadell i no només són les primeres cares
amb qui es topen els visitants que sapropen fins a les
instal.lacions sino que, a més, quan es tracta
darremangar-se també hi saben posar el coll sense que
els hi caiguin els anells.
Atendre les persones que sadrecen a la lliga, tant en
persona como per telèfon; informar sobre les normes i
el funcionament de lentitat; orientar sobre els serveis
que sofereixen i pel que fa a lanimal convenient en
cada cas en base a les circumstàncies que presenten els
sol.licitants; deixar per un moment la recepció i
acompanyar els visitants fins a la zona on són els animals; D'esquerra a dreta, la Glòria, la Bienve i la Montse
portar al dia els fitxers on senmagatzema, per una banda, la informació (dades + foto) relativa als habitants del
refugi com, per una altra, les dades de contacte amb els socis; gestionar les tombes i incineracions; mantenir el
contacte amb daltres entitats darreu que persegueixen semblants objectius que la lliga,...tot plegat sota un clima
que, de vegades, pot arribar a ser problemàtic perquè no tothom entén que hi ha una serie de reglaments i requisits
que cal cumplir.
Quan la darrera situació esmentada esdevé negativa es deriva en amenaces i coaccions sobre la sort de lanimal
que no es pot acollir; agresivitat cap a unes persones que només actúen de canal i que no són qui estableixen les
normes; manipulació quan sadonen de que en realitat el fet és que estan confusos respecte a que és la protectora,...i
si això no fós prou, encara els hi resten forces per fer el que realment hauria de ser una bona part de la seva missió
en circumstàncies normals que és conscienciar a la gent sobre la tinença responsable dun animal. Amb tot tenen
el valor de confessar que els satisfà el que fan, encara que moltes vegades les tasques administratives sels mengen
una bona part del temps que podrien dedicar als animals.
Coincideixen en reconéixer que el que fan és com una droga, donat que totes tres van començar desplaçant-se
a les instal.lacions per ajudar una estona per, poc a poc, anar implicant-se més i més amb el projecte, sempre en
funció de la disponibilitat i, en moltes ocasions davant de la incomprensió de coneguts i amics però, aixó sí,
comptant amb el suport i la complicitat de la familia.
El recinte on treballen, sempre ambientat amb la
presència de gossos que els hi fan companyia, disposa
de tot el que necessiten: espai per escriure i prendre
notes; telèfon; aparell didentificació de xip;...i està
situat just al costat de la consulta veterinària. Ara es
mostren molt contentes perquè sestà treballant en
lhabilitació duna sala despera que permetrà
descongestionar la zona de recepció, i també estan
estudiant la possibilitat de col.locar-se un uniforme
que ajudi a mostrar una imatge unificada i permeti
identificar-les ràpidament com a membres de la
protectora.

Un desig: més adopcions i menys ingressos per abandonament.
Una reflexió: els animals ens compensen tot allò dolent amb les seves mostres de carinyo.
Un balanç: levolució de la lliga ha estat molt positiva.
Una petició: desterrar el terme perrera i substituir-lo pel de protectora.
Una proposta: ladopció danimals adults perquè nhi ha molts i també tenen moltes qualitats.
Una lluita: donar a conéixer als ciutadans que Sabadell té una protectora i quina és la tasca que fa.
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HABITANTS DE LA PROTECTORA
JUANITO
"En Juanito sempre ha sigut un gos molt especial. Quan el vaig veure per primera vegada ja sabia que amagava
quelcom. La seva mirada de por, de no saber què feia a un centre dacollida per animals...Tot ens feia sospitar que
la seva estada no passaria desapercebuda.
Els primers cops que el vam haver dingressar va ser perquè, a causa de la seva por, optava per amagar-se de la
resta de gossos i deixar de menjar, fins a lextrem que va arribar un moment en que només se li veien ossos. Cada
vegada que pujava fins al pati per tal de donar-li la medicació el veia mig amagat; em bordava però, a la vegada,
volia que li digués coses i el mimés. Per això, el dia que em van dir que hi havia un gos mossegat vaig suplicar que
no fós ell.
En veure la seva ferida a la pota, tot sagnant, men vaig adonar que li havien fet una destrossa, se li havien menjat
mitja pota,...La meva reacció va ser emportar-mel dallà tot plorant. Vaig fer unes trucades i al cap duna hora ja
lestàvem operant durgències. Tres hores després haviem acabat la feina.
Mel vaig emportar a casa. La primera nit la vaig passar al garatge amb ell. En total vàren ser tres llargues setmanes
en les que al principi no volia ni menjar ni beure,...volia morir...però junts ho vam aconseguir. La seva alimentació
va estar basada en potitos i menjar casolà, tot triturat, que se li introduïa a la boca per força. Després de fer-li
cures cada dotze hores, medicar-lo, alimentar-lo i fer-li sessions dacupuntura, ja estava llest per tornar a la protectora.
El tenim apartat de la resta de gossos perquè encara els hi té molta por i, quan se li acosten per ensumar-lo, respon
rondinant perquè no vol tornar a passar pel mateix. Cada dia té millor la pota...ja la pot recolzar i està molt animat.
Dins dun parell de mesos serà un gos totalment normal.
Des daqui, voldria donar les gràcies a la veterinària, lAna, que va fer possible el miracle de salvar-li la vida al
Juanito."
J. P. Clarès

"... se li havien menjat mitja pota.."

