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EDITORIAL
30 anys de la Lliga Protectora 
(1979-2009)
Enguany estem de celebració, fa 30 anys que 
la Lliga es va constituir formalment com asso-
ciació, tot i que ja des de l’any 1962 un grup de 
persones va plantar la llavor del que som ara.
Aquest és un any d’homenatges, de recordar to-
tes aquelles persones valentes i decidides que 
van nedar contracorrent en temps molt durs, en 
una època en la que vetllar pels animals no tenia 
la consideració que té ara. Autèntics pioners a 
Catalunya, sense ells la nostra entitat no hauria 
assolit el grau de desenvolupament actual. 
Especialment destacables són els esforços per 
captar socis i buscar fons, la donació dels te-
rrenys on s’ubica el refugi i, si poguéssim sumar-
les, la quantitat d’hores i més hores que moltes 
persones han restat de la pròpia vida familiar 
per dedicar-les a aquesta acció solidària.

Durant aquests 30 anys ens hem hagut d’adaptar 
a les necessitats que han anat sorgint: el con-
veni amb l’Ajuntament de Sabadell, la incorpo-
ració de personal qualificat, la coordinació del 
voluntariat, la publicació de la revista i la pàgina 
web, les adopcions internacionals, els apadri-
naments, el programa escoles, ... podríem dir 
que hem passat del blanc i negre al color.

Reflexió i mirada al futur
Estem orgullosos de la feina feta, però això no 
vol dir que ens conformem amb la situació que 
vivim avui. Si volem avançar ens hem de pre-

guntar com seria la protectora que ens agrada-
ria veure d’aquí uns anys. 
Ens imaginem un refugi on no arriben animals 
abandonats perquè la gent és responsable i no 
s’enduu a casa un animal per un acte impulsiu, 
perquè els propietaris no deixen que els seus 
animals es reprodueixin descontroladament i 
perquè la persona que vol un animal de com-
panyia escull no comprar-lo a una botiga sinó 
venir a buscar-lo a la protectora. 

Podeu pensar que estic parlant d’utopies, però 
jo em fixo en el cas d’Alemanya i penso que 
si ells ho han aconseguit, per què no podem 
nosaltres? És clar, aquest canvi no vindrà sen-
se esforç, tots hi haurem de posar de la nostra 
part i molt especialment els legisladors, jutges 
i policia. Estic parlant de millorar i fer efectives 
les lleis que emparen els drets més bàsics dels 
animals.

Com a societat, jo em preguntaria quin proble-
ma tenim quan a una ciutat com Sabadell, amb 
200.000 habitants, cada any s’abandonen un 
miler d’animals. Trobo que no és gaire bon sen-
yal de responsabilitat i civisme.
Sabem que reduir els abandonaments a zero és 
pràcticament impossible, però tenim l’esperança 
que tard o d’hora hi estarem a prop i treballem 
per fer-ho possible.

Qui sap, potser algun dia!

Narcís Sirvent
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SOCIS
El cobrador de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell se retira

El hombre que durante muchos años ha ejercido de co-
brador de los recibos correspondientes a los socios de la 
protectora que no han domiciliado su cuota se desvincu-
la de esta ardua tarea siguiendo las indicaciones de los 
médicos. La entidad echará en falta su eficiencia como 
gestor, pero por encima de todo su calidad humana. 

Situaciones de toda índole
Al principio, hace muchos años, eran los hijos de Juan 
Luis los que efectuaban los cobros a domicilio de los 
recibos de las personas que deseaban efectuar en efec-
tivo su contribución a la lliga, pero los estudios les obli-

garon, primero a uno y después al otro, a desvincularse de ese cometido y fue entonces cuando 
su padre decidió coger el relevo. Este afable colaborador de la entidad dice sentirse orgulloso de 
un encargo que le ha llevado a vivir situaciones de toda índole: curiosas, inauditas, tristes, tensas, 
desagradables y también algunas de lo más divertidas. Ha llevado a cabo su tarea cobrando los 
recibos que se le encomendaban, pero también es cierto que esa actividad tan aparentemente 
sencilla le ha llevado a vivir circunstancias algo alejadas de su cometido y se ha visto a sí mismo 
consolando, despertando confianza, contribuyendo a ahuyentar soledades por espacio de unos 
minutos, ejerciendo de psicólogo, actuando de esparring, siendo algo parecido a un confidente y, 
en definitiva, actuando como embajador de la lliga… y todo ello sin atravesar nunca la puerta de 
entrada de una casa. 
Todo ello, por supuesto, combinado con algo tan prosaico como el hecho de tener que volver, a 
veces, en numerosas ocasiones hasta saldar una cuenta y, a través de los años, llegar a conocer 
las costumbres de los socios mucho mejor que sus propias familias. 

Vivencias
Un compromiso que le ha llevado a observar la esencia de la existencia, cerciorándose de que la 
vida real es mucho más rica en sabiduría que cualquier tipo de ficción: ha podido saborear el gusto 
por ver cómo la modestia revestía una generosidad difícil de entender y ha tenido que tragarse la 
amargura al comprobar cómo la opulencia envilece al más pintado. En definitiva, una serie intermi-
nable de vivencias que compartía con una persona a quien admira y respeta: Teresa Debart y que 
han experimentado, no con él, pero sí a través de él su familia, cuya paciencia ha sido puesta a 
prueba en numerosas ocasiones. 

Un regalo muy especial
Juan Luis ha regalado a la Lliga Protectora d’Animals y, por extensión, a los animales que están en 
sus instalaciones, su tiempo, su dedicación y su capacidad de empatía con la gente: siempre una 
palabra amable, un argumento coherente, una voluntad inquebrantable por lograr su objetivo, un 
esfuerzo por comprender las circunstancias de los socios…   
Y todo ello sin olvidar que, además, como muchas de las personas vinculadas a la entidad, se trata 
de un militante de a pie que, fuera de ese rol de cobrador, ya como persona anónima, continúa con 
una actitud a favor de los animales que le honra y le dignifica. 

