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petjades
edita
Protectora d'animals

Ctra. 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: Claudia Matheja
redacció: Montse Bueno
col·laboracions: Aida Gallego, Narcís Sirvent, Laura Gómez
disseny gràfic: Quim Mirabet, Marta Riudavets 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 la pròpia publicació. Agraïments a: articulistes,
col·laboradors, disseny gràfic, socis, anunciants, voluntaris, simpatitzans i som-hi.
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RESTAURANT
"EL CIERVO"

Alberto Baguena, Núria Guiot, Ana Martínez, Clara Mas, Francisco Moreno,
Judith Perea, José Puerto, Ginés Sánchez.

COL·LABORADORS
Ariadna Albareda, Montse Bueno, Neus Ferrer, Mònica Roca, Iván Rubio,
Miquel Tres.

BREMEN
veterin÷÷aria
Hospital 24h.
c.Josep Tarradellas, 20
t. 93 723 65 91

Menjar i tapes al teu gust
i amb molt de gust.

Consultori, botiga
perruqueria

C. Roger de Flor, 154
93 712 32 64

c. Ovidi, 37
t. 93 723 68 56
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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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Renovació de la junta: nous projectes
El temps passa depressa i, com qui no vol la cosa, ja han passat quatre anys des de que es va constituir la junta
que fins aquest mes de maig ha estat dirigint lentitat. Tocava doncs, presentar candidatura de nou i elegir
lequip de govern per un període de quatre anys més.
El balanç de la feina feta durant aquest temps crec que és força positiu. Hem fet un gran esforç per disminuir
el nombre dentrades al refugi i augmentar al mateix temps les adopcions, en alguns casos fins i tot a nivell
internacional. Sha estat treballant no només per mantenir les instal·lacions en condicions operatives, sinó perquè
shi pogués apreciar una clara millora. Shan posat en marxa noves iniciatives com ara la coordinació del
voluntariat i, com a conseqüència, les activitats tant a dins com a fora de la protectora shan multiplicat. Hem
intentat també comunicar-nos amb els socis i els ciutadans de Sabadell; aquesta publicació i la pàgina web en
són el resultat, així com la festa de lanimal de companyia, que ja compta amb quatre edicions.
Tot i que els nostres principals reptes segueixen sent els mateixos, lluitar contra els abandonaments i potenciar
les adopcions, volem anar fent una lliga protectora més moderna i oberta a la ciutat. Tenim per endavant el
projecte de la gossera municipal, que encara està en fase destudi; el projecte escoles per apropar-nos als nens
de la ciutat; estem renovant la nostra pàgina web perquè sigui més dinàmica; sestan portant a terme tallers
formatius dirigits als voluntaris i també al públic en general... De tots aquests temes us en tindrem puntualment
informats a mesura que es vagin concretant.
Però per assolir tots aquests objectius ens calen més socis i més voluntaris, i està en mans de tots nosaltres
aconseguir-ho. Des daquí us animo a que ens ajudeu a difondre la nostra entitat dins del vostre entorn, família,
amics, companys de feina o destudis.
Entre tots podem fer molt!
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 teixit 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 adreçar-vos a lAp. de Correus
324 de Sabadell o a l'adreça electrònica: protectora@protectorasabadell.org
o al tel. 93 726 72 27 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
(veterinaris, educadors, cuidadors,
docents..) com si són particulars.
Aquest material ens pot ser remès a
través de l'adreça electrònica,
revista@protectorasabadell.org o bé
a l'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

CURSOS PROFESSIONALS:

Perruqueria canina
Auxiliar de veterinari - Tècnic veterinari
Ensinistrament caní - Etologia (psicologia canina i felina)
Auxiliar veterinari eqüestre - Tècnic ferrador de cavalls

Composición

ALIMENTS I ACCESSORIS
PER ANIMALS DE COMPANYIA
PERRUQUERIA CANINA
SERVEI A DOMICILI
ARA TAMBÉ ARTICLES D'EQUITACIÓ
Tel. 93 725 63 35
C.Coromines, 19-21 (davant Mercat Central)
08201 SABADELL
www.morerazoo.com

3

revista 6 2007 primera part.FH11 Wed Nov 14 19:38:00 2007

Página 4
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

SOCIS
Carta al meu company
Per al meu amic:
No en tingueu cap dubte, fa nou anys vaig trobar el meu millor amic i el millor company que tothom podria
desitjar. No us podeu imaginar com em va impressionar aquella primera mirada, estranya i llunyana, però alhora
tranquil·la i bondadosa. Per això, des del primer moment vaig agrair aquelles lentes passejades que feiem junts
cada matí, plenes de saltirons i corredisses entremaliades. Com em mimava. Com ens adormissàvem al balcó
de la casa on vivíem, al pis del barri de Gràcia, els calorosos capvespres de lestiu, tot sentint les tertúlies dels
veïns asseguts a la vorera i les rialles i la joguesca dels menuts a la Plaça del Treball. I també com ens atemorien
a tots dos els petards la nit de Sant Joan. I no cal dir com ens comfortava aquella llar de foc casolana les plàcides
nits dhivern, a resguard dels gèlids carrers només pertorbats per la gent que sortia de les afables vetllades de
quinto que fan a El Ciervo durant les festes de Nadal. I daquesta manera passaven dies, mesos i anys. Anàvem
envellint junts fins que el meu amic va adormir-se lentament i ja mai més va despertar. No us podeu imaginar
com lhe estimat, ni us podeu imaginar el buit i la fredor que ara sento. I, malgrat estic segur que ell sempre
ho ha sabut, mhauria agradat haver-li expressat amb veu clara el meu sentiment. Però això no ha estat possible
perquè jo no parlo com els humans. Ell era una persona. I jo sóc un gos.
(Autor: Miquel Bordas)

Un llibre per la protectora
Recentment, la lliga protectora ha rebut, amb la seva corresponent dedicatòria, un exemplar del llibre Memòries
dun recluta de la lleva del 40 escrit per Enric Solsona, soci de la protectora, en el que el protagonista relata
una experiència viscuda amb un animal. Lescriptor expressà el seu desig de que el llibre estigués en mans de
qui, segons ell, tant fa pels animals.

