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― Valors emocionals que desencadenen solucions
constructives
Voluntat, creativitat i il·lusió. Tres paraules que defineixen

taments que tenen en projecte construir un refugi i als quals

el dia a dia i que, per tant, són el motor que impulsa la nos-

els ha semblat que podien tenir com a referent el nostre. Així

tra protectora. Sí, aquestes tres paraules: il·lusió, creativitat i

mateix, hem rebut la visita d’algun professional vinculat al

voluntat. Perquè gràcies a la il·lusió, a la voluntat i a la creativi-

sector de l’edificació a qui se li ha encomanat construir un re-

tat, des que es va crear la Lliga

fugi i a qui li ha semblat oportú

Protectora d’Animals i Plantes

conèixer les nostres instal·la-

de Sabadell, han estat moltes

cions. La nostra sorpresa ha

les persones que, impulsades

estat que, tractant-se d’una

per l’amor als animals més

persona amb titulació en l’àm-

desfavorits, han lluitat —a ve-

bit de la construcció, va valorar

gades a contracorrent— per

molt positivament la nostra

tirar endavant aquesta ini-

feina, cosa que ens anima a

ciativa de donar una segona

continuar treballant en la ma-

oportunitat als gossos i gats

teixa direcció.

abandonats.

Gràcies a totes aquelles per-

Les instal·lacions que te-

sones que, d’una manera o una

nim avui dia són fruit de la

altra, heu aportat el vostre gra

determinació, les ganes i el

de sorra perquè aquesta reali-

treball constant de persones

tat sigui possible. Val a dir que

que, al llarg dels anys, han

sense la generositat, la solidari-

contribuït amb els seus esforços i els seus, en ocasions es-

tat i la confiança de moltíssimes persones que al llarg d’aquests

cassos, coneixements a la millora progressiva de l’espai físic

anys han col·laborat amb les seves aportacions econòmiques

del que disposem. I això ha estat en la majoria dels casos de

no ens hauria estat possible arribar on hem arribat. Sempre

forma voluntària. Hi hem d’afegir que no sempre han estat

que s’han demanat col·laboracions extraordinàries, les perso-

bons temps per a la Protectora, econòmicament parlat, però

nes sensibles amb la causa animal han respost, tant si eren

això no ens ha impedit continuar progressant.

part integrant de la Protectora, directa o indirectament, com

Creiem que podem sentir-nos orgullosos de la feina feta.
I un fet que corrobora que així ha de ser és que, darrerament, estem rebent visites de delegacions de diferents ajun-

DIAGNÓSTICOS
GLOBALES S.A.U.

DRA. M. MERCÈ OLIVÉ
merce.olive@synlab.es
Gràcia, 154
08201 Sabadell - Barcelona
Tel +34 93 727 49 88
Fax +34 93 727 50 09
www.synlab.es

si, sense estar-hi vinculats, han rebut la crida.
Gràcies de nou a tothom.
Adela Gràcia, presidenta
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― La festa dels minisocis explora nous formats
Un total de 12 minisocis d’entre 3 i 11 anys, junt amb els

En nom de l’equip de coordinació, que va encapçalar la

seus pares, van endinsar-se en les instal·lacions de la Lliga per

iniciativa, la voluntària Maribel Ruiz ens explica el perquè

gaudir de l’engrescadora proposta que, en forma de gimcana,

d’aquesta nova modalitat i reflexiona sobre els efectes que el

van idear des de l’equip de coordinació de la Protectora, i que va

nou format pot tenir a l’hora de conscienciar sobre la tinença

implicar voluntaris de molts dels àmbits d’actuació de l’entitat.

responsable des de ben joves.

Imaginem que opteu per aquesta nova formula pel con-

es produeix amb el joc és contínua i implica creativitat, imagi-

text de la Covid, però quines possibilitats ha obert po-

nació i exploració, ens manté desperts i amb ganes d’apren-

der replantejar-se l’activitat?

dre coses noves.

Efectivament, la fórmula d’aquest any és pel context de la
Covid. Ens va arribar un missatge d’un dels nostres minisocis

Que sigui a les instal·lacions de la protectora permet
més conscienciació? En quin sentit?

preguntant si aquest any 2021 es faria la festa, i això ens va

Poder visitar les instal·lacions del refugi permet veure on

fer replantejar-ho tot una mica per intentar donar cabuda a

viuen els animals que rescatem i ajuda a aquesta conscien-

una activitat molt maca que ha estat paralitzada durant tot

ciació de la cura envers els animals. És pedagògic veure d’una

aquest temps.

manera didàctica com ens trobem moltes vegades els ani-

La festa dels minisocis és una activitat per gaudir i, al ma-

mals rescatats (amb les pors amb què arriben, desnodrits,

teix temps, fer èmfasi en la feina que fa la Protectora pels

amb malalties...) i com la Protectora contribueix a rehabili-

animals abandonats i la seva problemàtica, i també per cons-

tar-los. Ajuda, doncs, a entendre cada vegada més la impor-

cienciar sobre l’adopció responsable. Els més menuts de la

tància de la conscienciació envers tots els animals.

casa ens ajuden a fer aquesta tasca amb molt d’entusiasme i

La fórmula descarta automàticament la versió de festa

per això és una activitat molt important.

de minisocis amb l’anterior format?

Més enllà de passar-ho bé, quins objectius tenen les activitats lúdiques i jocs que hi vau desenvolupar?
Les activitat lúdiques contribueixen al desenvolupament
intel·lectual, emocional i físic de les persones. L’activitat que

No, no la descarta. Al contrari: ens obre moltes més possibilitats. Podem organitzar activitats alhora en diferents
formats per ajustar-nos en cada moment a la situacions sobrevingudes.

