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SITUACIÓ CRÍTICA AL REFUGI
Aquest estiu ha
estat un dels més
complicats que
es recorden a la
Protectora.
Per primera vegada
en molts anys hem
arribat al punt de no
poder ubicar un gos
acabat d’entrar per
la saturació de les
instal·lacions.

No ens quedava ni un sol espai lliure i
havíem fet totes les combinacions possibles
per reubicar gossos, intentant no trencar el
fràgil equilibri entre la convivència i la tensió
extrema que duu a una baralla. Malgrat tot,
de baralles n’hem tingudes de freqüents; a
vegades, vàries en una setmana, a vegades, amb conseqüències fatals per als
animals i posant en risc la seguretat dels
cuidadors. Gràcies a la generositat de diverses famílies, alguns gossos van poder ser
reubicats temporalment en cases d’acollida
i així hem pogut passar els dies més crítics
de l’estiu, quan el refugi està a petar.
Però l’estiu ja ha passat i el refugi continua saturat. En aquesta època de l’any,
s’acostumen a fer més adopcions però
segueixen entrant gossos complicats. Si no
fem res per revertir la situació, ens trobarem
de nou en les mateixes condicions que en
ple estiu, però molt abans d’arribar-hi.

CLÍNICA VETERINÀRIA
Av. Josep Tarradellas, 20
08208 Sabadell
T. 93 723 65 91
CONSULTORIS VETERINARIS

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

C/Ovidi, 37 - 08206 Sabadell
T. 93 723 68 56

T 93 714 43 70
Urgències 629 083 743
vetestherraso@gmail.com

C/ Nemesi Valls, 2
08210 Barberà del Vallès
T. 93 729 82 73

Horari:
10 a 13h i 17 a 20.30h
Dissabte 10 a 14h
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Com abordar el problema?
El primer que hem d’entendre és que els
refugis d’animals som els últims receptors
d’un problema que la ciutadania no ha
gestionat correctament. Quan el nostre
centre es troba al llindar del desastre és
perquè la ciutat de Sabadell té un problema greu amb els animals de companyia,

en aquesta ocasió concretament amb els
gossos de races considerades potencialment perilloses (GPP). I podem escalar
la magnitud del problema a tot el país,
ja que la majoria de les protectores es
troben en una situació similar.
Per tant, és un problema que no té una solució fàcil i que nosaltres sols no podem resoldre. Amb aquesta intenció es va sol·licitar
una reunió amb l’alcalde de Sabadell, per
exposar la situació i plantejar un seguit de
propostes que entenem que poden ajudar
a millorar la situació. Els objectius que es
persegueixen són:
•
•
•

Frenar l’entrada de GPP.
Reformar el refugi per adaptar-lo a les
necessitats actuals.
Facilitar l’adopció.

Propostes que hem traslladat
a l’Ajuntament
En línies generals el que hem buscat és
generar un marc de col·laboració entre la protectora, que és qui fa la feina,
i el govern municipal, que és qui té la
capacitat de fer polítiques dirigides a
regular la problemàtica. En aquest sentit
hem demanat la implicació de la policia
municipal per controlar xips per tota la

ciutat i perseguir la cria i venda il·legals;
campanyes d’esterilització i d’incentivació
de l’adopció amb suport econòmic; crear
una comissió de seguiment per avaluar els
resultats i fer els ajustos pertinents, així
com la necessitat de coordinar-se amb
altres municipis de l’entorn i institucions
de major abast, com mossos d’esquadra,
consell comarcal, Diputació i Generalitat.
Finalment, es va tractar la situació econòmica de l’entitat, deficitària com a conseqüència del contracte amb l’ajuntament
vigent des de fa deu anys, i la necessitat
d’adequar l’acord a la realitat. Això ens permetria endegar un projecte de reforma del
centre amb recursos propis, amb un model
de refugi basat en patis de dues places que
faciliti la manipulació dels GPPs amb seguretat i millori la convivència i adoptabilitat
dels animals baixant l’estrès.
La sintonia amb el govern actual és bona i
tenim l’esperança que arribarem a un acord
satisfactori per ambdues parts. Les condicions actuals són inassumibles per poder
continuar quan s’acabi el contracte actual,
al setembre de 2019. Durant l’any vinent en
sabrem la resposta.
Narcís Sirvent
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Socis