4

Relleu a la presidència
El passat mes de maig, el fins aleshores president de la Lliga Protectora dAnimals, Francesc Minguell, va deixar
el seu càrrec a disposició de lentitat després de 8 anys de dedicació. Les persones vinculades a la protectora
agraeixen al reconegut veterinari, tant la seva tasca com la seva voluntat de participació desinteressada i li
desitgen molta sort.

AssAmblea general
La darrera assamblea general de la Lliga Protectora dAnimals, que va tenir lloc el darrer dia del mes de maig,
va abordar la lectura y aprovació de la memòria explicativa de les activitats i projectes de lassociació. En aquest
document es detallen els pormenors pel que fa a la gestió, alimentació i obres constructives, a més de deixar
constància de les inversions fetes a partir de donatius en espècie; comentar les edicions de la revista Petjades
distribuïdes i lactivitat del lloc web, i fer un repàs, tant a les activitats fetes amb lajut del voluntariat com les
adreçades a la formació daquest col·lectiu. També va haver-hi temps per plantejar el pressupost per lany 2007
i proporcionar la liquidació de comptes de lexercici anterior, mentre que el darrer punt de lordre del dia va
estar dedicat a lelecció de la nova junta directiva.
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ACTUALITAT
Curs de primers auxilis
Un grup de voluntaris de la Lliga Protectora
dAnimals de Sabadell va participar en un curs
de formació en primers auxilis impartit per una
auxiliar tècnica veterinària. La professional els
va explicar com actuar en les situacions
demergència que es produeixen de forma més
habitual. Partint de lobservació de lanimal es
va fer un repàs als símptomes que poden ser
indicatius de malaltia per, a continuació, passar
a identificar aspectes que ajudarien a descobrir
problemes puntuals, així com el significat
revelador dalguns canvis dhàbits. De la mateixa
manera, es va haver dadvertir que cal distingir Assistents al curs de primers auxilis.
entre accions diferents depenent de si lanimal a tractar és un gos gran o petit, un gat o bé un ocell. Davant
lèxit daquesta primera convocatòria, la lliga va decidir desenvolupar nous cursos de formació, els quals, a
diferència del primer, també estaven adreçats a tothom que hi estigués interessat, no només a voluntaris de
lentitat, sempre i quan fossin majors de 18 anys. Una d'aquestes darreres sessions, de 3 hores, es va desenvolupar
en horari de 10 a 13 h. a les instal·lacions de la lliga i limport va ser de 15 euros.
NOTA d'una voluntària: Em dic Ariadna i vaig assistir al curs. Vaig sortir-ne molt satisfeta i vaig seguir totes les
recomanacions que la Judith ens va donar. I gràcies a això vaig trobar-li un tumor a la Matarile (la meva gata
de 9 anys). El vam agafar a temps...normalment estan massa extesos i no s'hi pot fer res però gràcies al curs i a
les veterinàries de Bremen (un cop més heu estat uns àngels) encara tinc Matarile per molts anys! GRÀCIES!!!!
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PUNT DE TROBADA
Festa de l'Animal de Companyia

Un dia esplèndid i satisfacció general
El passat diumenge, 16 de setembre, la Lliga Protectora dAnimals de Sabadell va tornar a tenir una
cita amb totes aquelles persones sensibles vers el món animal, en el marc de la denominada Festa de
lAnimal de Companyia. Com ja és tradicional, aquesta quarta edició es va desenvolupar a la Plaça del
Dr. Robert de Sabadell  just al costat de lAjuntament  i va tenir com a principals objectius: fomentar
ladopció danimals, conscienciar sobre les repercussions de labandonament i fomentar una òptima
convivència entre animals i persones. El canvi de dates  fins ara shavia celebrat a la primavera però
aquest any les eleccions ho varen impedir- ha estat molt bé i des de lentitat es planteja tornar a ferho en aquesta època de lany.

6

Enguany, el recinte va ser, com
sempre, convenientment
acondicionat per tal que tots els
assistents, tant persones com
animals, estiguessin còmodes,
però en aquesta ocasió, a més,
es van oferir nous serveis i
activitats. Els necessaris
abeuradors daigua van ser
complementats amb servei de
bar perquè des lorganització es va pensar que no només calia satisfer la sed dels animals sinó que també era
precís satisfer aquesta primera necessitat en el cas dels amos.
Així mateix es van habilitar àrees dinformació, zones dombra, del tot insuficients degut a que durant el matí
la mare natura ens va honrar amb un sol de justícia, espais de lliurament de bosses per recollir excrements,...entre
daltres. També hi va haver temps per dur a terme activitats i exposicions de molt diversa condició. En el primer
dels casos, els més petits van poder gaudir de tallers, mentre que tots plegats vam poder participar en concursos
in situ; conèixer de forma amena i distesa què és i com funciona la protectora; disfrutar dun plató de fotografia
muntat especialment per locasió,...i, en segon lloc, es van poder visitar les exposicions prèvies convocades
en motiu de la trobada que, aquest any, es van centrar en fotografies i dibuixos danimals.
Concurs in situ:
Els participants del concurs caní, dividit en les categories de "Gos més
simpàtic", "Gos més elegant" i "Millor parella gos-sa/nen-a", van ser 103 i
només 12 repetien respecte a lany passat.