Rogamos a todos los socios que han pagado a través del cobrador y aún no han cambiado 
la forma de pago, que se pongan en contacto con la protectora al teléfono 93.726.72.27 o 
646.840.187 (Montse) para gestionar el cobro de las cuotas futuras.

Juan Luis Pérez: ante todo persona
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SOCIS

Hola, família: perquè crec que som una gran família que estima i es preocupa pel benestar dels 
animals. Jo sóc sòcia i voluntària de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell i a través d’aquesta 
revista vull fer un petit homenatge al meu volgut i recordat gos, en Raimon, que es va morir. Ara em 
queden les seves cendres i molta satisfacció per com van anar els dotze anys que va estar al meu 
costat. El seu traspàs va ser a finals del mes de gener, i uns dies després vaig llegir un poema del 
Miquel Martí i Pol amb el qual em sento força identificada.
Gràcies per llegir-lo i fins sempre, 
Marina A tu, Raimon:

ESTENC LA MÀ
Estenc la mà i no hi ets.

Però el misteri
d’aquesta teva absència se’m revela
més dòcilment i tot del que pensava.

No tornaràs mai més, però en les coses
i en mi mateix hi hauràs deixat l’empremta

de la vida que visc, no solitari
sinó amb el món i tu per companyia,

ple de tu fins i tot quan no et recordo,
i amb la mirada clara dels qui estimen

sense esperar cap llei de recompensa.
Miquel Martí i Pol

Carta d’una sòcia
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VOLUNTARIS
La importància de la higiene

Un equip de voluntaris s’encarrega de 
raspallar i rentar els animals que, sempre 
s’espera que temporalment, es troben 
a les instal·lacions de la protectora. És 
una tasca feixuga, però tremendament 
necessària per poder mantenir els gos-
sos i gats en unes condicions mínimes 
d’higiene i, en conseqüència, de salut.  

Lliures de paràsits 
La tasca de l’equip de rentat de gossos i 
gats consisteix essencialment a mirar de 
mantenir els animals lliures de paràsits, 
observant amb atenció determinades 
parts del cos com les orelles i els ulls. És, 
de fet, un moment que també s’aprofita 
per oferir-los tota mena de mimos. A més, 
mentre se’ls raspalla s’està atent per descartar que no hi hagi alguna ferida oculta. Si fos el cas, 
caldria  comunicar-ho a la Judith, l’ajudant tècnica veterinària, o bé a l’Anna, la veterinària.
 
A més aquest grup de voluntaris també aprofita la seva actuació per netejar d’excrements les gà-
bies on han estat treballant, tot observant que no hi hagi tampoc cap paràsit o bé restes de sang, 
i deixant-hi una bona dosi d’aigua i menjar. 

Cada dia una mica
La Rosa i l’Engràcia, membres de l’autodenominat “Escuadrón antipulgoso”, comenten que “ras-
pallar-los i donar-los escalforeta s’ha de fer cada dia. Per això som tots i cadascú de nosaltres tan 
importants. En concret, nosaltres dues al refugi, quan fa bon temps, hi anem sempre que podem. 
Si poden ser tres cops (per setmana), mirem que no siguin dos”.
Alguns voluntaris són més fidels que d’altres. Especialment durant l’hivern hi ha menys gent dispo-
sada a donar un cop de mà, ja que sovint tenen altres obligacions que atendre. De totes maneres 
s’ha de dir que a poc a poc s’hi han anat afegint persones i ara ja es poden abordar les tasques de 
neteja amb més tranquil·litat.
Pel que fa als gossos, no es fa cap mena de distinció entre quins es renten i quins no, donat que es 
renten tots, tret de quan la veterinària o bé algú del seu equip creu oportú no fer-ho.
Pel que fa als gats, els hàbits són diferents i només es renten si ho aconsella l’equip veterinari, per-
què es tracta d’una feina una mica complicada. De tota manera, hi ha una voluntària, la Marta, que 
s’encarrega de raspallar-los, per tal d’eliminar-los el pèl mort, i netejar-los els ulls i la zona genital.

Calor: dispositius especials 
Quan s’apropen les dates de més calor és el moment de treure pèl mort, donat que s’entra en el 
període que es coneix com a “ple canvi de temporada". Els animals de la protectora reben les aten-
cions de la pentinadora Maite, “que està feta un crack en la matèria.” Igualment, resulta fonamental  
la tasca de començar a desparasitar ben d’hora quan comença la calor per tal d’evitar plagues de 
puces o d’altres paràsits. No s’ha d’oblidar que malauradament són molts animals concentrats en 
pocs metres quadrats.

Rosa i Marta, dues voluntàries encarregades de banyar els gossos
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ACTUALITATS
La lliga a la presentació de Pirena’09

El passat 11 de gener, en el marc de la presen-
tació de Pirena 2009, a la platja de la Nova Icària 
de Barcelona, la Lliga Protectora d’Animals de 
Sabadell va ser present per primer cop amb cinc 
gossos per adoptar, i un estand informatiu i de 
venda de material promocional. 
“Vam anar fins a les instal·lacions de la protec-
tora ben aviat per tal de recollir els animals. El 
sol encara no havia sortit. A les nou vam arribar 
a la platja de Barcelona. Vam ser els primers i 
tranquil·lament vam muntar l’estand.
A mesura que avançava el dia es va anar creant 
ambient i, a més, el temps va acompanyar du-
rant tota la jornada, amb temperatures de pri-
mavera. Pirena va organitzar vàries exhibicions 
de mushing a la sorra, una competició d’agility 
i una desfilada de totes les protectores que ha-
vien portat gossos per adoptar. 