Voluntaris

JORNADA D’HOMENATGE AL SOCI
Després d’haver hagut d’anular-la per la pluja intensa del passat 27
d’octubre, el proper dissabte 19 de gener del 2019 es desenvoluparà la jornada que s’ha ideat per retre homenatge
als socis de la Lliga i intentar trobar-ne de nous que vulguin
col·laborar amb la Protectora. Serà a la tarda, de 17 a 20 h, a la
plaça del Doctor Robert, just al darrere de l’ajuntament.
L’activitat constarà d’un estand exclusivament per a socis, on se’ls
obsequiarà amb un detall de reconeixement i agraïment per la
seva fidelitat, i un altre destinat als ciutadans que encara no són
socis, on podran adherir-se a l’associació i adquirir productes de
marxandatge solidari i així contribuir a millorar la qualitat de vida

dels animals del refugi. Així mateix, al llarg de tota la tarda, es
projectaran imatges i vídeos de les instal·lacions de la Protectora i
dels animals interactuant amb socis, padrins i voluntaris, i es farà
una xerrada sobre què fa l’entitat gràcies al suport econòmic i els
donatius dels seus socis. Finalment, aquest també ha estat el dia
triat per exposar les fotografies del concurs de fotografia 2018
(que s’ha convocat just abans de tancar aquest exercici) i fer-ne el
lliurament de premis als guanyadors.
Mitjançant aquesta publicació convidem tots els socis a venir el 19
de gener del 2019 a partir de les 17h a la jornada que se’ls dedicarà per la seva inestimable ajuda.

BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS DEL 2018:
Xavi Abante Palomar, Nuria Alonso Castro, Dolores Baeza Villalon, Jaume Ballarin Roig, Meritxell Bertran Roca,
Jessica Bolivar Manzanares, Berta Brutau Fochs, Suzanne Clarke, Eric Coll Costa, Mari Carmen Diaz Vaquero,
Mª Dolors Faz Pons, Alba Figuerola Paredes, Jordi Fonte Vilaseca, Alejandro Garcia Domenech, Irina Gimeno Coso, Pepi Infante Bocero, Alex Llovera Gomez, Alexandra Luna Rueda, Ariane Martinez Ibañez, Ramona Montagut
Salles, Luis Marcelo Moreno Agurto, Pamela Francisca Moreno Agurto, Ana Mª Muñoz Redondo, Raul Navarro
Baeza, Dámaris Pacheco Rodas, Maria Pellicer Lopez, Carlos Peña Mañas, Montserrat Perez Garcia, José Perez
Rodriguez, Josep Ristol Debart, Carlos Rodriguez Nuñez, Mª Pilar Ruiz Arana, Carlos Torres Lara.

Calendari solidari 2019

Vídeo de la campanya

Un dels elements clau de la campanya Ens fem socis?,
concebuda per reforçar el missatge que és important ser
soci de l’entitat, és el nou calendari solidari de la Lliga
per al 2019. El calendari ha estat totalment elaborat amb
imatges fetes per a la campanya i enumera 12 raons
per fer-se soci i, alhora, exposa els beneficis que
es reben a canvi. Les fotografies i missatges vinculats a
aquest treball culminen amb la invitació a formalitzar una
relació que, de ben segur, ha d’aportar molta satisfacció
a qui s’hi atreveixi. Com, d’altra banda, és el cas de tants i
tants socis que ajuden a fer possible la Lliga.