Millor parella

Guanyador gos més simpàtic

Agraïment als fotògrafs: Lluís Franco del Diari de Sabadell i Miquel Tres .

Composición
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PUNT DE TROBADA
Objectius:
Fomentar l'adopció,
conscienciar sobre
l'abandonament, i
potenciar una
bona convivència
entre persones i
animals.

Tallers Infantils:
Els tallers de
dibuix, plastil·lina
i sobretot de
maquillatge van
cridar latenció de
més de 50 nens i
nenes.

Iniciatives com el plató de fotografia i el taller de maquillatge van representar tota una innovació que, al llarg
del matí va anar prenent protagonisme i que, sens dubte, tornarà a haver-hi ocasió de repetir. De fet, en general
lorganització de lacte sha sentit molt satisfeta de com ha funcionat la consolidació dels espais habituals i dels
nous ideats per aquest any, tot i que té en compte prendre nota dels comentaris recollits al respecte per millorar
de cara a lany vinent.
A més, en aquesta edició hi va haver molta participació al concurs caní i expectació davant la demostració que
va oferir la gent de Cànic Agility, dOrrius, a prop de Mataró que va fer una excel·lent demostració dobediència.

de Neus Ferrer

FURA

de Miquel Riba

DALÍ

dIsabel Arjona

EL MEU MILLOR AMIC

TAIGER

de Monica Roca

MIXA

de Yolanda Arjona

MEL

de Josep Ràfols

FOTO MÉS DIVERTIDA

YUCA

de Aleix Schkot

CALVIN

de Raquel Rojas

MIXA

GALA

de Mayte García

LA MILLOR FOTO

L'armilla groc fluorescent indicava els 20 gossos que estan en adopció i que desfilaven en representació als seus aproximats
300 companys de la protectora. Dos d'ells van ser adoptats gràcies a la Festa.
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ACTUALITAT
Nova exposició de la lliga
Degut al gran èxit dacollida experimentat per lexposició
titulada Vides de Gos, els responsables daquest projecte
dins la protectora, amb col·laboració amb el fotògraf
Mique Tres, shan animat a preparar-ne una altra en la
que els protagonistes tornen a ser, evidentment, els
animals, però aquest cop apareixen acompanyats cadascú
dells dun voluntari/a i, a més, sha cregut oportú afegir
el factor text en forma duna impressió expressada per
cada voluntari sobre la naturalesa de la seva tasca en el
sí de lentitat. L'exposició es titula "El millor amic del Gos"
i es podrà visitar al Casal Pere Quart (Rambla de Sabadell)
del 8 al 17 de febrer de 2008.
Per veure una mostra visiteu el nostre web:
www.protectorasabadell.org, a l'apartat "fotos".

Programa educatiu

8

El programa educatiu que ha ideat la lliga protectora és una activitat adreçada a alumnes de 1r cicle de secundària
i consta de dues sessions. La primera consisteix en una xerrada informativa a lescola, mitjançant la qual sexposarà
la tasca que porta a terme la protectora de la ciutat, comptant amb lajut de suport audiovisual i de diapositives
(format power point). La segona sessió consistirà en una visita a les instal·lacions de lentitat durant la qual
sexplicarà com estan distribuits els animals, quan i què mengen, com i quan els visita el veterinari, quan surten
a passejar, què es fa quan arriba un animal abandonat, entre daltres aspectes. A més, es farà una visita a les
instal·lacions: recepció, patis de gossos, gàbies dels gats, espai desbarjo dels gossos, etc.
El conjunt dactivitats de treball contemplades al programa estan essencialment destinades a conscienciar sobre
labandonament; fomentar la tinença responsable i transmetre els valors solidaris derivats de la tasca de la
protectora.
Objectius:
- Sensibilitzar envers el respecte i la convivència amb els
animals de companyia.
- Crear interès i solidaritat davant els animals abandonats i,
a la vegada, fomentar la seva defensa i protecció.
- Donar a conèixer la tasca bàsica de la protectora danimals.