N’hi havia molts i, de fet, ens va sorprendre que 
no hi hagués cap incident entre desconeguts.
Al principi estaven una mica nerviosos per la no-
vetat. Segurament, la majoria dels gossos que 
portàvem no havia vist mai la platja. Quan ens 
vam acostar a la vora de l’aigua cada gos va 
reaccionar d’una manera diferent: a alguns no 
els hi va fer gaire gràcia, mentre que a d’altres 
els va encantar.
El Krusty, la Candy, la Sussi, el Blanc i la Tanga 
van tenir un comportament exemplar. Van ac-
ceptar les carícies de tothom i van desfilar com 
a autèntics models, però cap d’ells va ser adop-
tat. Malgrat això, ens ho vam passar molt bé i 
va ser una experiència que ens agradaria repetir 
l’any que ve.”

 Mònica Jordà i Berta Vallès.
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INICIATIVES
PROGRAMA EDUCATIU: 
Mitjançant una xerrada educativa que porta per títol “Els animals abandonats i la protectora”, la 
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell pretén apropar-se a alumnes de 1r i 2n d’ESO. 

Programa Escoles: èxit rotund
Amb l’objectiu de sensibilitzar envers el respecte i la convivència amb els animals de companyia, 
crear interès i despertar solidaritat amb els animals abandonats i, a la vegada, fomentar la seva 
defensa i protecció, donant a conèixer la tasca bàsica de la protectora d'animals, un grup de vo-
luntaris de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, conjuntament amb el Departament de Salut 
del consistori sabadellenc, organitza visites a les escoles de la ciutat. El contingut de la xerrada i 
de les activitats es basa en el programa Educaria de l’organització de defensa dels animals Adda.
El passat 11 de març, quatre voluntàries de la Lliga vinculades al Programa Escoles van dur a ter-
me la seva primera xerrada a un grup d'escolars i la seva valoració sobre l’experiència no ha pogut 
ser més positiva.

Col·legi Servator: experiència pilot
Els joves, un grup de 30 alumnes de 2n d'ESO que 
estudien al Col·legi Servator, ubicat a la Creu Alta 
de Sabadell, es van mostrar molt i molt interessats 
per la tasca que fa la protectora i pels animals que 
passen per les seves instal·lacions, tant pels que 
s'abandonen com pels que s'adopten, així com pels 
que encara viuen al refugi. Es va establir un diàleg 
en el qual van explicar si tenien o no animals, i en 
aquest apartat va ser quan fins i tot un d'ells va co-
mentar, per satisfacció dels membres de l’entitat, 
que a casa seva havien decidit adoptar una gossa 
de la protectora i que n’estaven força contents per-
què s'havia adaptat molt bé tot i tenir uns 2 anys en 

el moment de l'adopció. En general, els estudiants van estar molt atents, van fer moltes preguntes 
i van participar molt activament en la sessió. 

I després de la xerrada, toca la visita
Tenint com a referent l’educació en valors i, en concret l’educació per la ciutadania i els drets hu-
mans, l’activitat ha estat ideada en forma de dues sessions. Una primera consta d’una xerrada 
informativa a l’escola on es fa referència a la tasca que fa la lliga i compta 
amb suport, tant audiovisual com de format “power point”. Una segona 
sessió té una vessant més pràctica i consta d’una visita a les instal·lacions 
de la protectora, així com d’uns tallers “in situ” on s’intenta conscienciar 
sobre l’abandonament, fomentar la tinença responsable i despertar la so-
lidaritat amb la tasca de l’entitat. Per tal de poder mantenir una òptima 
dinàmica de grup, es recomana al centre educatiu que destini dos mes-
tres a acompanyar el grup d’estudiants.

En aquesta ocasió, la visita a les instal·lacions va ser una instructiva i grata 
experiència, tant pels alumnes i professors, com pels voluntaris de la lliga. 
En tot moment, mentre s’efectuava la passejada pels diferents patis, els   
estudiants van mostrar un gran interès per les explicacions que s’oferien i, 
després, van participar activament en les tasques portades a terme tenint 

Un moment de la xerrada de les voluntàries amb els 
alumnes
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INICIATIVES

Es crea un nou espai d’esbarjo

L’èxit del programa padrins i la posada en marxa del 
programa escoles han fet necessària l’adequació 
d’un nou espai dins les instal·lacions de la protectora. 
Es tracta d’una zona verda delimitada per una 
tanca on un grup de treballadors i voluntaris van 
fer una plantada d’arbres el mes de març. 
Els padrins disposen ja d’un nou espai per poder 
passejar amb els animals, i els alumnes d’ESO que 
visiten la protectora tenen un bon lloc per realitzar 
les activitats del programa.

Volem agrair especialment la 
donació d’aquests arbres tan 
bonics a Forestal Catalana. Ara 
encara són petits però l’any que ve 
ja proporcionaran una bona ombra. 

Inscripció:
Lliga Protectora d'Animals de Sabadell
Persona de contacte: Magda Vilanova
A/e: magdavilanova@hotmail.com
Telèfon: 651 83 06 63. 

Informació: 
Departament de Salut (Ajuntament).
Persona de contacte: Mònica Jacas.
Telèfon: 93 726 47 00. 

en compte diferents punts de la Declaració Universal dels 
Drets dels Animals: les obligacions dels humans vers ells, 
com a cuidadors; el coneixement de les seves necessitats, 
la preocupació per eliminar el maltractament vers els és-
sers vius en general; el respecte per la natura, etc. Els dife-
rents membres de la protectora implicats en el programa i 
l’entitat com a tal han manifestat el seu profund agraïment 
a l’escola, al professor de ciències naturals i als alumnes 
per haver-los donat l’oportunitat de participar en la seva 
formació com a homes i dones.  