Pel que fa a la difusió de la campanya Ens fem socis?, cal
destacar també un vídeo creat per un voluntari, professional del disseny, que ha circulat tant pels mitjans de
comunicació convencionals com a les xarxes socials. El
vídeo neix per reforçar la idea que sense socis és impossible tirar endavant el projecte i potenciar els beneficis
d’adherir-se a una iniciativa d’aquestes característiques.
Podeu veure aquest vídeo a través de l’enllaç següent:
https://youtu.be/3VyIDeLc84k
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VOLUNTARIS “LLIURES”
D’entre les moltes col·laboracions que rep habitualment la
Lliga, n’hi ha una en concret que no és del tot coneguda: la
dels que s’anomenen col·loquialment voluntaris “lliures”.
Es tracta d’un col·lectiu de persones que contribueixen a
l’entitat i, per tant, al benestar dels habitants del refugi lliurant solidàriament els seus coneixements a nivell professional i que cobreixen àrees que ni treballadors ni els voluntaris
habituals poden abastar. Això no vol dir necessàriament que
exerceixin oficis vinculats a l’univers dels animals, sinó que moltes
vegades treballen en feines que són importants per al dia a dia de
la protectora a l’hora de poder seguir tirant endavant el projecte o
bé de divulgar-ne els detalls entre socis, simpatitzants i ciutadans.
Una tasca que hi és i que no sempre té prou visibilitat, però que
té com a objectiu que, d’una banda, més persones sàpiguen que
existeix i s’hi adhereixin i, d’altra banda, es vagin establint amb
normalitat aquest tipus de pràctiques en la nostra societat.
Pel que fa a professionals relacionats amb el món animal, trobem exemples com ara el de l’Anabel, que és fisioterapeuta
especialitzada en gossos i gats i que –sense horari i amb
l’assiduïtat que considera convenient– fa rehabilitacions
postoperatòries i ha establert un programa de reforç a l’hora
d’activar la musculatura dels animals que han patit una
fractura. Aquesta experta, en el seu moment, va creure que podia
contribuir a millorar el benestar dels animals de la Lliga i així ho va
plantejar, iniciant una col·laboració que els beneficiés.
Pel que fa a oficis no vinculats directament als animals, existeixen
també uns quants exemples, com ara el de la persona que redacta
aquesta revista semestre rere semestre junt amb la responsable
de comunicació del refugi, o la persona que s’encarrega de tota la
tasca vinculada als anuncis que apareixen a la publicació, gràcies
a qui es pot finançar i continuar publicant-se. Però, centrant-nos
encara en aquesta revista, cal també comptar amb la inestimable
aportació sense ànim de lucre de la correctora de textos. Totes
aquestes coses només les poden tirar endavant persones que
coneguin la feina.

Anabel, fisioterapeuta, treballant amb un gos i un gat per reforçar
la musculatura.

Què es necessita?
Per suposat, la protectora necessita a tothom que pugui reforçar
l’estructura ja existent a l’hora d’aportar coneixements i experiència
de manera desinteressada, però, en concret, ara mateix cal ajut en
dos àmbits.
D’una banda, més especialistes en perruqueria canina que
puguin venir a pelar els gossos al refugi. Poden portar els seus
estris de treball o utilitzar l’equipament de la Protectora.
D’altra banda, tot allò vinculat a la difusió dels projectes de la Lliga:
redactors de continguts, no només per a la seva publicació
semestral, sinó també per al dia a dia del funcionament del refugi
(comunicats, notes de premsa, missatges a les xarxes...); dissenyadors gràfics (per fer flyers, tríptics..); experts en audiovisuals
per muntar vídeos; comercials i experts en publicitat que
puguin tractar amb anunciants i patrocinadors, tant en cas de
publicacions com d’activitats puntuals dins i fora del refugi i, si és
el cas, aconseguir millors condicions pel que fa a proveïdors de la
Protectora.
Les persones que vulguin ajudar solidàriament en alguna
d’aquestes tasques poden enviar un missatge a protectora@
protectorasabadell.org i ens hi posarem en contacte per quadrar
horaris, etc.
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Actualitats

Reportatge

LA LLIGA EN LA 3ª FIRA
ANIMALISTA DE SABADELL
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JUNTAR GATOS CON OTROS GATOS
En la protectora nos encontramos a menudo
con familias que han adoptado un gato y un
tiempo después desean adoptar otro. Para
ellos es muy importante saber cómo presentar el gato nuevo al gato que ya vive en su
casa. Nuestra referente es Laura Trillo, terapeuta felina, que ha elaborado un “Manual
básico para adoptantes de gatos”, el cual recomendamos a todos los adoptantes, porque
encuentran muchos consejos e información
para facilitar la convivencia. En este artículo
Laura explica cómo introducir correctamente
un gato en una casa donde ya hay otro(s):

El 7 d’octubre, una part dels integrants de la Protectora va participar en la tercera edició de la Fira Animalista de Sabadell amb un
estand d’informació i venda de material solidari, i amb una desfilada de gossos que busquen una família que els adopti.
En aquesta ocasió, la fira va aplegar 30 entitats sota el lema “No
són només animals de companyia. Són la teva família”.
La trobada va anar acompanyada de la segona convocatòria de
la Mostra Internacional de Cinema Animal de Sabadell que va
organitzar l’Ajuntament de Sabadell del 2 al 7 d’octubre. Durant
aquests dies, i especialment el dia que se celebrava la Fira Animalista, es van projectar pel·lícules per sensibilitzar sobre els drets
dels animals i contribuir a un canvi cultural a favor del benestar
dels animals, el seu respecte i la consciència i la responsabilitat
envers ells.