Composición

Inscripció:
Lliga Protectora dAnimals de Sabadell
Persona de contacte: Magda Vilanova
A/e: protectora@protectorasabadell.org
Telèfon: 93 726 72 27
Cost: gratuït
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REPORTATGE
Torsió d'estómac en gossos
És desagradable escoltar tantes anècdotes per part de veïns i amics relatant desafortunades morts a causa de
la malaltia de torsió destómac. Un cop conscients de la realitat existent, el primer que cal pensar és què es pot
fer per evitar-la i, per tal daconseguir-ho, és imprescindible saber de què és tracta. Amb la intenció daportar
informació útil, a continuació senumeren resumidament quines són les races més predisposades a patir-la, com
es produeix i quines són les mesures preventives que es poden adoptar.
Predisposició en funció de la raça
Les races que ho pateixen de forma més habitual són, en general, les que consten danimals de constitució prima i amb pit
profund como ara: pastor alemany, doberman, setter irlandès, llebrer, gran danès, schnauzer gegant, sant bernat, airedale
terrier,...i els seus creuats. Aquest tipus danimals tenen lestómac més caigut, i una major laxitud pel que fa als lligaments
que el sostenen a la cavitat abdominal.
Això però, no significa que no puguin presentar una torsió aquells animals daltres races mitjanes o petites, especialment
els cocker.
Mesures de prevenció
El més freqüent és que una torsió es produeixi després de menjar i, en aquest sentit, els punts bàsics que hem de tenir
presents són:
Evitar grans quantitats de menjar.
Dossificar lalimentació en dos cops al dia (si no sacaba una de les racions, evitar subministrar una segona).
No donar el menjar si el gos es presenta excitat per qualsevol motiu.
Evitar que beguin aigua en excés després de menjar.
Deixar en dejú els animals que estigui previst que siguin sotmesos a estrés en forma de viatge o exercici.
No alimentar el gos a darrera hora de la nit, donat que és freqüent trobar animals morts al matí perquè la torsió
sha produït durant la matinada, quan tothom dormia.
Com succeeix?
La causa principal daquest fenòmen és una dilatació excessiva de lestómac deguda a una alimentació excessiva o bé a una
gran ingestió daigua, entre daltres causes. Aquesta circumstància provoca una pèrdua de la capacitat de contracció de
lestómac, moviment necessari per la barreja daliments i pel seu pas cap a lintestí prim. Tot això empitjora per la tendència
de lanimal a empassar aire, fet que agreuja encara més la dilatació.
El procés es pot aturar aquí si el gos recupera la capacitat deructar i de contraure lestómac, o bé pot continuar paralitzat.
En aquest punt el veterinari té la possibilitat de solucionar el problema col·locant una sonda gàstrica i buidant lestómac
de tot el seu contingut (aire, restes daliments, líquids,...). Si el procés continua, la melsa, òrgan situat al costat de lestómac,
es congestiona, hi entra la sang que no pot tornar a sortir i sacumula. Augmenta la mida de la melsa i provoca que lestómac
giri sobre sí mateix, per raons de pes i espai. És a partir daquest moment quan es generen les principals complicacions a
causa de la congestió generalitzada i, si no es realitza la cirurgia i els procediments mèdics corresponents a temps,
inevitablement lanimal mor. Tot el procés succeeix en un període de temps comprès entre 2 i 4 hores i el seu desenllaç és
fatal.
Una altra causa que predisposa a la torsió destómac és la ingestió descombraries, i també existeix una causa dorígen
neurològic que sacostuma a presentar en animals vells o amb compressió de la medul·la espinal. Aquest últim factor genera
un defecte en la innervació de lestómac que implica una funció defectuosa daquest i, per tant, una disminució de la
contracció i buidat de lestómac, seguint el desenllaç anteriorment descrit.
Principals símptomes
És important saber quins són els primers símptomes daquesta malaltia per poder adreçar-se el més ràpid possible al veterinari:
· Lanimal camina nerviós, mirant i rascant el terra, bavejant, intentant vomitar sense èxit i sense poder eructar.
· Notem el gos inflat. Al colpejar el seu abdomen amb el palmell de la mà, el soroll que produeix és semblant
al dun tambor.
Quan es detecten aquests símptomes cal anar immediatament al veterinari. No sha dintentar provocar el vòmit ni pressionar
labdomen.
Els animals que han patit, tant una dilatació com una torsió destómac, han de seguir estrictament les indicacions del seu
veterinari referents a la dieta i al seu subministrament pel que fa, per exemple, a horaris i quantitats.
Font: Doctors Mariana Falbo i Fernando Calcagno
Traducció i revisió facultativa: Laura Gómez

Composición
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LA LLIGA
DONAR A CONÈIXER LA LLIGA
La nueva junta

Tal y como informamos en la sección Socios de esta misma revista, desde el pasado mes de Mayo la Lliga cuenta con una
nueva Junta que a lo largo de los próximos cuatro años velará por el bienestar de los animales. Todos sus miembros son
socios de la entidad y están comprometidos con la defensa y protección de los animales, realizando esta labor de forma
voluntaria y durante el tiempo libre que les permite su vida laboral y familiar.
Sus funciones comprenden desde la gestión del día a día del refugio y de sus trabajadores hasta el mantenimiento de sus
instalaciones y la atención al público. Asimismo, coordinan el área de voluntariado, informando y acogiendo a los nuevos
voluntarios, organizando sus tareas y preparando actividades nuevas; el área de gestión de socios; el área de adopciones,
buscando adoptantes fuera del municipio, preparando y controlando la entrega de animales; el área de comunicación, dando
a conocer actividades y noticias de la protectora a través de la edición de esta revista semestral Petjades y de la web
www.protectorasabadell.org, organizando actividades especiales como exposiciones o entrevistas, todo ello para difundir
su labor hacia el exterior.
La meta es ir mejorando el funcionamiento del refugio, contar con cada vez más voluntarios y socios, dar cada vez más
animales en adopción, y concienciar a la sociedad para que cada vez menos animales ingresen en la Protectora. Y, por
supuesto, hacer todo lo que esté en sus manos para que la vida de los animales que pasan sus días en nuestras instalaciones,
sin una familia, sea lo menos dura posible.

NARCIS SIRVENT
Presidente
Gestión de Socios.
En la Protectora desde el
año 1999 como socio y
voluntario.
Informático, responsable
de automatización en una
empresa multinacional.
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Composición

ESTER FERRER
Vicepresidenta
Coordinadora del
Voluntariado.
En la Protectora desde el
año 1998.
Enfermera.