La durada total de l’activitat és de tres hores i mitja, una 
i mitja per la primera i dues senceres per la segona i, per 
portar-la a terme, tant els nois i noies com el professorat 
reben material de treball orientatiu. 
Les escoles que hi estiguin interessades poden triar entre 
matí i tarda i, pel que fa al transport dels alumnes fins a les 
instal·lacions de la protectora, en el cas de la segona ses-
sió, se’n fa càrrec el Departament de Salut de l’Ajuntament 
de la ciutat. 

Visita dels escolars al refugi

Els voluntaris van plantar arbres
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REPORTATGE
M’he quedat embarassada... He de renunciar als meus animals?

A la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell es-
tem farts de veure com cada cop més persones 
renuncien al suposat lligam afectuós establert 
amb els seus animals de companyia pel simple 
fet de la futura arribada d’un infant a casa. En el 
100% dels casos no aconseguim ni tan sols que 
s’arribin a plantejar la possibilitat que la convi-
vència del nen amb l’animal sigui una alternati-
va factible i, encara més, no tenim l’habilitat de 
donar-li la volta a la situació, fent-los veure el que 
és evident en molts casos: que la convivència 
amb l’animal resulta enriquidora en molts aspec-
tes per aquest adult en potència. 

Un més a la família
A casa, quan em vaig quedar embarassada, ja comptàvem amb la inestimable companyia d’una 
gata i de dos gossos. I l’arribada de la nostra filla Lara no va suposar haver de renunciar a cap 
d’ells; tot el contrari, donat que considerem que des de llavors, la nostra família ha passat a ser de 
cinc a sis membres.
Malauradament, existeix la possibilitat de fracassar en l’intent, però s’han de valorar tots els avan-
tatges i els inconvenients de la nova situació abans de tancar portes d’una manera tan radical. Per 
tant, aquí s’enumeren els aspectes més importants a considerar en cas que algú s’estigui plante-
jant què fer en aquest cas.

És veritat que els gats transmeten una malaltia que pot fer que perdi el meu nadó? 
La malaltia es diu toxoplasmosi felina i, al nostre país, existeixen un gran número de supòsits 
desfasats i  sense fonament sobre aquesta malaltia, donat que és científicament molt improbable 
adquirir-la a través dels gats. De fet, es requereixen condicions higièniques molt deficients; que el 
gat (el qual només transmet aquest paràsit un cop a la seva vida i només durant 7 o 10 dies) tingui 
menys de dos mesos; que mengi carn crua o bé tingui accés a aigües contaminades. Per tal que 
us feu una idea, jo mateixa, que treballo com a veterinària des de ja fa més de 5 anys, ni tan sols 
tinc anticossos d’aquesta malaltia, el que significa que mai l’he patit, tot i haver tractat gats amb 
aquesta infestació parasitària.

La gran quantitat de pèls que deixen anar, tant 
gossos com gats, és perjudicial pel nadó? 
Sí que és cert que es recomana mantenir 
uns hàbits higiènics més rigorosos així com 
portar un estricte pla de desparasitacions 
internes dels animals quan arriba un nadó 
a casa però, d’altra banda, existeixen mi-
lers d’estudis científics que demostren que 
l’exposició precoç als al·lèrgens dels pèls pot 
fomentar el desenvolupament d’una toleràn-
cia en front d’aquests. Per tant, el fet de tenir 
animals domèstics, especialment abans dels 
18 mesos d’edat del nen/a, pot prevenir el 
desenvolupament d’asma i d’al·lèrgies. 
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REPORTATGE

Com m’he de comportar amb el meu animal durant els primers contactes amb el nen/a? 
És molt senzill. El primer i més important és relaxar-se i no obsessionar-se amb idees com ara que 
el gos/gat es posarà gelós i decidirà atacar l’infant. Tot depèn de la nostra actitud i, per això, hem 
de deixar l’instint protector de banda, donat que, com més nerviós posem l’animal més probabili-
tats tindrem que reaccioni negativament amb el nen. 
D’aquí la importància que el gos sempre rebi, tant els premis com les mostres d’afecte, en presèn-
cia del nen, fet que farà que l’animal relacioni l’infant amb estímuls positius. En canvi, hem de 
deixar clar que el nen es troba sempre per sobre d’ell dins la jerarquia familiar, fent servir unes 
pautes simples, com saludar primer el nadó en arribar a casa, i donar-li el menjar abans o fer que, 
en la majoria d’ocasions, rebi abans les atencions. Però, 
com ja hem dit, això NO vol dir de cap de les maneres que 
s’hagi d’ignorar l’animal, simplement s’ha de deixar clar el 
paper que cadascú exerceix dins del nucli familiar, mini-
mitzant el risc d’aparició de conflictes de caire afectuós. 
Per últim, s’ha de trobar la millor manera per tal que tots 
dos es tractin i juguin sense prendre mal. Per això és molt 
important que els primers contactes entre el nen i l’animal 
estiguin sotmesos a vigilància adulta, orientant l’infant, do-
nat que sí s’ha demostrat que si el nen/a no veu un adult a 
prop assumeix més riscos.
 
Existeix l’animal de companyia ideal? 
Mai s’ha de caure en la temptació de catalogar una raça de gos o de gat com a recomanable per a 
nens, donat que cada animal és un món i la seva educació està condicionada per factors externs, 
més que no pas genètics. El que és important és escollir el gos en concordança amb la situació: un 
animal no massa nerviós, millor que no sigui un animal massa vell... (existeix personal especialitzat 
que pot assessorar-nos sobre quina és la millor elecció).