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
Gas
C/Antoni Cusidó, 6-C - 08208 Sabadell
Tel. 93 716 17 28 - Fax. 93 716 07 06
grauinstal@telefonica.net

El Juanito il·lustra la portada

GRAU PROMOCIONS I
REFORMES, S.L.
Obra nova
Reformes integrals,
banys cuines...
Muntatges amb pladur
Fusteria
Alumini
Pintura
Parquets
C/Antoni Cusidó, 6-C - 08208 Sabadell
Tel. 93 716 17 28 - Fax. 93 716 07 06
graupromo@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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REPORTATGE
Orfes
La figura de la mainadera en largot de la protectora danimals correspon a aquelles persones que sacrifiquen
dies i nits de la seva vida quotidiana per tal dajudar a sobreviure a cadells de gossos i gats que shan quedat
orfes en el moment de néixer. Es tracta danimals que estarien condemnats a morir si no fós perquè durant
aproximadament un mes o un mes i mig hi ha un voluntari o voluntària que es converteix en pare o mare
adoptiva.
Per exercir-ne, cal disposar de paciència, dedicació, tenacitat i il.lusió per poder donar biberons, o quan són
gats molt petits xeringues; netejar-los; curar-los,...tot plegat fins que poden valdres per sí mateixos. Més
que res es tracta de seguir una rutina.
De tota manera, cal saber que no totes les històries acaben bé perquè, per les circunstàncies que siguin en
cada cas, no tots són prou forts per sobreviure i, aquesta possibilitat és molt dura per tothom, encara que
a la mainadera afectada no sigui la primera vegada que li passa.

TESTIMONI: JUDITH
Ajudant Tècnic Veterinari
Podria definir la meva experiència de mainadera
de gossets i gatets com a extraordinària. Mencanta
saber que els estic donant una segona oportunitat
(...). És una experiència maquíssima, però també
esgotadora i molt soferta perquè no tot són flors i
violes, si lanimal set posa malalt, si no vol
menjar,...poden passar mil coses. Malgrat tot si al
final les coses surten bé i tira endavant el resultat
és boníssim, doncs passes per totes les fases: el
primer bibi, la primera vegada que obren els ulls
i et miren, la primera dent, la primera vegada que
es posen a córrer,...acabem fent de mares.
Per poder fer de mainadera és molt important prepararse psicològicament perquè no sempre els animals
tiren endavant. Cadascú de nosaltres sha de
mentalitzar de que potser viurà o potser no, i no
per això serà pitjor mare. És qüestió de sort.
Lanimalet també ha de tenir ganes de viure i això.