― Benvinguts als nous socis del 2021
David A. B., Raquel A. M., Alain A. M., Rafael A. L., Alba A. A., Daniel A. P., Cristina A. S., Mercè B. V., Elisabet B. C., Teresa
B. H., Juan Francisco B. M., Margarita de la C. P., Maria Gloria de la F. P., Andy E. P., Maria F. M., Anna F. M., Paula G. G.,
Esther G. G., Victor G. G., Josep Lluís L. M., Encarna L. G., Eduardo M. S., Mercedes M.G., Abel M. P., Margarita M. R.,
Marina M. M., Caterina M. H., Pamela M. A., Antònia M. B., Miriam N. C., Mª Carmen P. M., Lola P. S., Mª Teresa P. B.,
Alan Q. V., Clàudia R. G., Mª Carmen R. A., Maribel R. M., Rosa S. M., Ricard S. S., Carles S. B., Nuria S. L., Teresa U. G.,
Mireia V. S., Magdalena V. R., DASARE- GRUP GRES, SL.
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― Una habitant més de la Protectora
La vegetació sempre ha estat un element destacat de la

un temps, va morir fa un parell d’anys i que, definitivament, va

Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. Des de fa uns anys,

caure setmanes enrere. La seva redistribució per les instal·la-

però, s’és més conscient de la seva importància i dels va-

cions del refugi li permet gaudir d’una segona oportunitat a

lors que representa gràcies a la tasca de l’equip Verd. Les

la protectora.

persones que integren aquest grup de treball tenen cura de
mantenir les zones verdes i, al mateix temps, suggereixen i

A continuació, l’homenatge que li fa Magda Vilanova, voluntària veterana i membre de l’equip Verd:

desenvolupen actuacions destinades a conservar-les i usarles millor i també a explorar noves formes d’integrar-les al
refugi. Per tot això que no van tenir cap dubte a l’hora de
donar un final digne a la palmera que presidia l’emplaçament
del refugi des del principi de ser-hi l’entitat i que, arran d’una
malura que es va estendre per tota la península Ibèrica ara fa

Fa més de quaranta anys, quan la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell es va instal·lar a la finca on
és ara, aquesta bonica palmera era una preciosa
adolescent plena de vida. No sabem qui la va plantar
a l’espai on va ser tota la vida i des d’on va ser
testimoni del moviment del refugi. Quants voluntaris,
treballadors, gossos, gats i ocells va veure passar
pel seu voltant. Va ser testimoni, doncs, de la vida
generada a les instal·lacions. Si ens ho pogués explicar!
Avui et trobem a faltar, bonica. Serà difícil que una
altra planta faci tant de goig com tu n’has fet i durant
tants anys. El morrut de les palmeres va poder amb tu i
se’t va emportar, però segueixes aquí, ets present, amb
nosaltres, donant aliment i vida a totes les plantes de
les zones verdes de la protectora. Amants com som de
la natura, respectuosos amb l’ecosistema, ecologistes
de cor... ho hem facilitat.
Gràcies, companys!
Seguirem junts, amiga. Els animals i les plantes et
necessiten,
Magda Vilanova i Pasqual
Voluntària de l’equip Verd

Clínica Veterinària
Esther
Plaça Major, 1 Local 5
Castellar del Vallès
Llda. Esther Raso Garcia
Col. nº 1912

T 93 714 43 70
Urgències 629 083 743
vetestherraso@gmail.com
Horari:
10 a 13h i 17 a 20.30h
Dissabte 10 a 14h
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― Passejades “Augmentar el benestar físic i emocional
dels gossos”
Els darrers mesos, s’han reprès les passejades de gossos a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. La tradicional
passejada amb motiu de la festa major i les sortides mensuals en parella dels GPP al parc Catalunya han evidenciat la importància de viure moments a l’aire lliure per a uns animals que durant un temps incert resideixen a la protectora.
Per tal d’entendre fins a quin punt és important per als animals d’un refugi sortir a l’exterior, la revista Petjades ha volgut
entrevistar l’educadora canina Pilar Pons i la coordinadora de voluntaris de GPP i canins, Marta Galera.

― Pilar Pons
Per què és important per a un
gos fer passejades? Què aporta que
siguin fora del refugi?

s’estressen per haver de menjar amb

instal·lacions?

d’altres, gossos que defensen menjar, ai-

Organitzar i planificar bé les pas-

gua o lloc de descans, ambient sorollós,

sejades és molt important, ja que hem

excés de fred i de calor, etc.).

d’aprofitar al màxim els recursos de

Però veiem que en el passeig se’n

temps, espai i personal (voluntaris) dis-

El gos, com a espècie, té unes neces-

poden cobrir moltes: moviment adequat

ponibles per aquesta activitat. Bàsica-

sitats bàsiques determinades, igual que

(necessitat biològica!), sentir-se segur,

ment, dos equips de voluntaris s’enca-

els humans en tenen unes altres:

estimat i confiat, vincle afectiu, aprenen-

rreguen de les tasques de passejades:

1. Necessitats biològiques: aigua, men-

tatge, novetats, reptes mentals... En una

l’equip de Passejades els dissabtes al

jar, descans, moviment adequat, refugi,

sola activitat, podem oferir al gos moltes

matí i l’equip de GPP els diumenge al

protecció, temperatura adequada, hi-

experiències fonamentals que li poden

matí que treu només gossos potencial-

giene, atenció veterinària.

servir per al seu benestar. A més a més,

ment perillosos. Si es planifiquen bé les

2. Necessitats emocionals: sentir-se se-

ens serveix per treballar alguns proble-

activitats, aconseguim que més gossos

gur, sentir-se estimat, sentir confiança

mes de comportament, com la falta de

surtin cada setmana, que vagin rotant

en si mateix i en l’entorn, consistència.

socialització amb persones, gossos o

de manera que tots tinguin la seva

3. Necessitats socials: vincle afectiu

ambients diferents, les pors i agressivi-

oportunitat, que treure’ls de les gàbies

amb persones i gossos, joc.

tats a diferents estímuls i la falta d’apre-

i tornar-los-hi sigui com menys estres-

4. Necessitats de gestió i aprenentatge.

nentatge del passeig en si (l’ús de la

sant millor, per als que surten i per als

5. Necessitats cognitives: opcions, no-

corretja i l’arnès, passejar tranquil i ensu-

que es queden.

vetats, reptes mentals.

mant, etc.). Tot això no fa sinó augmentar

En aquest sentit, quin ha estat el

En un refugi, és molt difícil cobrir-los

el benestar físic i emocional dels gossos,

resultat d’un temps de restriccions

totes aquestes necessitats, pel mateix

fent que visquin més feliços i, per tant,

com el que hem viscut a causa de la

ambient de la protectora. Les necessi-

també que siguin més adoptables.