En resum, quins beneficis obtindré si decideixo que els meus fills convisquin amb un animal?
Els nens que comparteixen la seva vida amb un animal creixen més feliços i sociables, aprenen 
a respectar la natura, a la vegada que es potencia la seva autoestima. De fet, s’ha observat que 
més del 75% dels nens d’edats compreses entre els 10 i 14 anys per superar situacions difícils 
fan servei del vincle afectuós, tan especial, que desenvolupen amb les seves mascotes. A més, 
els facilita la comprensió de certes etapes de la vida tan difícils d’entendre, com el naixement, el 
creixement, la reproducció i la mort. 
Per una altra banda, ajuda els nens a ser més responsables, donat que a partir dels tres anys se’ls 
poden encomanar petites tasques en relació amb l’animal: jugar amb ell a una hora determinada 
(sempre sota supervisió, ja que el nen encara no controla els seus instints agressius), o bé, a partir 
dels 10 anys, donar-los el menjar, emplenar el recipient de l’aigua o treure’l a passejar. Tot i així, no 
s’ha d’oblidar una regla bàsica: “l’animal a adoptar depèn directament de la responsabilitat que 
estiguin disposats a assumir els pares, mai el nen”.
 
En definitiva, la clau consisteix a obrir la ment, ser constants amb les pautes aplicades i assesso-
rar-se de manera correcta per professionals del món animal, ja que no podem renunciar als nos-
tres animals pel fet de ser pares sense, ni tan sols, oferir-los l’oportunitat de donar un motiu per 
prescindir-ne. 

Ana Martínez, veterinària de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
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FEM 30 ANYS
La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell: un recorregut per la seva història

Aquest any es celebra el 30è. aniversari de la constitució formal de 
la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell però el seu origen es re-
munta més de deu anys enrera. Al 1962 un primer grup de voluntaris 
sense gaires recursos van muntar un refugi per animals al barri de 
Ca n’Oriac, aleshores pràcticament despoblat.

Aquell primer refugi només tenia capacitat per quaranta animals i 
de seguida es va comprovar que era insuficient. Va ser per aquest 
motiu, i perquè els voluntaris ja no podien assumir les despeses 
que originaven el creixent nombre d’animals, a més de les queixes 
dels veïns del barri, que el 1979 es va decidir que s’havia de crear 
formalment una associació amb unes instal·lacions dignes que es 
finançaria amb la contribució econòmica dels socis. En aquell mo-
ment la Lliga ja acollia més de 80 animals.

El lloc escollit per ubicar el nou refugi va ser una finca que es va llogar a la 
Serra de la Salut. La seva propietària, Dolors Sanllehy, va donar aquests 
terrenys a la Protectora uns anys després, al 1983. 

El primer que es va fer va ser organitzar una campanya de captació de socis per poder aconseguir 
diners suficients per acondicionar el recinte: instal·lacions bàsiques d’aigua i electricitat, reixat, 
cuina, cementiri, etc.

Socis i voluntaris van poder posar en marxa el nou refugi, i al 1981 es va signar el conveni amb 
l’Ajuntament de Sabadell que atorgava una petita subvenció a la protectora per portar a terme la 
seva tasca. Aquest conveni continua vigent avui dia.

Diari de Sabadell, 1979

1979

Dècada dels 80
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FEM 30 ANYS

Malgrat això i les millores contínues, la dècada dels 80 va ser especialment 
dura: la societat estava encara menys conscienciada que ara respecte al 
problema de l’abandonament, no hi havia més refugis a la comarca i el nom-
bre d’animals abandonats creixia sense parar amb unes xifres esgarrifoses.
Conscients del problema, a la Lliga es van organitzar les primeres campan-
yes contra l’abandonament. Calia anar a l’arrel del problema: la irresponsa-
bilitat dels propietaris dels animals.

Al 1985 hi havia gairebé 200 animals al refugi.

Durant el 1995 es van recollir més de 3.000 animals.

En una dècada s’havia arribat a una situació desesperada. Les 
instal·lacions estaven saturades, no hi havia recursos per atendre tants 
animals i sobretot, faltaven adoptants. S’havien de posar en marxa 
noves iniciatives urgentment. 

Ja al 1995 es celebra la primera exposició solidària per intentar recap-
tar diners. 

Dècada dels 90
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Al 1996 es convoca la primera manifestació de gossos pels carrers de Sabadell. Voluntaris i socis 
van recórrer la ciutat acompanyats per gossos del refugi. Es tractava de donar a conèixer el pro-
blema a la població.
Des de l’any 2000 la Lliga només s’ocupa dels animals abandonats de Sabadell. Es van crear altres 
refugis a la comarca seguint l’exemple de la Lliga. 
Això va fer possible que el nombre d’animals acollits minvés i es va poder invertir en millorar les 
instal·lacions i les condicions de vida dels animals.
Dos anys més tard es publica la primera revista de l’entitat, que més tard, al 2005,  es convertiria 
en aquesta publicació: Petjades.

L’any 2004 el creixent nombre de persones interessades a col·laborar amb l’entitat com a volunta-
ris, va fer necessari organitzar una coordinació del voluntariat. Això ha permès que a la Protectora 
es portin a terme un munt d’activitats destinades a millorar la situació dels animals i també per 
donar a conèixer l’entitat i conscienciar la societat. En aquest sentit cal destacar l’organització de 
la primera Festa de l’Animal de Companyia (2004),  la coordinació de les primeres adopcions des 
d’Alemanya (2005) i l’agermanament amb el Refugi de Perpinyà. Iniciatives d’èxit que es continúen 
portant a terme. 

A més durant els últims anys la Lliga ha fet un gran esforç per organitzar tota mena d’activitats per 
recaptar diners, aconseguir nous socis i augmentar el nombre de voluntaris (i millorar la seva for-
mació). Així, es van poder visitar les exposicions itinerants Vides de gos i El millor amic del gos. 

També s’intenta tenir presència als mitjans de comunicació: al 2007 la Lliga va participar en el pro-
grama de TV3 Gossos. S’intenta participar en actes públics i col·laborar amb altres associacions 
de defensa dels animals.

1996

2004 2005 2007

2000 2002
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Però la Lliga no es pot aturar, i així al 2008 es van posar en marxa dues iniciatives importants: el 
programa Padrins (actualment hi ha unos 70 gossos i gats apadrinats) i el programa Escoles, que 
permet que els alumnes de Sabadell coneguin de prop la situació dels animals del refugi i siguin 
conscients del problema de l’abandonament. 