TESTIMONI: SERGI SANZ.
Voluntari
Sembla una tasca fàcil, però sha danar amb molta
cura i tenir una certa força perquè quan sencaparren
en que no volen menjar...(...) Quan acaben de menjar
cal gratals-hi suaument la panxa amb un cotó fluix
mullat en aigua calenta per tal de reproduir el millor
possible les llepades que els hi faria la mare i que
serveixen per provocals-hi el pipi. (..)Els hi agafes molt
de carinyo, tot i que saps que no tels pots quedar.És
una experiència molt gratificant.
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TESTIMONI: IOLANDA GIL
Voluntària
Jo mai havia tingut a les mans cap cria tan petita...però a la protectora
em van explicar com calia cuidar-los i així ho vaig fer. Lexperiència
va ser supermaca, realment no sabia el que em suposaria...però tenia
temps per poder combinar-mho i fer-ho bé. (...) vaig aprendre que
la funció de la mare és super important. També vaig poder comprobar
com al cap de més o menys 15 dies sels obrien els ulls i et seguien
amb la mirada. Tot i que els pesa el cap, de mica en mica laixequen,
i caminen i cauen, quasi arrossegant-se...però cada dia aixequen més
el cos...vas veient levolució. Veus realment la força de la natura. La part menys agradable era haver-me de
llevar a les 3 o 4 de la nit i novament a les 6 o 7 de la matinada per preparar biberons (...) vaig estar quasi
un mes lligada als seus horaris de menjar. Al ser tan petits els donava xeringaços de llet a la boca...i llavors
ja vaig passar a una tetina especial per a gats, que no per a gossos donat que aquestes últimes són molt
grosses(...) És clar que hi està una bona estona, en total una hora o més perquè després de la llet vénen els
massatges a la panxeta i el culete per estimular-los perquè orinin i defequin...És important perquè així
substituïm la neteja de la mare... Bé, finalment tot va anar bé. Un mel vaig quedar jo i laltre va ser adoptat
per un noi. Va sortir tot rodó!!
TESTIMONI: AIDA i MARINA
Voluntàries
A casa tenim una gosseta i una gateta, aquesta darrera va venir en règim d'acollida. Vàrem trobar-la al carrer
i finalment em sembla es quedarà. En acollida, hem tingut el Coco, un cadell de gos al qual vam estar més
dun mes donant-li biberó, cada 4 hores per tal de tirar-lo endavant. Després vam acollir una gateta, la Nini,
que ens va arribar molt malaltona, esquifida i morta de gana i ara viu feliç a una masia a Beuda, al costadet
de Besalú. A continuació vàrem tenir dues germanetes, dues gatetes de poquets dies. Va ser molt difícil tirarles endavant perquè haviem de dona'ls-hi la llet amb una xeringa i no ho volien. Recordo moments molt
durs per a poder-les tirar endavant, però sen varen sortir. Els últims animals que em acollit són la Tesi i la
Tsara, dues gosses germanetes, una de fosca i una de
L'Aida amb la Tesi
clara. Primer vam haver de dona'ls-hi el bibi i després
fer el canvi de llet a pinso,...i aqui vàrem tenir
gransssssssssssss baralles! La Tesi, la més clareta, es
menjava el menjar della, el de la Tsara i, fins i tot, el
de la Nuka, la gosseta que tenim a casa des de fa anys.
Van ser moments durs, però també divertits. És molt,
molt divertit i maco, encara que també cansat i
estressant!!!. Veure com es desenvolupen, com juguen,
i com descobreixen les coses i van creixent. Suposo que
aquest estiu, com tots, tindrem alguna altre acollit a
La Marina amb la Tsara
casa i esperem tenir la mateixa sort que fins ara!!!!

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE

MATERIAL:

Les persones que desitgin cuidar cadells de
biberó han de tenir en compte que actuaran
com a criats del gos o el gat fins que es puguin
valdre per sí sols. Lhauran dalimentar cada 3
o 4 hores, també a les nits, i, en cas de que no
vulguin menjar, sels haurà de forçar amb una
xeringa, administrant-elshi la dosi que li pertoca
per ledat que té. Està clar que shi han de posar
moltes ganes.

Per poder portar a terme
aquesta tasca, les
mainederes, a més de la
seva predisposició,
necessiten llet especialment
elaborada per a cadells de
gat i gos, i també un gran
número de tovalloletes de
nen petit.
13
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ANIMALS ADOPTATS
Triqui i Gudi

La Montse Clos, a través de la seva companya de feina, la Sònia, que
havia explicat als seus companys que havia adoptat un gos a la
protectora de Sabadell, va interessar-se per ladopció de dos gats.
Després dinformar-se i cumplir amb els requisits habituals, el passat
30 de setembre la familia de la Montse va endur-se cap a Camprodon
aquests dos trapelles que fan les delicies dels seus fills.

Beni i Rubita

El Diego Ferrandis i lAna Mª Montenegro ens
envien unes fotos dels gats Beni i Rubita.

Lucas

Hola, sóc el Xavi, que a principis de desembre després d'un parell
de visites, vaig decidir adoptar el Lucas. Us escric per fer-vos saber
que estic encantat de la vida amb ell. Em fa moltíssima companyia,
però a més es porta de meravella. Mai no fa les seves necessitats
a casa, sempre s'espera que el tregui a passejar. Aprèn molt ràpid,
i fa molt de cas. Us envio algunes fotos recents, on el podeu veure
amb la seva joguina preferida (un os del qual no es desprèn per
res del món). L'única cosa és que el pobre passa una mica de gana.
Com em vau comentar, s'havia d'aprimar, així que menja un pinso
especial. Quan el vaig agafar semblava una bola, pesava més d'11
quilos. Ara ja està més estilitzat, pesa una miqueta menys de deu
quilos, i se'l veu més àgil també. Li agrada córrer i anar a "explorar"
els horts del Ripoll, que és un dels seus llocs preferits per anar a
passejar. Doncs res, que sapigueu que el Lucas està en bones mans
i que us envia molts records!