Covid?

tats bàsiques les intentem cobrir de ma-

En què es tradueix una bona pla-

Durant el confinament, es van

nera correcta; tot i que no sempre es po-

nificació de les sortides de gossos

anul·lar totes les activitats dels volunta-

den garantir al cent per cent (gossos que

pel que fa al funcionament de les

ris. Evidentment, els gossos ho van patir
molt, perquè durant molts mesos no rebien visites humanes, companyia, passejades, atenció... Estaven força més
estressats i, tot i que no es va traduir
en res tangible, sí que és evident que la
seva qualitat de vida es va reduir força.
Què suposa per a la Protectora
coordinar i portar a terme activitats que impliquen que els gossos
surtin al carrer?
A hores d’ara, el voluntariat està
molt ben organitzat. Cada dissabte i
diumenge ens informen de quins gossos sortiran a passejar.
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Quan es tracta d’una activitat ex-

amb el morrió posat sempre. Per norma

traordinària, com una fira o una passe-

general, cal evitar el contacte amb altres

jada especial, normalment entre l’educa-

gossos, persones, nens, etc. Són gossos

dora canina i els responsables del refugi

de refugi, estressats i que, de vegades, no

escollim els gossos que creiem que po-

coneixem prou i s’han d’evitar situacions

den fer-la bé i els assignem als voluntaris

que puguin suposar un pic d’estrès, de

que hi van, segons si tenen cotxe, si te-

por o d’ansietat que els portés a reaccio-

nen llicència per conduir gossos poten-

nar o a passar-ho malament.

cialment perillosos, si tenen experiència

Els voluntaris i els padrins haurien

en gossos, etc. Un cop feta aquesta pla-

de seguir unes pautes perquè el passeig

nificació, els voluntaris s’organitzen, ve-

fos el més agradable possible per al gos:

nen a buscar els gossos, els porten i se’n

caminar a poc a poc, deixant que el gos

responsabilitzen.

ensumi, s’aturi, segui i jagui sempre que

Què han de tenir en compte els vo-

vulgui. És el seu moment i hem de per-

ment, els incomoden i evitar-los. I també

metre que faci el que necessita i el que

podem fer un joc molt divertit per a ells,

Hi ha unes normes bàsiques per pas-

vol. Hem d’evitar córrer amb els gossos,

la recerca (searching) o sembra de pre-

sejar els gossos i que fan referència a la

perquè, lluny de cansar-los, els excita i els

mis, que consisteix a ensenyar al gos un

seguretat i responsabilitat: els gossos

activa més, i el que volem precisament

grapat de premis i llançar-los davant seu,

sempre han d’anar lligats i segons quin,

és relaxar-los i equilibrar-ne l’estat emo-

com si escampéssim llavors; el gos els

si té molta por o tiba molt, hauria d’anar

cional. Hem de fixar-nos quins estímuls

buscarà, utilitzant el seu sentit més agra-

amb doble subjecció, i els GPP han d’anar

els sobreexciten, els espanten o, simple-

dable i relaxant.

― Marta Galera

bablement, en una llar farien cada dia

luntaris o padrins a l’hora de fer-ho?

En el cas del GPP i en relació amb

diverses vegades. Malauradament, a la

la resta de gossos, per què és tan

Protectora no els podem oferir el ma-

important sortir a fer passejades?

teix. No obstant això, tots surten a pas-

La tasca de treure els gossos a

sejar, però amb menys freqüència.

passejar és important perquè al refugi

De quina forma permeten les

viuen tancats en patis o gàbies indivi-

passejades conscienciar la ciuta-

duals i l’estrès que experimenten és

dania sobre el veritable caràcter

molt alt. És una acció bàsica que, pro-

d’aquests animals?
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Actualment, des de l’equip GPP, estem duent a terme una passejada de dos
GPP per la zona del parc Catalunya la segona setmana de cada mes. Aquesta activitat ens permet conèixer els gossos en
un entorn diferent i també conscienciar
la ciutadania. És cert que veure’ls amb
morrió no hi ajuda, però la idea és mostrar que poden ser en tots els sentits
com els que no tenen la desafortunada
etiqueta.
Heu optat per dur a terme diverses accions destinades a donar

l’últim diumenge de cada mes, fem un

passejades contribueixen a millor

a conèixer la realitat dels GPP. Una

directe a les nostres xarxes socials.

l’acceptació d’aquest tipus de gos-

són les passejades. Quin pes tenen
en aquest conjunt de propostes?
Tenen un pes important. No només
ens permeten saber com és l’animal en

Les persones que treuen a pas-

sos entre la gent?

sejar GPP, segueixen algun tipus de

És cert que a molta gent els pro-

directrius en concret? Si és que sí,

dueixen desconfiança. Per això, expo-

quines?

sar-los dona a les persones la llibertat

un altre entorn, sinó també donar-los a

L’única directriu obligatòria que se

d’interactuar-hi. N’hi ha de més curio-

conèixer a la ciutat i intentar desestig-

segueix és portar morrió durant la pas-

ses, que s’apropen per conèixer-los i

matitzar-los. L’objectiu principal sempre

sejada. Per a molts és difícil tolerar-lo,

d’altres que no en volen saber res. Per-

és trobar-los possibles adoptants. A més

però amb el temps, de forma més ràpi-

sonalment, penso que només l’acció

de la passejada per Sabadell, fem uns ví-

da o més lenta, amb les caminades van

dirigida a fer que tothom els vegi ja és

deos promocionals dels dos GPP en què

millorant en aquest aspecte.

un pas més cap a la desestigmatització

n’expliquem breument la seva història i

En què s’ha pogut notar que les

d’aquestes races.
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― Les visites de les
delegacions dels
ajuntaments de Calafell i
Terrassa