És evident que en tres dècades s’ha recorregut un llarg camí, 
que s’han passat per situacions difícils i que trobar una solu-
ció definitiva pel problema de l’abandonament no serà fàcil, 
ni ràpid. Malgrat això, a la Lliga es té l’esperança que algun 
dia la seva història acabi, i ho faci amb un final feliç per tots 
els animals.

2009
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LA LLIGA
El nou quiròfan 
A la seu de la Lliga Protectora d’Animals s’han 
adaptat unes instal·lacions obsoletes, l’antiga 
cuina que feia també de magatzem, per tal de 
convertir-les en el nou quiròfan. Aquest flamant 
equipament substitueix un habitacle petit i sen-
se postoperatori en el qual, no obstant això, s’hi 
havia anat fent una valuosa tasca veterinària. Així 
doncs, ara es compta amb un espai més ampli, 
amb més capacitat d’actuació i dotat d’aparells 
mèdics adequats. És, sens dubte, una millora 
considerable pel benestar dels animals que ha 
estat en part possible gràcies a la subvenció 
atorgada per la Fundació Affinity, dins del pro-
grama “Projectes 2008”, arrel del requeriment 
de la lliga i que feia referència a aconseguir una 
dotació econòmica suficient per adquirir el ma-
terial mèdic necessari pel nou equipament en 
projecte. 

Una millor atenció
Les persones vinculades al treball a quiròfan de-
fineixen la millora com “un pas de gegant cap 
endavant”, donat que ara mateix les cirurgies 
es poden fer amb molta més seguretat pels ani-
mals i amb més comoditat pels facultatius. En-
tre altres aspectes, això ho fa possible el fet que 
l’espai sigui més gran i que els aparells tècnics 
siguin més moderns. A la pràctica, els animals 
estan millor atesos al quiròfan pròpiament i, a 
més, disposen d’un habitacle on recuperar-se de 
les intervencions molt més còmode i espaiós.  

Diferències significatives
Els aparells nous dels quals disposa l’equip ve-
terinari, ecògraf i microscopi nou entre d’altres, 
permeten, per una banda, una diagnosi molt més 
senzilla i, per una altra, aprendre moltes coses, 
donat que es troben amb tota mena de casos.
La correcta esterilitat de les instal·lacions, no 
només aconseguida amb la posada en marxa 
del nou quiròfan, sinó també amb l’enrajolat dels 
patis i la pintura de tota les instal·lacions, ha fet 
possible que els animals estiguin més ben cui-
dats. Tot això contribueix a que el recinte estigui 
més net i desinfectat, i que, per tant, les possibi-
litats d’infeccions siguin cada cop menors. 

Part del personal veterinari del centre amb dos 
col·laboradors durant unes intervencions. 
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HABITANTS
El dia a dia dels animals (Part I)
Les persones que no coneixen el funcionament 
d’un refugi  sovint es pregunten com és el dia 
a dia dels gossos i dels gats que hi viuen. Tot i 
que els animals reben les atencions bàsiques, 
la vida per ells dista molt de ser ideal. De fet, 
l’estada dels animals a la protectora sempre 
hauria de ser temporal, però en molts casos 
no és així, de manera que molts d’ells es veuen 
abocats a passar-hi la resta de la seva vida.
En aquest article i en el que es publicarà en 
el número següent s’expliquen les rutines que 
permeten cuidar diàriament de tants animals al-
hora.

La neteja i el menjar
Tot comença a les vuit en punt. Hora d’arribada 
dels treballadors. El primer que es fa és nete-
jar bé tots els patis: en el cas dels gossos, cal 
recollir els excrements amb pales i escombres 
i regar amb una mànega. A l’estiu el contacte 
amb l’aigua és agradable però a l’hivern el te-
rra queda mullat durant hores, i fins i tot es pot 
arribar a glaçar. Però mantenir unes condicions 
d’higiene òptimes és bàsic per garantir la salut 
i el benestar dels animals. Per això és el primer 
que es fa, fins i tot quan plou o neva, 365 dies 
a l’any.
Al recinte dels gats, s’han de canviar les serra-
dures on fan les seves necessitats, escombrar 
i fregar el terra diàriament. També es canvien i 
es renten les mantes i els llitets que fan servir.

Al refugi tots els animals tenen sempre men-
jar disponible. A cada pati hi ha uns dispensa-
dors de pinso que es van reomplint cada tarda. 
D’aquesta manera s’evita que hi hagi baralles 

pel menjar. Hi ha alguns patis on els gossos 
mengen pinso light per evitar el sobrepès, ja 
que amb aquest sistema i la falta d’exercici hi 
ha animals que tendendeixen a engreixar-se. En 
un sol dia es reparteixen més de 100 kilos de 
pinso.

El temps
Aquest hivern ha sigut molt dur pels animals del 
refugi. Ha plogut força i les temperatures s’han 
mantigut excepcionalment baixes durant mesos. 

Fins i tot una ventada va fer caure una paret. Els 
gats es refugien en les seves dependències, on 
tenen força mantes i llitets on escalfar-se, però 
va haver-hi dies que se’ls congelava l’aigua dels 
abeuradors. Als gossos no se’ls poden posar 
mantes perquè les acaben estripant, es mullen 
i a més se’n poden menjar trossos. S’han de 
conformar amb dormir damunt les fustes que hi 
ha a les gàbies dels patis, o a les casetes. Hi ha 
animals ben adaptats a les baixes temperatures 
però d’altres s’ho passen malament. Als gossos 
petits se’ls posen abrics, però de vegades no 
serveix per res perquè se’ls acaben treient els 
uns als altres.
Només els que estan malalts a la infermeria dis-
posen de calefacció i aire condicionat.
A l’estiu s’ha de procurar que tinguin ombra. En 
alguns patis s’han de posar toldos. Quan arriba 
el bon temps, tots tenen algun recipient prou 
gros per fer-se una remullada. També a l’estiu 
els voluntaris aprofiten el temps de més calor 
per banyar tots els gossos de la protectora, un 
per un... és una feinada que dura setmanes.