UNA FESTA DE MINISOCIS
DIFERENT

UN ESTAND DE LA LLIGA A
L’OBRA DE TEATRE LAIKA

Amb l’objectiu d’ajustar al màxim l’hora, el lloc i l’estructura de
celebració de la festa per excel·lència dirigida als socis més joves
de l’entitat, la Lliga va donar suport a la proposta de dur-la a terme
un dissabte a la tarda a la plaça del Doctor Robert, al bell mig
del centre de la ciutat, i amb la programació d’experiències diferents, que es van afegir a les que tradicionalment han registrat un
millor funcionament i acceptació. La decisió, si tenim en compte
l’afluència d’assistents i els seus comentaris, va ser un encert i, per
tant, a partir d’ara es mantindrà i es continuarà treballant en aquesta
línia de cara al futur.

El passat mes d’octubre, la companyia de teatre Xirriquiteula Teatre
va representar, a la Sala Miguel Hernández de Sabadell, l’obra de
teatre infantil Laika, basada en l’experiència de la gossa que els
soviètics van enviar a l’espai l’any 1957 i que ha passat a la història
per ser el primer ésser viu a orbitar la Terra. Aquesta obra pretén
conscienciar els més petits en la tinença responsable i contra el
maltractament d’animals.
En l’acte, a què van assistir 150 persones, la Protectora de
Sabadell va ser convidada a ser-hi present amb un estand
informatiu i, un cop finalitzada la representació, la veterinària
Júlia Pla també va impartir una xerrada. Així mateix, i com a
deferència, els socis de l’entitat protectora van poder accedir
a l’espectacle amb descompte.

El gato es un animal territorial, y a veces es
difícil que acepte a otros animales en su
entorno, más aún, si el entorno es cerrado.
La primera regla que debemos conocer
es:¡nunca presentes a un gato otro
gato o un perro libremente y de golpe!
Necesitamos unas pautas para que el gato
se estrese lo menos posible y que sea algo
progresivo para que lo vaya aceptando poco
a poco. Si lo hacemos de golpe y se pelean,
luego será más difícil presentarlos para que
se lleven bien. Es muy importante la primera vez que se ven.
Lo primero es crear al gato nuevo su “Lugar
seguro”, es decir una habitación donde el
gato nuevo tenga todo lo que necesite y así
empiece a conocer el entorno y dejar sus
feromonas de identificación. Mientras tanto,
nuestro otro gato estará libremente por casa
como siempre, excepto en esta habitación.
La presentación debe ser en un momento
en el que los gatos estén tranquilos, no haya
ruidos ni nada estresante.
La primera presentación podemos hacerla
metiendo al gato nuevo en un transportín
dejándolo en la misma habitación, y dejando
entrar a nuestro gato en la habitación, sin obligarle, para que huela todo y vea al gato nuevo.
El transportín sirve como medida de seguridad, ya que lo más normal en esta situación,
es que se produzcan bufidos, gruñidos e incluso que levanten la pata para pegarse. También
podemos usar una malla en la puerta, la idea
es que se vean, pero no se puedan tocar,
el método puede variar.
Los gatos al ver otro gato se suelen enfadar y
si no ponemos esta medida de seguridad, lo