Un dels esdeveniments més destacables d’enguany per
a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha estat convertir-se en un model per a nous projectes amb ambicions compartides. Aquest any, hem rebut dues visites d’equips emprenedors amb la il·lusió d’iniciar nous projectes, com el que ja
va començar aquí al nostre refugi 42 anys enrere.
En primer lloc, vam rebre la visita d’una delegació de
l’Ajuntament de Calafell per apropar-se als racons i el funcionament de les nostres instal·lacions. A través d’una visita
guiada, vam convidar-los a conèixer en profunditat els diferents projectes, el manteniment i els esforços dels equips
dedicats que fan de la nostra protectora un cas d’èxit. Amb
ambició i molta il·lusió, aquest equip es disposava a construir
de zero un nou refugi d’animals a la seva ciutat i confiava que
podríem aportar inspiració i consells per als passos que cal
seguir a l’hora d’emprendre aquest gran projecte.

AJ. DE CAL AFELL

Però no van ser els únics que van venir a prendre nota del
funcionament del refugi. Des de l’Ajuntament de Terrassa,
ens va visitar la delegació de benestar animal per conèixer
més sobre les nostres metodologies. L’objectiu d’aquesta visita era aprendre per millorar el seu model. Com explicaven
en el resum de la visita, van gaudir de l’experiència guiada
del nostre espai natural amb lloc per a més de 120 gossos i
nombrosos gats. Van veure el resultat de l’esforç dels més de
100 voluntaris que actualment formen els diversos equips
- des dels organitzadors als equips de passeig, gpps, felins i
canins, entre tants d’altres - fins així al paper vital dels treba-

AJ. DE TERR ASSA

lladors del refugi, l’equip veterinari i l’etòloga.
Ara, ja només queda desitjar-los molta sort mentre segueixen tirant endavant aquests projectes.

― Fira d’Entitats
Animalistes de Sabadell

desfilar com professionals, es van portar perfecte i van adorar tota l’atenció que van rebre. Va ser una jornada intensa
plena d’informació, activitats i emocions.

Aquest any, hem pogut tornar a gaudir de la Fira d’Entitats

Al llarg d’aquesta jornada, vam rebre moltes visites i molt

Animalistes de Sabadell que, després d’un any complicat, ha

suport per part de tothom, també diverses donacions solida-

pogut celebrar la cinquena edició amb activitats en diferents

ries, en part a través de la compra de les nostres samarretes

punts de la ciutat.

i el nostre calendari 2022, que ja està disponible. Ja tenim

Amb objectius solidaris i ganes de fer de Sabadell una ciutat més pet friendly, el passat 3 d’octubre es van apuntar diverses associacions i organitzacions per formar part d’aquest
esdeveniment. Es van fer xerrades, tallers i demostracions
amb gossos d’assistència i fins i tot hi van participar entitats
que treballen amb animals exòtics, que van presentar temes
com ara els drets dels primats i el rescat d’animals salvatges.
Des de la Lliga Protectora d’Animals, vam participar amb
una desfilada de set dels nostres peluts en adopció, que van

ganes de tornar-hi a ser l’any vinent amb tots vosaltres!

10 | REPORTATGE

― Una proposta de llei que equipara i respon a la
demanda social
La proposta de llei de benestar animal arriba per protegir els animals i per posar ordre en tota una sèrie d’aspectes que, fins
ara, no estaven regulats. L’esborrany seguirà un procés que, si tot va com es preveu, arribarà a la darrera fase de tramitació el
gener de l’any vinent i, per tant, entraria en vigor l’1 de gener del 2023.
En aquest article us fem cinc cèntims dels trets més significatius i, al mateix temps, aprofundim, de la mà de la presidenta
de l’Associació Defensa Drets Animal (Adda), Carmen Méndez, en alguns aspectes que a priori no han transcendit mediàticament o que van més enllà en aquest terreny.
La proposta de llei de benestar ani-

damunt la taula, quins mecanismes

mal suposa una reestructuració a fons

s’hauran d’articular perquè es pugui

del concepte que com a societat tenim

aplicar i vetllar perquè es compleixi?

dels animals. Es tracta d’una demanda

El reglament ja veurem com funciona.

que, ja feia anys, es reivindicava des de

Ara mateix, hem de tenir en compte que

diversos col·lectius animalistes. Com

partim d’un esborrany o proposta i, en con-

valora Adda aquesta iniciativa?

seqüència, més endavant comprovarem en

Des d’Adda ho valorem molt positiva-

què queda la llei. Parteix d’uns articles molt

ment. Ja fa anys que, com a entitat, ens vam

interessants i que s’ajusten a la realitat i a la

adonar de la necessitat de disposar d’una

demanda que es fa des de les entitats, però

llei marc paritària a totes les comunitats

hem d’estar atents a com acaba tot ple-

autònomes. I, de fet, així ho hem anat de-

gat. La nostra experiència a Catalunya, per

manant als diferents partits polítics durant

exemple, amb la llei del 2009 –que va ser la

anys, però fins ara ningú no havia posat fil

segona i que tenia per objectiu reformar la

a l’agulla. Aquest esborrany, a part de res-

del 1988, i que ja era molt avançada en el

pondre a la demanda d’una societat que

seu moment– ens trobem que encara no se

ha canviat molt, parteix de la necessitat de

n’ha desenvolupat el reglament. És per això

corregir aquestes desigualtats, ja que els

que estem en espera de veure com evolu-

animals i les persones tenen mobilitat, i el

ciona aquesta llei marc que serà per a totes

que no podia ser és que en una comunitat

les comunitats. Perquè el procés és molt

autònoma hi hagués una llei força restricti-

complex i, és clar, difícilment una llei sense

va i avançada i en una altra n’hi hagués una

reglament es pot dur a terme a la pràctica i

de tan antiga que permetés matar un ani-

complir les expectatives que comporta.

mal pel sol fet d’estar abandonat al carrer
un dies determinats.