HABITANTS
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ANIMALS ADOPTATS

Blue
El más tímido de los gatos que habitaba las instala-
ciones de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell se 
marchó en junio del año pasado a Alemania. Y en mo-
tivo de las fiestas de diciembre mandó unas fotogra-
fías muy ilustrativas donde aparece con sus “compis”, 
con los que se lleva genial. De hecho, su preferido es el 
Tigre. Nos enviaba, aprovechando la ocasión, saludos 
navideños y nos deseaba un buen año nuevo.

Flusky
Hola, ¿Qué tal, cómo va todo?
Os escribo para comentaros que estamos 
muy contentos con Flusky, desde que le 
adoptamos en la protectora el pasado 1 de 
noviembre. Es un sol y llena nuestras vidas 
de alegría. Os envío unas fotillos suyas. Apro-
vecho también para daros las gracias y ani-
maros en esta, vuestra dedicación, hacia es-
tos animalitos, que son tan tan especiales y 
están tan repletos de amor. Son una pasada.
Un fuerte abrazo para todos,
Josefina Auñón

Nuca
Hola!
Voleu que us expliqui la meva història? 
Un dia vaig aconseguir arribar a la protectora, tot i que no vaig 
saber explicar si m’havia perdut o m’havien abandonat, el que 
sí sabia és que tenia molta por. Allà em van posar amb d’altres 
gossets i gatets, en departaments. Un dia va venir una senyora, 
que aleshores no sabia que era voluntària, i se’m va acostar per 
acariciar-me, però jo fugia, tenia massa por. 

Uns dies més tard va tornar a venir i se’m va emportar! Quan vaig arribar a la meva nova llar la vaig 
veure molt gran! La meva mestressa em va posar damunt del sofà i em va presentar a la meva nova 
família. Primer de tot vaig conèixer a un “caniche” que es diu “Nuk” i que és un malcriat; després 
em van presentar un gos molt gran, que a mi em va semblar un cavall, adoptat com jo, que es diu 
“Set” i, per últim, vaig conèixer a la “Negreta”, una gateta, també adoptada, molt entremaliada. Poc 
temps després va arribar un nou company, en “Chiqui”, un gat molt xulo que també és adoptat. 
Ara sóc molt feliç, tinc molts amics i jugo molt, sobretot amb dos “caniches”, adoptats també, que 
es diuen “Neu” i “Riki”. 
Els estimo molt. M’agradaria que tothom pogués tenir la mateixa sort que he tingut jo...
Ah! Per cert! Em dic “Nuca”, com veieu la meva mestressa no va ser molt original!
Rosa Bernat  
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ANIMALS ADOPTATS

Trasto
Benvolguts senyors de la protectora:
Sóc sòcia des de fa uns tres anys, arrel d’haver adoptat un gatet que, hores 
d’ara, és la meva felicitat. Està molt sa i és un gran pocavergonya, però em té el 
cor robat i l’estimo amb bogeria. El nom li escau d’allò més!!  Estic molt agraïda 
a la protectora per haver-me donat l’oportunitat de tenir-lo, i per la labor tan ad-

mirable que fa dia a dia. De fet, adoptar en Trasto és una de les coses més gratificants que he fet a 
la meva vida. Ho recomano a tothom. Mai més compraré cap animal (cada cop entenc menys com 
podem comerciar amb els animals). Com pot ser que nosaltres tinguem potestat per posar preu a 
uns éssers vius tan especials, que ens ho donen tot a canvi de tan poc???
Una abraçada ben forta d’agraïment.
Mª Rosa Sanromà

Wendy
La perra Wendy, tras ser adoptada en la 2ª Festa de l’Animal 
de Companyia, en el año 2005, se fue a vivir a Suiza y ahora 
tenemos noticias de ella:
Hola,
Solo deciros que Wendy sigue dándonos muchas alegrías 
y que estamos muy contentos con ella. Ella está muy bien, 
aunque el veterinario nos ha dicho que tiene que adelgazar 2 
kilos. Os mandamos fotos tomadas durante un paseo.
Muchos recuerdos (…)
Marina, Yvonne y Andreas

Piula
Hola a tots!
Us en recordeu de mi? Sóc la Piula.
Vaig estar companya vostra a la “prote” durant set anys, 
fins que un bon dia, una voluntària va decidir adoptar-me. 
Y... què voleu que us digui? No s’estava malament allà 
però ... ja veieu, això sí que es vida. No entenc com pot 
haver-hi gent que pensi que quan ens fem grans és molt 
difícil adaptar-nos a viure en una llar. Qui de nosaltres no 
és capaç de retenir unes horetes el pipi o de callar-se la 
boca encara que tingui ganes de bordar com un descosit,  
per tal de viure com un rei?

Si sentiu aquest comentari d’algun dels humans que us vénen a veure, expliqueu’ls-hi  que he sigut 
capaç d’adaptar-me i de portar-me tan bé que els meus amos van decidir portar-me un company 
de la prote, fins i tot més gran que jo, el Charly, i que estan encantats amb tots dos.
Tant de bo algun dia tots vosaltres tingueu la mateixa sort que nosaltres i ens trobem en alguna 
platja d’humans com aquesta des de la que ara us escric.
Molts petons a tots. 
Adela Gracia

ANIMALS ADOPTATS
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ADOPTA’M

La Buba i els seus cadells
La Buba té poc més de 2 anys i s’ha passat 
la major part de la seva vida embarassada. 
La va trobar una voluntària malvivint en un 
càmping, on s’alimentava d’escombraries i 
del que li donaven els visitants els caps de 
setmana. Tot i així l’animal va poder tirar en-
davant 8 cadells (un d’ells va ser adoptat per 
un visitant del camping), que ja tenen dos 
mesos. La Buba i els set cadells restants es-
peren algú que els adopti ben aviat. 