BIENVE GONZÁLEZ
Tesorera
Gestión del refugio y
trabajadores.
Atención al público.
En la protectora desde
hace 22 años.
Administrativa.

CLAUDIA MATHEJA
Secretaria
Comunicación.
En la Protectora desde el
año 2002.
Traductora, responsable
de clientes en una
empresa alemana.

MONTSE IZQUIERDO
Vocal
Gestión del refugio y
trabajadores.
Atención al público.
Bienestar de los animales.
En la Protectora desde
hace 22 años.

LLUÍS PONT
Vocal
Mantenimiento del
Refugio.
En la Protectora desde
hace 19 años.
Empleado de banca.

ADELA GRACIA
Vocal
Coordinadora de
Voluntarios.
En la Protectora desde
hace 11 años.
Profesora.

GLORIA VERDAGUER
Vocal
Gestión del refugio y
trabajadores.
Atención al público.
En la Protectora desde el
año 1998.
Enfermera.

AIDA GALLEGO
Vocal
Adopciones.
En la Protectora desde el
año 2004.
Consultora de RRHH.
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HABITANTS
ACTUALITATS
HABITANTS DE LA PROTECTORA
Van Gogh
Hola,
me gustaría hablaros de un gatito sin oreja que está pasando una
temporada, esperemos que corta, en la Protectora de Sabadell. Se
encuentra en la habitación que lleva por nombre: "Gatos de menos
de 6 meses". Tiene un pelaje atigrado gris en el lomo y blanco por
la parte de abajo, que se distingue por ser largo y sedoso. Además
tiene una cola preciosa. El animal es muy cariñoso y no duda en
acudir corriendo cuando te ve con el cepillo en la mano para obtener
su dosis de mimitos. Tiene los ojos amarillentos y muy expresivos,
y sabe hacerse entender. Supongo que sería el gato ideal, pero debe
de seguir allí por su pequeño "defecto", del cual, sin duda alguna,
no tiene la más mínima culpa. Y ese defecto es que le falta una de las dos orejas. No es sordo, ni creo que tenga
ningún problema, pero ya es difícil encontrar a alguien que quiera un gato que no sea de raza, y menos encima
si le falta un trozo. A pesar de todo él sigue siendo un cielo y no duda en restregarse contra las piernas de quién
lo visite. Tampoco tiene miedo a una mano; no es arisco, y ni siquiera lo he visto pelear con ningún compañero
de habitación... Y, sinceramente, si no fuese porque ya tengo otros dos gatos en casa, yo, personalmente, lo
elegiría como mascota porque es entrañable.
Aida Guidus
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Mona

Mona és una gosseta que no va tenir molta sort. Ara mateix té uns tres
anyets i mig, i amb nosaltres ja en porta un, com a mínim!! La va portar
una persona que lhavia trobat i que havia vist com un cotxe li havia
donat un cop. Degut a laccident la Mona quan corre ho fa amb les dos
potetes del darrere juntes i té incontinència urinària, és a dir, constantment
se li escapen gotetes de pipí. Encara i així és una gosseta feliç, molt
integrada a la nostra protectora i en la recerca duna llar, que ella per
la seva situació, necessita que sigui especial.

ACTUALITATS

Aida Gallego

na ura
clínica veterinària

Ctra. Barcelona, 200 - 08205 Sabadell - 93 710 27 47
www.clinicaveterinarianatura.es

NOU!
WEB

Composición

Medicina interna
Cirurgia general
Neurologia
Neurocirurgia
Geriatria
Petits mamífers
Perruqueria
canina i felina
Botiga de complements
Servei a domicili
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ENTREVISTA
"Gossos"
ÉS UNA FONT DIL.LUSIÓ I ÉS TAMBÉ UNA OBLIGACIÓ

En Carlos Cuevas, que interpreta el personatge del Biel Duran a la sèrie de TV3 Ventdelplà, està molt
satisfet dhaver participat en un projecte com GosSOS perquè li agraden molt els animals i perquè
creu que aquest tipus de programes són una manera de conscienciar a la societat en relació, duna
banda, sobre les conseqüències de labandonament i, duna altra, la no esteril·lització dels animals.