A grans trets, què suposarà per als
col·lectius professionals i entitats que

Per tant, es tracta d’una llei molt positi-

ara mateix se n’ocupen? La nova nor-

va, en què hi ha aspectes molt importants.

mativa obrirà nous escenaris i, per

Així, reconeix, estableix, defineix i incorpo-

tant, la possibilitat de noves especiali-

ra diferents figures que, a més, són molt

tats professionals i tipus d’entitats?

innovadores: animals desemparats, do-

Hem de suposar, d’entrada, que hi

mèstics, extraviats, identificats; les colònies

haurà grans lobbies de professionals que

felines; els drets dels animals; la gestió ètica

se sentiran afectats i que, per tant, inten-

de les colònies... En resum, un reconeixe-

taran que es treguin o modifiquin alguns

ment que queda recollit en la llei. Per tant, a

articles. Per als col·lectius professionals sig-

partir d’ara, els Ajuntaments i la societat en

nificarà que hauran de complir, i en alguns

general, així com els diferents estaments,

casos rectificar, algunes males pràctiques

s’hauran de cenyir al que digui aquesta llei.

o pràctiques equívoques. Per a les entitats

Un cop es tingui la reglamentació

pot suposar molta feina, tot i que crec que
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ja compleixen amb la finalitat que

que han arribat fins ara i, en

diu la llei. No obstant això, s’hi

aquest sentit, limita la reproduc-

― Línies generals del document

hauran d’adaptar.

ció incontrolada. Prohibeix la ma-

A grans trets, la proposta de llei de be-

Ambdós col·lectius hauran de

tança d’animals de companyia,

nestar animal que el govern espanyol ara

comptar amb un suport econò-

i aquest apartat, en concret, és

està desenvolupant preveu prohibir la cria

mic i de formació específica, entre

molt important, perquè hi havia

d’animals per part de particulars i la com-

altres aspectes. Evidentment cos-

comunitats autònomes que en-

pra d’animals en botigues i proposa recon-

tarà, però amb bona voluntat no

cara ho feien. Així que tenim una

vertir els parcs zoològics en espais de cria

serà tant. En qualsevol cas, no cal

proposta de llei estricta amb l’ani-

autòctona en captivitat. El document té

espantar-se, perquè, si es com-

mal domèstic i que inclou articles

com a objectiu assolir el sacrifici zero i ins-

pleix amb el que es pretén, serà

molt interessants.

ta a abordar una de les claus perquè això

a fi de bé i perquè la llei funcioni.

Ara bé, creiem que es podria

sigui així: que l’abandonament d’animals

De fet, no soc partidària de lleis

haver aprofitat l’oportunitat per

també sigui zero. Per aconseguir aquest

massa complexes, perquè, com

prohibir dins d’aquesta llei la ca-

repte, la reglamentació comportarà crear

més complexa és, més difícil és

cera i la cria d’animals en granges

sis registres estatals: d’animals de com-

que es porti finalment a la pràcti-

per repoblar vedats de caça, però

panyia, de nuclis zoològics, de criadors, de

ca. Aquesta, però, s’entén molt bé

veiem que no ho han fet i supo-

persones inhabilitades per a tinença ani-

i, de fet, pot enriquir alguns col·lec-

sem que ha estat per no enfron-

mal, de professionals de comportament

tius professionals, en el sentit que

tar-se amb la llei de caça. Tampoc

animal i d’entitats de protecció animal.

hi pot haver persones que trobin

no entra en l’àmbit dels animals

Un cop s’aprovi la llei, els particulars no

una sortida professional que fins

per a

experimentació, perquè

podran acollir més de cinc animals a casa

ara no havia existit.

estan vinculats a una altra legis-

seva i, en cas que vulguin conviure amb

lació; ni en el dels criats per al

més de cinc, hauran de registrar-se com a

consum humà. Justifiquen que no

nucli zoològic. En el cas que un particular

Quins temes eludeix tractar la proposta de llei?
Nosaltres vam ser consultats,

ho toquen perquè en molts casos

ja aplegui aquesta quantitat d’animals de

igual que moltes altres associa-

són competències d’altres legisla-

companyia o més, no estarà fora de la llei,

cions de l’àmbit animal en aquell

cions. Així mateix, hi ha les espè-

però no podrà adoptar-ne més.

moment, i vam fer tota una sèrie

cies exòtiques, en què creiem que

A partir de l’entrada en vigor del docu-

de propostes que hem vist que

la llei podria ser més restrictiva. El

ment, la cria només estarà permesa a pro-

van ser recollides, però, malau-

que ens sembla molt important

fessionals. Es controlarà que això sigui així

radament, es limita a una llei

i sí que hi entra, però, és que les

a través d’un registre estatal de persones

d’animal de companyia. Cal que

botigues no puguin vendre ani-

inhabilitades per a la tinença i el treball

se sàpiga que temes com ara el

mals de companyia. Els temes que

amb animals de companyia que, tot i que

relatiu als equins, que quedaven

la llei eludeix tractar entenem que

no podrà ser públic per la llei de protecció

als llimbs, tant en les normatives

és perquè han vist que són incom-

de dades, no permetrà registrar en el siste-

europees com en les d’aquí, ara

patibles amb una llei de protecció

ma un animal a nom d’aquestes persones.

estan recollits. Que el transport

dels animals de companyia.