más normal es que se agredan, y es lo que
pretendemos evitar. También a veces ocurre
que nuestro gato al estar enfadado, nos bufe
a nosotros o nos arañe. Debemos comprender que el gato está tenso en esta situación,
¡no es nada personal! Hay que vigilar que no
deje de comer por esto.
Si los gatos están más o menos tranquilos,
podemos esperar así unos 15 minutos,
dando por ejemplo premios a ambos gatos,
y luego sacamos a nuestro gato de la habitación tranquilamente, cerramos la puerta
y dejamos salir al otro gato del transportín.
Si uno de los gatos se estresa demasiado
(maullidos muy altos, gritos, intenta atacar
al transportín o el que está dentro salta y se
estresa mucho), debemos terminar la sesión.
Dejaremos que los gatos se tranquilicen y lo
volveremos a intentar al día siguiente.
Debemos comprender que los gatos son
territoriales y que normalmente comienzan sus
relaciones con otros animales a la defensiva.
Para ellos es natural que otro gato sea un
intruso y por lo tanto le bufe, gruña e incluso
le quiera agredir. Pero nosotros no queremos
que se agredan, sino que se vean poco a poco
para que se vayan aceptando. La tolerancia
entre gatos empieza cuando se dan cuenta de
que ese animal nuevo no es una amenaza.
Tras unos días haciendo estas sesiones,
cuando veamos que ambos gatos estántranquilos, ya no gruñen ni se bufan, entonces
podemos abrir la puerta del transportín
y sin obligarle, permitir que el gato nuevo
salga a explorar. En esta situación se puede
producir alguna persecución (es importante
mantener la puerta de la habitación cerrada y que nosotros estemos con ellos) pero
entonces intervenimos e intentamos distraer
su atención, sobre todo evitando el contacto
visual directo entre ellos. Al haber dejado que
se vean con transportín durante los primeros
días, que son los peores, hemos conseguido que esta primera vez que se vean
directamente sea menos violenta que si
les dejamos sueltos el primer día.
Cuando los gatos ya estén juntos, todavía
puede haber un período de persecución, bufidos, gruñidos, mucho más leves, es entonces cuando ambos gatos deben tener más

Laura Trillo Carmona – Terapia Felina - www.terapiafelina.com
Manual básico para adoptantes de gatos – por Terapia Felina
http://www.terapiafelina.com/Manual_adoptantes_gato.pdf

espacio, dejando la casa para ellos y cuando
podemos empezar otras sesiones positivas
para ambos: Ponerles algo rico de comer
una o dos veces al día y jugar con ambos gatos a la vez, con algún juguete tipo
caña de pescar o una cuerda. Es importante
crear momentos positivos con ambos gatos,
para que se sientan integrados. Hemos
conseguido que se toleren, ahora intentemos
conseguir que sean amigos.
Si vemos que uno de los gatos es muy pesado intentando jugar y el otro no quiere, debemos desviar su atención hacia un juguete
y que juegue con nosotros, así no descarga
toda esa energía con el otro gato, que prefiere tranquilidad. Hay gatos que pueden llegar
a tolerarse, pero nunca ser amigos, es decir,
pueden convivir pacíficamente, pero no dormirán juntos ni se acicalarán mutuamente,
esto ya depende de ellos, no de nosotros.
Laura Trillo Carmona

Llibres recomanats
EL PARAISO DE LOS GATOS Y OTROS CUENTOS
GATUNOS
Diversos autors, Editorial Nórdica, 2012
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LA PROTECTORA
MODERNITZA
EL SEU WEB
Moka, gossa ferida per una baralla en un pati a causa de la saturació.

Hope, gosseta que es va trobar lligada al carrer i malalta de parvovirus.

mesos difícils. El nostre agraïment més gran a les persones
particulars que van oferir casa seva per allotjar gossos durant
un període de temps, sobretot durant les vacances d’estiu. Els
resultats han estat:

La saturació del refugi va desembocar en una crida d’auxili a la
població, tant pels mitjans de comunicació habituals com a través
de les xarxes socials, per tal d’alleujar el col·lapse a l’agost mitjançant la coordinació d’un sistema efectiu d’acollides. Gràcies
a això, van ser acollits en famílies un total de 20 gossos, entre els
quals 3 GPP (gossos potencialment perillosos). L’acció de comunicació va permetre alliberar gàbies per allotjar els nous animals que
anaven entrant diàriament al refugi. La reacció de la societat davant
el toc d’alerta va ser rellevant i aclaparadora, de la mateixa manera
que es va fer palesa i va quedar en evidència la manca d’agilitat de
la gestió política davant un problema que, tal com feia temps que
s’estava advertint que passaria, va esclatar.

•

Arran de l’entrada d’un nou GPP afectat per parvovirus i sense
tenir ni una gàbia per allotjar i aïllar l’animal, sense l’ajuda de la
ciutadania (que sortosament ha respost de manera immediata
i eficaç), la Protectora no hauria pogut tirar endavant aquests

•

•

La gosseta (que s’ha anomenat Hope) ha sobreviscut al 		
parvovirus, s’ha recuperat i ara està esperant amb moltes 		
ganes una família que la vulgui.
Alguns gossos han tingut la sort de poder quedar-se definitivament a les seves cases d’acollida.
La situació de treballar al caire del col·lapse es va conèixer 		
àmpliament mitjançant la gran difusió que se’n va fer.