14

Composición

Quina impressió thas endut de participar en un programa televisiu com GosSOS?
La primera impressió, quan em van trucar, va ser com la que es té quan et proposen algún projecte nou. No se
sap ben bé com anirà. Però de seguida vaig dir que sí perquè magraden molt els animals. Ara, que ja està fet,
he de dir que ha sigut fins i tot millor del que mesperava. Mhe sentit molt a gust en tot moment i amb tothom.
Havies estat alguna vegada en una protectora danimals?
No.
Què et van semblar les instal·lacions de la Protectora de Sabadell quan les vas veure?
Mimaginava un recinte més petit i tancat. Però aquí cada animal té el seu espai i el tracte que reben és molt
bo. Tot i així, mhan explicat que quan han de conviure en colla es procura que entre ells es portin bé perquè
en comptes de ser un problema acabi sent un benefici.
Com va ser el tracte amb el cadell?
Doncs...amb un cadell...ja se sap! Sempre té ganes de jugar. Ens el mirem amb bons ulls. Lexperiència va ser
molt agradable. Ara bé, voldria aclarir que a mi tan me fa si són cadells o adults, mels aprecio igual.
Quina és la teva relació amb els animals?
Tal i com comentàvem abans, magraden molt.
A casa, ¿convius amb algun animal?
Sí, amb el Max.
Des de quan conviu amb tu?
El Max viu amb nosaltres des de fa tres anys. Però, de fet, he desitjat conviure amb un gos des de que tinc ús
de raó. El darrer que havíem tingut a casa, uns anys abans que arribés el Max, es va morir de leishmaniosis i tots
ho vam passar molt malament perquè lestimàvem molt. No en vàrem anar a buscar un altre en aquell moment
perquè les circumstàncies no eren les més adequades: estàvem tristos pel que ens havia deixat; jo era molt petit
per tenir consciència del que significa en
el dia a dia la convivència amb un animal
i, a més, acabava de néixer la meva
germana petita. Passats uns anys, la meva
família va considerar que ja era hora de
tornar a disfrutar de les moltes vivències
que comporta el fet de viure amb un gos
i així és com va arribar el Max.
De quina manera ha influit en la teva vida
quotidiana la tinença dun animal i com
és la vostra relació? Quines tasques
relacionades amb ell et toca fer a tu?
A part de fer molta companyia i aportar
un munt de satisfaccions i coses bones,
el Max ha donat més vida a casa nostra.
Quan sha destar per ell, ningú no té
tasques concretes, les fem entre tots. Com
a casa som tantes persones i a tots ens
agrada estar amb ell li podem dedicar
L'actor Carlos Cuevas va apadrinar a la "Kira", un cadell de la protectora
molt de temps i posar-hi ganes i il·lusió
per al programa "GosSOS" de TV3.

revista 6 2007 segona part.FH11 Fri Nov 16 16:09:42 2007

Página 4
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

ENTREVISTA
a lhora de cuidar-lo. En el meu cas concret sempre que puc el raspallo, el netejo i el passejo.
Carlos, veus els animals com una joguina o bé com un amic? Sobretot tenint en compte les responsabilitats que
comporta, tant si són gossos o gats, com daltres animals com ara peixos, hàmsters o tortugues.
Evidentment no són una joguina. Quan jo era petit, tenia uns tres anys, i deia que volia un gos, els meus pares
em van inculcar que un animal no és té per tenir-lo i ja està. Em van fer entendre que necessita que sestigui
per ell; que ha destar sempre acompanyat dalgú si, per exemple, marxem de vacances o bé de cap de setmana,
i que sha de portar al veterinari si prèn mal o està malalt. És una font dil·lusió i és també una obligació.
Quina creus tu que podria ser la solució perquè les protectores no estiguessin tan plenes?
No ho sé. Potser amb més programes com GosSOS perquè segur que fan pensar a la gent que se li ha passat
pel cap abandonar una animal. La televisió és un mitjà que arriba a moltes persones.
Com animaries a una persona a adoptar un animal?
Tenint en compte lexperiència viscuda a casa, li diria que un animal fa companyia i, per tant, aporta felicitat i
dóna vida.
Què vol ser el Carlos Cuevas quan sigui gran?
(Contundentment) Actor.

Un dels capitols de la sèrie de TV3,
GosSOS, emesa entre lagost i el
setembre denguany, va ser rodat a
les instal·lacions de la Lliga
Protectora dAnimals de Sabadell.
Des de la direcció del programa es
va considerar oportú incloure un
capítol com aquest, que deixés
palesa la problemàtica derivada de
labsència de control pel que fa a la
capacitat reproductiva dels animals
de companyia i, per tant, donar a
conèixer quines són les
conseqüències de tants cadells fruit
de la irresponsabilitat.

15

La Kira viu des de ja fa uns mesos amb lAntoni Badosa i la seva familia.

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

Composición

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

CLIÍNICA VETERINÁARIA
DEL CENTRE
De Dill a Div: de 10 a
20.30h, obert al migdia.
Dissabte: de 10 a 13.30h.
Hores de visita convingudes.
C.Colom, 53
08201 Sabadell
Tel. 93 727 18 37

Express Internacional.Net
Transports a tota Espanya i Europa.
tel. 93 718 59 76 - fax. 93 718 98 03
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ANIMALS ADOPTATS
Roc

Hola, el Roc o número 169, tal i com sel coneixia a la Protectora, ha resultat
ser, tot i la seva desconfiança primerenca, un gos excel·lent. Bon company
de joc; simpàtic; tranquil dins de casa; enèrgic i incansable a fora i, sobretot,
molt sociable amb daltres gossos.
En fi, seguir el consell de la Laura (voluntària de la Lliga protectora) mha
permès poder gaudir de la companyia daquest animalet tan agradable.
Ramon Sebastià

Pitufa
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Un dissabte, quan ja sapropava el meu aniversari, tal i com passava des de feia mesos, li vaig preguntar al meu pare si
ja em deixava anar a la protectora a buscar una gateta, donat que portava mesos demanant-li sense èxit. Per fi em va dir
que sí. Estava plena dalegria i vaig córrer a lordinador a mirar la web de la Lliga protectora de Sabadell. Em va encantar
una, però em van dir que tenia problemes a la cama i que els acabava darribar una camada de gatets. Uns dies després
vaig veure les fotos i vaig quedar encantada amb una de les gatetes, era rossa i blanca, i hi va haver consens familiar. El
dia de lAplec de la Salut vaig anar a recollir-la. Va venir tot el camí espantada, i en arribar a casa estava molt parada, però
va ser qüestió de minuts... Va començar a xafardejar tot el que tenia al voltant. Al dia següent de portar-la a casa ja vaig
haver danar a la feina, em va costar moltíssim ja que em semblava que lestava abandonant, com si deixés el meu fill sol
a casa... Mitja hora després va arribar la mare i se la va trobar dormint plàcidament
al seu lloc! Ara, només us puc dir que no para quieta, és un terratrèmol! Encara
no té dos mesos però ha après molt ràpid. En un parell de dies ja sabia pujar i
baixar al sofà, va aprendre on estaven les seves coses i també que no ha de
mossegar certs elements de la casa. El que més ens ha sorprès, degut als
comentaris que ens havien fet, és que amb 7 setmanes la Pitufa ja sap pujar i
baixar les escales a una velocitat tremenda. Tot i que dóna feina, això no es
pot negar, la Pitu és lalegria de la casa, ha fet que tornem de la feina desitjant
veure-la, que ens barallem per jugar amb ella i que lestimem com un membre
més de la nostra família. Si no fos per ella mai hauríem sabut que un animal
pot fer-te tan feliç demanant tan poc a canvi.
Marta Miravete