Ja s’ha assenyalat que això no comportarà

d’animals en transport públic

És segur també que hi haurà

que els veterinaris actuïn de policies. La re-

queda regulat. També evita que

altres aspectes per destacar per

glamentació regularà els professionals que

els cadells de criadors d’algun

part nostra a mesura que el pro-

treballen amb animals establint un registre

país de la Unió Europea que s’hi

cés de desenvolupament vagi

i assegurant que estan formats en criteris

dedica arribin en les condicions

avançant.

de positivitat raonats i amb una formació
concreta. Pel que fa a les entitats de protecció animal, l’objectiu és que assumeixin
una professionalització més gran.
Escaneja el còdi QR per
a més informació al respecte de la nova llei:
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― Reconfiguració dels patis grans
Amb el pas de les dècades, les instal·lacions de la protectora s’han hagut d’anar modificant per acollir les diverses i variades realitats que s’han anat donant. Al llarg dels
42 anys que fa que existeix la Lliga, s’han hagut de prendre
moltes decisions i emprendre obres per tal d’habilitar l’espai i adequar-lo a les diferents circumstàncies. Sens dubte,
el comportament de la societat pel que fa a tinença animal
i les tendències que van sorgint influeixen en el tipus d’animals que habiten al refugi. Durant molts anys, els patis grans
han fet possible una convivència en manades d’entre 6 i 10
gossos que ha comportat essencialment situacions positives
de socialització; però, amb l’arribada de gossos denominats
GPP, això ha canviat substancialment. Ara, s’ha tornat prioritari compartimentar els espais per intentar evitar baralles

taris hi accedeixin i reduirà l’estrès, convertir els patis grans

i satisfer les necessitats d’uns animals que tendeixen a con-

en d’altres de més petits distribuïts en règim de parelles és

viure molt més adequadament en parelles.

una tasca d’envergadura i costosa. Per partir un pati gran

Tot i que és una acció que facilitarà la gestió, augmen-

en dos de més petits, s’han de construir murs de separació

tarà la seguretat dels treballadors, propiciarà que els volun-

amb mallat d’acer, obrir una segona porta, adequar els desguassos i posar-hi aixetes... A més de la distribució de l’espai,
per llei, l’obra contempla que s’hagin de substituir els sostres
d’amiant per d’altres de nous tipus sandvitx, una coberta
més apropiada i responsable amb el medi ambient. A hores
d’ara, ja s’han fet sis patits petits a partir de tres de grans, i
se’n seguiran reformant més.
Finalment i per sort, aquesta rehabilitació pendent i tan
primordial per poder seguir acollint amb un mínim de condicions els GPP ha arribat de la mà de l’herència d’una veterana sòcia, voluntària i col·laboradora de la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell, Elisabet Casas. La seva aportació farà
possible un projecte de tanta rellevància.

Fem volar
la teva marca

disseny · web · tendes online
estudi@cactussenygrafic.com
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― Campanya de gatets negres
Aquest estiu, com sovint ens hi trobem, hem viscut una

va posar de la seva part, com ara les mainaderes i les cases

època amb molts gatets en adopció al refugi. Els mesos més

d’acollida que van aviciar i cuidar els petits fins que ja estaven

forts van ser el juny i el juliol, quan ens van arribar 112 gatets,

preparats per ser adoptats. En definitiva, un gran treball en

que representen gairebé la meitat dels que van entrar entre

equip per a una gran victòria per a nosaltres i els gatets!

el gener i el setembre.
Per sort, molts van ser adoptats ràpidament i han pogut
trobar la seva nova llar. Tot i així, com hem vist una i altra
vegada, mentre que els gats blancs, els siamesos, els rossos
i els de diferents colors els trien ràpidament, la mateixa situació es repeteix sempre i els gatets negres de la gatada es
queden enrere.
Amb l’objectiu de difondre aquest missatge i donar una
petita empenta a la indecisió perquè vinguessin els adoptants a emportar-se els petits, vam llançar la campanya “La
vida no és tan negra amb un gat al teu costat”. Durant el mes
de juliol, vam reforçar aquest comunicat i vam oferir bonificacions per a l’adopció de les petites panteres que, a diferència
dels seus germans, no havien estat adoptades.
Va ser tot un èxit! Els nostres gatets van poder anar tots
cap a casa, gràcies a l’esforç i la contribució de tothom que hi

― Nou web
Després de molt temps en la nostra

tes. Així mateix, s’han unit les àrees de

talà i, en una fase posterior, tenim l’ob-

llista de projectes pendents, per fi hem

activitats i notícies per poder compartir

jectiu que la pàgina també estigui dis-

pogut començar a donar forma al que

i actualitzar de manera periòdica una

ponible en castellà.

ja podem anomenar el nostre nou web.

secció de blog en què podrem compar-

Després d’una llarga temporada en

tir totes les novetats.

preparació i construcció, finalment volem donar-vos la benvinguda al nostre
nou portal i us convidem a navegar-hi
per veure tots els canvis que hi hem
pogut aplicar i integrar.
Algunes de les modificacions més
destacables inclouen un disseny més
actual, tant del format com de la navegació de la pàgina, i també una versió
adaptada per poder entrar-hi de manera més còmoda des dels dispositius
mòbils. També hi hem inclòs un accés
fàcil per simplificar tres accions clau
per als usuaris de la nostra pàgina: “donar”, “fes-te soci” i “adopta”.
També hi hem incorporat més informació sobre els nostres projectes i
iniciatives, com per exemple el programa educatiu i el programa Mans i Po-

Tot ha estat posat en marxa en ca-

Us convidem i animem a visitar-la i
a compartir-la. Esperem que us agradi
el resultat!
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― Buscando su media naranja
En esta edición os queremos enseñar la gran variedad de animales que tenemos en el refugio esperando un hogar. No todos
son perros potencialmente peligrosos, no todos son mayores o enfermos. Hay animales de todas las edades, razas y colores,
grandes, pequeños, más movidos, más tímidos. CADA UNO BUSCA SU MEDIA NARANJA.

ADAM

SUMMER

― Perros de menos de 1 año

DANA

COCO

TOMMY

PLUTON

― Gatos de menos de 1 año

PUXICA

MILADY

― Gatos de menos de 3 años

― Perros de
menos de 3 años

ROCKET

BALDUFA

ATLAS

ELI

― Gatos de menos
de 10 años

― Perros
de menos
de 10 años
ALISON

SORT

ELA

― Gato de más
de 10 años

TIGRET

Si queréis adoptar alguno de ellos, pasad por el refugio en horario de público para hacer la entrevista de pre-adopción y
conocer las condiciones de adopción. Tenéis todos nuestros animales en la web www.protectorasabadell.org

LLIBRES RECOMANATS | 15

― LA GALGA: UNA PERRA EN ADOPCIÓN
Sara Caballería - Editorial Grijalbo - 2021
Si voleu llegir un llibre actual, curt i relacionat amb l’adopció d’una gossa molt especial, no us podeu perdre La galga: una perra en adopción. Una novel·la gràfica ràpida
de llegir, senzilla i tendra.
Si us endinseu en la vida de la Mar i la Bruma, descobrireu com farà un gir de 180º
per a les dues. Per a la Bruma, suposarà una vida plena, digna i feliç. Per a la Mar, un
canvi radical en tot, des de la feina fins a l’alimentació, passant per les relacions.
No deixeu escapar una tarda amb una bona lectura tot gaudint de la bonica història d’una peluda molt especial. Una experiència en què la gossa guanya tenint una
llar i una família. I la humana: una companya de vida.