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.Colom, 53
08201 Sabadell
Tel. 93 727 28 37
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ACTUALITATS
Assemblea Ordinària de Socis

Enguany, lassemblea ordinària de socis de la Lliga Protectora dAnimals de Sabadell es durà a terme el pròxim
31 de maig. En aquesta ocasió, a més de tractar-se tots els punts del dia que ja són habituals en aquest tipus d'actes,
s'escollirà la nova junta directiva. Donada l'importància de l'esdeveniment s'anima a tots els socis amb dret a vot
(amb quota superior a 36 l'any) a assistir-hi.
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"VIDES DE GOS":
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Ja són a disposició dels socis les samarretes de la
lliga corresponents a la temporada 2006-2007.
En aquesta ocasió els dissenys ideats per l'Ariadna
i la Marta són destètica molt diferent a les de
lany passat. Sha variat en quant a colors, que
estan més unificats; a dibuixos que, encara que
mantenen com a referència el logotip que
identifica la lliga, són més minimalistes, a formes,
donat que sha variat el patronatge, i a talles, que
davant de la insistència dels compradors, s'han
diversificat incloent versions per a nens/es. Així,
enguany es pot triar color i dibuix de gat o gos
tot posant a disposició dels amics dels animals
totes les combinacions possibles.

DONA

Passejada

L'exposició de fotos titulada "Vides de
Gos" s'exhibirà els pròxims mesos a:
Cafetería Clau de Fa
(Biblioteca Vapor Badia): 4-24 Maig
Centre Cívic Sant Oleguer:
28 Maig - 10 Juny
Centre cívic Can Rull: 10-28 Juliol

Una instantània de la darrera passejada portada a terme per voluntaris
i gossos de la protectora.

COL·LABORA AMB NOSALTRES !! ELLS ET NECESSITEN !!
Nom i cognoms_______________________________________________________________________
Data de Naixement _______/_______/_______
D.N.I. ____________________________________
Adreça _______________________________________________________________________________
C.P. ___________________ Població _____________________________________________________
Telèfon _________________________ E-mail ______________________________________________
Si vols REBRE més INFORMACIÓ sobre:
Adopcions
Voluntariat
Altres:________________
Si vols COL·LABORAR ECONÒMICAMENT:
Fen-te SOCI (mínim 3 al mes) Banc o Caixa: __________________________________________
Compte bancari: ___________ - ___________ - ______ - __________________________________
Quota ___________ euros
Signatura
Periodicitat:
Anual
Trimestral
Mensual
Fent un DONATIU PUNTUAL: Banc Sabadell 0081 - 0900 - 87 - 0002206230
[Envia-ho a: Lliga Protectora dAnimals de Sabadell - Apartat de correus 324 - 08202 Sabadell]

Composición

Dóno la meva conformitat perquè les meves dades puguin ser introduïdes en un fitxer
de tipus personal per a ús exclusiu de La lliga protectora d'animals de Sabadell
(segons Llei Orgànica 5/1992 LORTAD de protecció de dades personals).

Centre Cívic de la Concordia:
4-23 Setembre
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PUNT DE TROBADA
SETEMBRE 2007: CITA AMB LA LLIGA PROTECTORA
Enguany, la 4ª FESTA DE LANIMAL DE COMPANYIA de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell es celebrarà el
diumenge 16 DE SETEMBRE A LA PLAÇA DOCTOR ROBERT de la ciutat de Sabadell.
La trobada té com a principals objectius fomentar ladopció danimals; conscienciar sobre labandonament i també
fomentar una bona convivència entre gossos i persones. Aquesta quarta edició es celebra en dates diferents a les
habituals, passat lestiu, per procurar garantir el benestar dels animals, donat que els dies proposats por ladministració
local eren molt propers a jornades caracteritzades per les altes temperatures, un factor que els influeix molt
negativament.
A continuació apuntem algunes de les activitats que formaran part de la festa i en les quals poden paticipar les
persones sensibles vers el món animal abans i durant la seva celebració:

SERVEIS (habilitats el dia de la festa)

Espais dinformació
Espais dexposició
Espais de venda
Escenari
Espais dinscripció
Espais dombra
Servei de bar (on prendre un refresc)
Abeuradors pels gossos
Bosses per recollir els excrements
dels gossos

CONCURSOS "IN SITU"

Animal més ... ELEGANT
Animal més ... SIMPÀTIC
Animal més ... MILLOR PARELLA NEN/A-GOS/SA

US HI
ESPEREM!

CONCURSOS PREVIS

Fotografies
Format: 10 X 15 cm
Tema: Animal de companyia
Lloc denviament:
Apt. correus 324 (ref.: concurs fotos)
Termini: 7 de setembre 2007
Dibuixos de nens i nenes
Format: DIN-A4
Temes: Relacionats amb animals
Lloc denviament :
Apt. correus 324 (ref.: concurs dibuix)
Termini: 7 de setembre 2007

ACTIVITATS

Visita dexposicions
Tallers per a nens i nenes
Inscripció pels concursos "in situ"

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

Composición