Musa e inka

Hola,
Somos Raquel y Javier, de Manresa, y además los actuales propietarios de Musa e Inka. Bueno de Musa a medias y, de
hecho, ahí comenzó nuestra historia, y es así que conocimos la protectora de animales de Sabadell y, en concreto, a Mayte
y Narcís. En su día acudimos con la intención de adoptar a una perrita de raza husky para regalársela a Joaquín, que vive
en Andorra (el que sale con gafitas de sol), que ya tiene un macho de raza malamute, para que así pudieran hacerse
compañía. Así que un Sábado por la tarde nos dirigimos a la protectora y allí encontramos a Musa, que sólo hacía que
darte la pata por la puerta y llamar la atención. No nos lo pensamos dos veces y nos la llevamos , no sin antes echarle el
ojo a una perrita bóxer con cara de tristeza. Nos sorprendió que todo el personal de la protectora se alegrara mucho de
la adopción de Musa, puesto que se calculaba que llevaría allí un mínimo de entre 6 y 7 años y ya se empezaban a agotar
las probabilidades de que pudiera ser adoptada. Como Musa se había convertido en la reina de la protectora, se tuvo que
invertir en paciencia y cariño para que se le fueran quitando las costumbres inevitables de una protectora y se fuera
adaptando a su nuevo entorno y compañía. En este tiempo ha ido mejorando
en obediencia, higiene y demás aspectos ya típicos en esta raza.
A la semana siguiente de adoptar a Musa, decidimos bajar de nuevo a ver
qué tal estaba esa bóxer que habíamos clichado y , como ya teníamos
3 perras y donde comen tres comen cuatro, pues también nos la quedamos.
Se llama Inka y nos sorprendió desde el primer día, ya que es fantástica en
muchos aspectos: obediencia, limpieza, y sobre todo muy muy cariñosa y
agradecida. Un poco la cara opuesta de Musa, pero era de esperar, además
de inevitable y asumible. Por lo general, hemos disfrutado de una muy
buena experiencia con las dos, y ¡¡¡¡¡Están de GUAPAS!!!!!
Queremos dar las gracias a todo el personal de protectora por la dedicación
y atención mostrada en todo momento.
Javier Tapias Gancedo
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ANIMALS ADOPTATS
Pol
Hola, sóc en Pol. I volia presentar-vos la meva família.
Jo vaig arribar a aquest coixí on em veieu el 23 doctubre del 2004, només tenia
3 setmanes. La Mercè i el Jordi van venir a recollir-me a la protectora, buscaven
un gatet com jo per conviure amb una gata de sis mesos, la Trimbi, la meva
germaneta.
Tot i que aquí la veieu tranquil·la em va fer bullying durant un mes sencer!,
no mestivama gens!, em bufava i em pegava!
Jo sempre he pensat que era així perque ella també havia tingut una infància
molt difícil. La Mercè i el Jordi se la van trobar en un solar amb només unes
setmanes de vida. La van salvar duna daquelles màquines infernals que fan
forats a terra. Només van sobreviure ella i una germaneta seva, que ara viu
feliç amb un nova família.
Però tornant al bullying, ...després daquell mes horrible, la Trimbi va entendre
que jo lúnic que volia era ser el seu germà petit, i al final em va adoptar...
Ara ja fa un any, tenim una germaneta més, la Wilow, que és una gossota que
la Mercè va recollir de la carretera, la pobre tampoc ha tingut una bona infància.
Va malviure a la carretera prop dun any, i ningú va fer res per ella. Fins i tot
Pol llepa a la Trimbi
avui encara té les potetes plenes de perdigons!
Al principi, em feia por, però ara ja me lestimo una mica. Quan ella arriba a casa de fer el seu passeig, em busca i em llepa
les orelles,...i jo surto corrents, però he de reconèixer que magrada.
La que no ho porta tan bé és la Trimbi, no li ha agradat gens la idea de tenir-la a casa, ...i és clar!, li fa bullying!
Tot i així, en les últimes setmanes la relació ha millorat. ...Sembla que la tranquil·litat ha arribat a casa nostra!...
Aquesta és la meva família, la meva nova família amb la que sóc un gat feliç.
Desitjo que la resta dels meus iguals siguin tan feliços com nosaltres, i animo a tots els humans a fer-ho possible. Gràcies.
Mercè Campo