― ELLA Y SU GATO
Maroto Shinkai i Naruki Nagakawa - Duomo Editorial - 2021
Extra, extra!
Una novetat captivadora per als amants de la lectura i dels gats. Un llibre japonès
que ens desvela les històries entrellaçades de quatre dones i els seus gats. Mentre les
seves mascotes les observen amb afecte, naixerà entre elles un vincle molt especial.
Una novel·la atraient en què es dona veu als gats. En paral·lel als personatges que
van narrant la seva vida, tenim el punt de vista dels seus companys de vida. Aquest element és el que la fa tan especial. La perspectiva dels petits felins, que ens expressen
com i per què les estimen, què necessiten... Us animo a gaudir d’un xic de literatura
japonesa, quatre gats i quatre dones.

EXPOSICIÓ I VENDES: Dr. Balari, 82
08203 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 902 196 396
Tel. Fixe: 937 205 702
Fax: 902 196 397
Mail: tallerscastejon@tallerscastejon.com
www.tallerscastejon.com
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― El que es rep i el que s’estalvia
L’apartat de col·laboracions de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell és molt important per a la subsistència de l’entitat
i, per tant, dels animals que hi habiten. Naturalment, aquelles persones, empreses i entitats que regularment ofereixen el seu
suport, sigui econòmic o en espècies, són el pilar del dia a dia. No obstant això, quan arriben noves formes de col·laboració,
a més de constituir una donació inesperada, obren la mentalitat cap a la possibilitat que tota estratègia creativa pot ser summament útil per a l’adequat funcionalment de la Protectora. I, és clar, animen a tothom a aportar el seu gra de sorra en forma
de proposta imaginativa.

― Missatgeria a cost zero
En aquesta revista ens agradaria destacar la nova col·laboració establerta amb l’empresa de transport Tipsa, que
s’ha ofert a ser l’empresa de transports de la Lliga i fer tots
els enviaments necessaris a cost zero. Es tracta d’una donació indirecta, perquè no suposa un ingrés, però, en canvi, sí
que és un estalvi que ajuda molt en el curs diari del refugi.
Tots els diners que no s’hauran de dedicar a la missatgeria es
destinaran a millorar les condicions de vida i l’atenció veterinària dels animals. Així doncs, una vegada més una empresa amb ganes d’aportar el seu gra de sorra troba la manera
d’ajudar. En aquest sentit, la Protectora anima a tothom a fer
la seva particular aportació o bé a buscar conjuntament la
millor manera de fer-ne una. Moltes gràcies per la iniciativa!

― 2.500 kg d’aliments
El gota a gota de donacions a la Protectora en forma d’aliments és un fet habitual. Afortunadament, persones, empreses i entitats col·laboren sempre que poden
en la mesura de les seves possibilitats i, per suposat, tota aportació és benvinguda.
Ara bé, de vegades la donació es pot qualificar de superdonació. Llavors, el conjunt
de la gent que constitueix l’entitat gaudeix d’uns moments d’alegria absoluta perquè el que arriba cobreix molta demanda. És el cas de la dotació d’alimentació animal que ha fet aquest darrer semestre l’empresa IAMS España. Un total de 5 palets,
o sigui 2.500 kg, van arribar a les instal·lacions per poder fer front a l’alimentació de
gats i gossos. La majoria del carregament va ser de pinso per als gats, però també
n’hi va haver un de sencer del tan necessari menjar humit per a gats. Així mateix, hi
van incorporar pinso sènior per a gossos, que els gossos del refugi necessiten però
que la Lliga només es pot permetre comprar puntualment. A més, la donació va
arribar en un moment d’entrada de molts animals. Gràcies per triar la Lliga!
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― SOS Padrins
La iniciativa SOS Padrins va néixer ja fa uns anys per intentar que, puntualment, el col·lectiu de padrins de la Lliga
pogués optar a donar suport a casos inusuals que comporten una despesa important i inesperada per a l’entitat. Durant un temps acotat, els padrins que poden i volen fan una
aportació que contribueix a donar l’atenció veterinària necessària a un animal que arriba al refugi en molt males condicions o bé a un animal que emmalalteix i a qui cal prestar
una atenció especial. Fins ara, han estat molts els casos que
aquesta modalitat ha permès abordar.
En aquesta ocasió, gràcies als SOS Padrins s’ha pogut
abordar el cas de la gosseta GPP Thelma, que va arribar a la
Protectora arran d’un decomís i amb una fractura que requeria una cirurgia de traumatologia en una clínica externa. Es va
poder operar amb èxit i ja està feliçment adoptada.

THELMA

― Col·laboren amb la Protectora
i la Protectora col·labora
I si la Protectora rep col·laboracions, és lògic que es plan-

ciacions animalistes de Tarragona, el delta de l’Ebre, Castelló

tegi ajudar d’altres, col·laborant en la mesura que li és pos-

i alguna de Múrcia. S’aprofita un transport solidari de volun-

sible. Això és el que està passant amb un projecte que ha

taris de la mateixa Protectora si cal anar a buscar-los al lloc

engegat per tal d’oferir ajut a entitats animalistes que, en

d’origen o bé els voluntaris de l’altra associació els porten a

moments determinats, freguen el col·lapse i no poden aju-

Barcelona. Entre tots s’aconsegueix l’objectiu: que un animal

dar tots els gossos que els arriben. La iniciativa consisteix a

abandonat disposi de tots els mitjans possibles per tal de tro-

acollir al Vallès animals de mida petita i mitjana que mostren

bar una família amb la qual conviure.

un perfil adoptable i que no acostumen a arribar al refugi

Fins ara i des que fa uns mesos va començar a caminar

local, mentre que a la seva zona malviuen lligats o desatesos i

aquesta forma de col·laboració, 25 gossos petits i mitjans han

sense possibilitats de trobar una família. Procedeixen d’asso-

estat acollits i donats en adopció des de Sabadell.