HI HA 400 ANIMALS MÉS ESPERANT UNA 
FAMÍLIA. 

Recordeu que...
Tots els animals que entrega la protectora 
estan vacunats, desparasitats, esterilitzats i 
porten xip. En el cas dels gossos han passat 
el test de la leishmaniosi i, en el cas dels gats, 
el de la leucèmia.

Maka

Green

Roig

Tuxonet

Olivia

Titus

Aura

Mitjonets

Adama

Óliver

Fletxa

Blanca

Ronnie

Mao

Floc

Nara
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ACTUALITATS
Noves edicions del Mercat de les Puces
El cap de setmana del 14 i 15 de febrer, i per 
segona vegada el 13 de juny, es van celebrar 
dues noves edicions del Mercat de les Puces.
En aquesta ocasió s’ha notat la crisi a l’hora de 
comprar els objectes de segona mà que esta-
ven a la venda, tot i la bona afluència de públic. 
El que va tenir més èxit van ser els llibres, les 
joguines i els peluixos. 

Com ja és habitual sempre que s’organitza una 
activitat pel públic, el mercat també va servir 
per informar sobre la tasca que porta a terme 
l’entitat i les diferents maneres de col·laborar: 
fent-se soci, adoptant un animal, apadrinant un 
gos o un gat o bé exercint com a voluntari. 

Carta de los padrinos de Piti 
(Protagonista de la portada nº8)

Estamos tristes: esta 
semana Piti se ha ido 
de nuestro lado. Piti 
ha cruzado el arcoiris; 
ahora está en el cielo 
de los perritos.
Nos hubiera gusta-
do estar más tiempo 

contigo, nos hubiera gustado llevarte a nuestra 
casa, para que pudieras dormir en el tan ansia-
do calor de un hogar, y no en el frío suelo de 
la prote, tu casa desde hace algunos años. No 
tuviste ninguna oportunidad para que te adop-
tasen, eras demasiado viejita, y la gente quiere 
perritos bebés, bonitos, de raza, sanos...

Sin saber lo bonito que es tener un perrito adul-
to, mestizo, con sus manías... Lo digo por ex-
periencia.
Piti: tú me hiciste mejor persona, deseando que 
llegase el día de visita para verte, cogerte en mis 
brazos y darte toneladas de amor. Nos sentimos 
orgullosos de haber compartido casi un año de 
tu vida. Mi Piti, mi amor frustrado. Pero tene-
mos el consuelo de que no te han dejado sufrir, 
moriste acompañada de tus cuidadores, que te 
amaban, y de todos tus hermanitos de la prote, 
y no como lo hacen muchos perritos, abando-
nados, que mueren solitos.
Siempre te recordaremos Piti, por llenar nuestros 
corazones con tanto amor. Para siempre Piti.

Diada de Sant Jordi
La Lliga va celebrar la Diada de Sant Jordi mun-
tant una parada al Mercat Central.  A més de 
vendre roses i llibres de segona mà, els volun-
taris  van aprofitar l’ocasió per donar a conèixer  

l’entitat, repartir informació sobre les activitats 
de la protectora i conscienciar sobre el proble-
ma de l’abandonament de gats i gossos. 

ACTUALITATS
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SOPAR 30 ANIVERSARI

Pol.Ind. Can  Carner
C.Les Garrigues

08211 Castellar del Vallès
T.93 714 89 58 
 F. 93 714 28 65

transcastellar@transcastellar.com

El president de la Lliga, Narcís 
Sirvent, va fer un emotiu discurs.

El grup Encanteri va animar la 
festa després del sopar.

Es van poder veure videos sobre 
la història i el dia a dia del refugi.

Al sopar van assistir socis, volun-
taris i simpatitzants.

La veterinària de la Protectora, 
Ana Martínez,  va cantar. 

Ester Ferrer va rebre la placa 
dedicada a tots els voluntaris.

L’ex presidenta Teresa Debart va 
ser  una dels homenatjats.

Dolors Sanllehy va rebre 
l’agraïment per la seva donació

El 25 d’abril es va organitzar a 
l’Hotel Urpí de Sabadell un sopar 
per celebrar el 30è aniversari de la 
Lliga. Durant l’acte es va retre ho-
menatge a persones que han tin-
gut un paper destacat en l’entitat: 
Salvador Planas, Joan Falqué i 
Joaquima Larruy, Teresa Debart, 
Francesc Minguell, Josep Mª Ger-
mà, Argemí Riera, Dolors Sanllehy, 
Miquel Bordas i tots els voluntaris.
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COL·LABORA AMB NOSALTRES !!  ELLS ET NECESSITEN !!

Nom i cognoms_____________________________________________________________
Data de Naixement _______/_______/_______ DNI ____________________________
Adreça ____________________________________________________________________
CP ___________________  Població ____________________________________________
Telèfon _________________________  E-mail ____________________________________
Si vols REBRE més INFORMACIÓ sobre:      
     Adopcions         Voluntariat          Altres:____________________________
Si vols COL·LABORAR ECONÒMICAMENT:
     Fen-te SOCI (mínim 4€ 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 d’Animals de Sabadell - Apartat de correus 324 - 08202 Sabadell]

Anota si us plau on o com has aconseguit aquesta revista:  _________________________

Vols fer-te soci?
socis@protectorasabadell.org o al telèfon 93  726 72 27

Vols ser padrí?

és un estudi de disseny gràfic que solidàriament 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 

Vols ser una 
empresa solidària?

Vols ser voluntari?voluntaris@protectorasabadell.org o al telèfon 93  726 72 27

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