Noticies de Leo
Leo, portada i habitant de la protectora de ledició número 4 de la revista Petjades, va formar part duna de les recents
expedicions englobades dins del Projecte Alemanya, un programa dadopció que fa possible que famílies alemanyes
es facin càrrec danimals de la protectora de Sabadell. Ara, la família que ha acollit Leo ens envia noticies seves.
Hola,
Tal i com havíem promès us envíem algunes fotos dun gos que ha esdevingut perfecte per nosaltres.
De moment, segueix fixat en la meva dona i amb mi només surt quan és ben clar que la meva dona no hi és, però de
vegades comença a no ser així.
Vam estar de vacances en cotxe i no va haver-hi moments destrés, el més important és que hi erem tots.
Vam trobar-nos amb daltres gossos, daltres nens i cap problema.
Salutacions des de Solingen,
Familia Hessing

Composición
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ADOPTA'M

REF:2692 FELI

REF:2731 LUCAS

REF:2791 YULA

REF:2792 MIOL

REF:2802 KIRA

REF:2808 BECCA

REF:2821 TACA

REF:2832 TIGRE

REF:2834 UVE

REF:2835 LUCKY

REF:2839 VERDI

REF:2842 MEL

REF:2845 TESSI

REF:2849 LAILA

REF:2850 BRUIXA

REF:2851 LINDA

REF:2852 VIOLA

REF:2857 TUT

REF:2865 CHIPÓN

REF:2869 BLUE
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ACTUALITATS
Més naixements

Crida !

El passat dia 16 de juny, a les 17,12 h, lAida
Quer, voluntària i membre de la junta directiva
de la Lliga protectora, va donar a llum de forma
natural a casa seva, a la Nora Schkot. La
petitona va pesar 3,6 kg i va medir 53 cm.

Totes les botigues o comerços que
vulguin tenir una guardiola de la
protectora a la seva empresa que
contactin amb:
protectora@protectorasabadell.org

Visita a la fundació Mona
Entre les activitats que la Lliga ha portat a terme els darrers mesos, sinclou una visita duna vintena de voluntaris
a la Fundació Mona amb lobjectiu destablir contacte amb aquesta entitat sense ànim de lucre que, com la
Protectora de Sabadell, també lluita per protegir els animals, encara que, degut a la naturalesa dels primates,
ho fa mitjançant eines i mètodes diferents. Durant la visita, en que els voluntaris van poder fer tot tipus de
preguntes sobre els treballs de lorganització, es va poder observar de molt a prop als habitants daquest reducte
que són principalment ximpanzés que han estat rescatats de circs, d'empreses dedicades a la publicitat o de
gent que els té en males condicions. Alguns dells estan apadrinats per persones especialment sensibilitzades
amb la seva situació. Més informació al web: www.fundacionmona.org. Qualsevol persona pot visitar el refugi
concertant una visita prèvia.
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Nom i cognoms_______________________________________________________________________
Data de Naixement _______/_______/_______
DNI _____________________________________
Adreça _______________________________________________________________________________
CP ___________________ 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
Caixa Sabadell 2059 - 0000 - 97 - 8001020815
[Envia-ho a: Lliga Protectora dAnimals de Sabadell - Apartat de correus 324 - 08202 Sabadell]
Anota si us plau on o com has aconseguit aquesta revista: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

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).

COL·LABORA AMB NOSALTRES !! ELLS ET NECESSITEN !!
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ACTUALITATS
Taller de perruqueria canina i felina
El passat mes de juliol la Lliga va organitzar un taller formatiu de
perruqueria canina i felina de supervivència. La jornada va tractar
molts dels aspectes relacionats amb el bon estat del pèl daquests
animals, tractant els principals tipus de pelatge que existeixen, el
sentit en que sha de raspallar i la neteja de zones molt concretes
on sha de tenir especial cura com ara els conductes auditius, llagrimals
o ungles. També es va fer un repàs als diferents tipus de raspalls i
els seus usos, així com el tema del bany.

Una historia increíble
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El pasado mes de Septiembre, la Lliga Protectora dAnimals de Sabadell
participó en la reciente edición de la Fiesta de la Mascota de Barcelona
con un stand destinado a informar sobre la entidad y vender productos
propios. Asimismo, el acto también sirvió para repartir ejemplares
de la revista Petjades, tanto de su última edición como de números
anteriores. Una chica que se acercó al stand para informarse, al hojear
los distintos números de la publicación, concretamente uno de los
más antiguos, se fijó en una gata que aparecía en la sección
Adoptam, y comentó con asombro que se parecía mucho a su gata,
desaparecida hacía aproximadamente un año. Había dejado al felino
a cargo de su abuela para irse de vacaciones y, a la vuelta, la anciana le había dicho que la gata había muerto.
Se pudo comprobar, puesto que existe un registro de los animales que llegan al refugio, que la gata que ella
vio en páginas de esta revista había llegado a la Protectora por mediación de la policía. Y existía un apunte en
el que se dejaba constancia de que los vecinos de la zona donde fue recogida explicaron que ese animal era de
una señora del barrio, pero que ésta había negado que fuera suya. Ahora se ha podido deducir que efectivamente
la señora a la que aludían los vecinos era la abuela de la chica y que la gata no estaba muerta, sino llevaba un
año en la Protectora. Se trata pues de una historia con final feliz, puesto que la chica ya ha acudido al refugio
y la gata la ha reconocido inmediatamente. Ahora ya está en su casa y los artífices de esta revista se sienten muy
satisfechos por ello.

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

VOLS SER UNA EMPRESA SOLIDÀRIA?
CACTUS DISSENY és una firma solidària que s'encarrega de tota la imatge
de la protectora. Si creus que la teva empresa també pot ser solidària, posa't en
contacte amb nosaltres: protectora@protectorasabadell.org o al telèfon 93 726 72 27

Composición