Blanc

Nelo
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― BASTET

con todo lo que ha avanzado estamos
seguros de que esta abuelita no dejará

¡Buenos días, equipo!
Sé que siempre nos hace ilusión cuando nos mandan fotos los adoptantes, y
aunque es cierto que muchas ya habéis
visto cómo va Bastet, hoy hace 3 meses
que llegó a casa y el cambio ha sido tan
increíble que quiero compartir algunos
momentos con vosotras.
De estar escondida bajo la cama, fundida contra la pared, ha pasado a de-

de sorprendernos.

― SNOW
Quan vaig veure l’Snow per primer cop
a la pàgina de la Protectora me’n vaig

Por mi parte, ya no os bombardearé

enamorar. Tot seguit, vaig llegir-ne

más con sus avances, pero quería ense-

l’historial i no vaig tenir cap dubte que

ñarla en su “mesversario” de adopción

l’havia d’anar a buscar.

también para aprovechar y agradecer
todo lo que la habéis cuidado durante
estos años. A ella y a tantísimos otros.

En aquells moments, l’Snow era un gat
de quatre anys, malalt de FIV i feia un
mes que estava aïllat al refugi, per no

¡Un abrazo!

contagiar els altres gats. Sé que, a prio-

Marta

ri, agafar un gat que està malalt pot

jarse tocar sin premios, a seguirnos con

ser complicat, però després d’un parell

la colita en alto, a estar en los mismos

de visites a la veterinària i comprovar

sitios que mi otra gata, Fusa, y, sobre

que tot estava bé, puc dir que tinc un

todo, a jugar. ¡Se pasa todo el día (y la

gat completament normal. Bé, això no

noche) jugando! Increíble. Le da igual

és veritat, perquè l’Snow no és normal,

que haya visitas: ella sale y monta sus

és un gat increïble!

fiestas igualmente. Comparto con vo-

Animo a tothom que agafi gats amb

sotras algunas fotos y vídeos que refle-

FIV, ja que si l’animal està en un entorn

jan estos momentos.

controlat són animals completament

Todavía queda que interaccionen en-

normals.

tre ellas y que Bastet aumente su to-

Nuria Llunell

lerancia a la manipulación (por ejemplo, dejarse coger en brazos). Pero

Gracias a su adoptante, Marta de MOF Etologia, experta en comportamiento felino, Bastet llevaba más de 10 años en la Protectora. Una gata con mucho miedo que no se dejaba tocar,
totalmente invisible. Gracias a Marta, ha podido salir y convertirse en una gata querida y feliz.

― BLANC
Fa gairebé tres anys que ja no és amb vosaltres. Gràcies per cedir-me’l. El gaudeixo molt.
Ha envellit bé i aquí en teniu la mostra, perquè els que l’hagin atès tinguin constància del
seu camí i en agraïment per la seva feina.
Moltes gràcies un cop més,
Carles Blanco

El Blanc és un gos que va viure tot sol dos anys en una fàbrica que havia tancat i que era alimentat per extreballadors. Després d’alguns anys al refugi, durant l’època de fred va ser acollit
pel Carles i va tenir la sort de poder-s’hi quedar a viure.
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ALOE

BITXU

CANDY

CHISPA

CHISPA

JULIET (ABANS DOLÇA)

DUNCAN

FRODO

GOLFO

GUSTAVO

KOLDO

LENON

LIV

MAC

MAX

NARUTO (ABANS RON)

OBI

SALEM

SAVOY

SOCKER

STEVIE

TETE

TOSCA

ZEUS
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― Samarretes 2021
La Lliga Protectora d’Animals té, a hores d’ara, repartides entre totes aque-

― El Bizum de
la Lliga

lles persones vinculades a l’entitat multitud de samarretes. Aquestes peces ens

La Protectora procura propor-

identifiquen perquè visibilitzen el que es fa des de la Protectora i, és clar!, són

cionar a totes aquelles persones

molt xules. Ara bé, amb el pas del temps falten talles d’un o altre model i també

sensibilitzades amb la causa ani-

sembla convenient anar renovant les propostes. Per això, de tant en tant, se

mal el màxim d’eines possibles per

n’ofereixen noves versions, com ara les d’aquest 2021. Us animeu a adquirir-ne

col·laborar amb l’objectiu de dig-

una i feu o us feu un regal solidari?

nificar i millorar la vida dels gossos
i gats que habiten el refugi transitòriament. Ara, s’ha posat en marxa
el sistema de pagament Bizum perquè, si en un moment donat no es
porten diners en efectiu, també es
pugui fer una aportació.
Per a les donacions ràpides i fàcils a través del mòbil, el nostre codi
és 03188.

Vols saber com funciona?

Activar Bizum

Descarrega’t la app del teu banc, registra’t i busca l’opció Bizum. Trobaràs
l’opció d’enviament de diners a una
ONG dins.

― Minirevista Cadells, n. 19
Còdi activat

La revista Cadells, dirigida als
minisocis de l’entitat, és ideada

0

3

1

8

8

per alumnes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Sabadell, escola Illa. Es tracta d’una
col·laboració en què alumnes
de

pràctiques

Selecciona l’ONG a la que vulguis
fer una donació o introdueix el còdi
d’enviament.

desenvolupen

una proposta dirigida als minisocis, els més joves de l’entitat.

Donar a una ONG

La creació d’aquesta edició ha

€

estat a càrrec de l’alumna Vera
Garrigós.

Enviar

Selecciona la quantitat amb la que
vols contribuir i clica a enviar. Els teus
diners arribaràn al moment!