La Protectora creu que cal informar la població d’aquest context
de treball vorejant el col·lapse que va generar un estrès general i
que va comportar risc, tant per al personal i el voluntariat, com per
als gossos mateixos. S’han de conèixer fets com ara baralles entre
gossos per la saturació, amb mossegades i ferides greus i, fins i tot,
la mort d’algun animal, o la baixa d’un treballador dos mesos per
l’atac d’un gos decomissat. La saturació de la capacitat física
i humana de les instal·lacions del refugi té unes conseqüències que no s’han d’amagar. Sense ajut extern, al recinte del
refugi les coses no es poden solucionar soles. Només travessant a
l’altra banda del riu, portant les notícies a la ciutat, a la població i a
les autoritats es pot aconseguir generar un canvi de la situació.

Amb l’objectiu de facilitar les adopcions i les col·laboracions amb el
refugi, la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha apostat per actualitzar el disseny de la seva pàgina web. L’actual data de l’any 2009, de
manera que es veu antiquada i no compleix amb certs requisits tecnològics, com ara que s’adapti a tots els dispositius i es pugui visitar
amb comoditat no només des de l’ordinador sinó també des del mòbil,
per exemple. Així doncs, el nou web constarà d’un disseny més
modern i visual, donant un major pes a les imatges dels animals
que es troben a la protectora, i serà més interactiu.
L’aposta per millorar el web respon al fet que serveix d’aparador del
refugi, de manera que es considera important oferir un espai que convidi a ser visitat per incentivar les ajudes als peluts. De fet, l’apartat més
visitat de la pàgina és el que mostra tots els animals que es troben en
adopció i, per això, serà precisament aquest el que presenti uns canvis
més notables per donar un impuls al repte que suposa trobar una llar
per a ells. Amb el nou lloc web, serà molt més senzill conèixer les
mascotes i més ràpid obtenir-ne informació sobre com ajudar la
Protectora, com fer-se’n soci, com fer-hi donacions...

RESSÒ DE LA SATURACIÓ DEL REFUGI A L’ESTIU
El passat estiu, quan la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell va patir una situació límit, nombrosos mitjans de comunicació se’n van fer
ressò, tant locals com autonòmics i, sobretot, estatals, entre d’altres
TV1, que va venir a rodar a les instal·lacions de la Salut. El cas del
col·lapse de la Protectora de Sabadell va sortir als seus telenotícies
del migdia i de la nit, així com a la premsa escrita (a El Periódico i La
Vanguardia), a Catalunya Ràdio i en molts mitjans més.
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La intenció és començar el nou any amb el web actualitzat en marxa, perquè la versió esborrany ja està enllestida, pendent només de
polir-ne alguns detalls i formats, pujar-hi més continguts i acabar de
fer proves per confirmar que tot funciona correctament.

QUE ALGO NO ESTÉ A LA VISTA,
NO SIGNIFICA QUE NO ESTÉ
A SU ALCANCE.
Confía en su instinto.

Cuando confías en el instinto de tu perro, potencias su inteligencia y le ayudas a desarrollarse
respetando su esencia. Por eso, True Instinct
presenta una gama de alta nutrición natural,
con carne fresca como primer ingrediente y una
excelente combinación de ingredientes naturales
como los que podría encontrar en la naturaleza.
Nutrición natural que respeta su instinto para
una vida plena y vibrante.
Descubre más en: www.trueinstinct.com
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LA TERÀPIA EN CENTRES DE
DISCAPACITATS, UN PROJECTE
COL·LECTIU I TRANSFORMADOR
Gràcies a la subvenció obtinguda per la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
derivada de la iniciativa local Retorn de la Crida, es du a terme la teràpia
assistida en centres de discapacitats, que és la proposta amb què l’entitat havia
concorregut a la convocatòria d’ajuts. La revista Petjades ha volgut aprofundir
en els detalls d’aquesta iniciativa a través de la seva artífex, Pilar Pons, màster
en etologia clínica, tècnica en IAA i terapeuta de comportament caní.
A grans trets, per què i amb quin objectiu
s’articula aquesta proposta?
Quan vam saber de la iniciativa de la Crida
per Sabadell per donar suport a projectes
col·lectius i transformadors a Sabadell,
vam pensar que hi encaixaria molt bé
una proposta que involucrés animals
abandonats i persones en risc d’exclusió
social. Bàsicament, volem demostrar que
amb programes com aquest els animals
abandonats poden ajudar persones amb
alguna discapacitat i en risc d’exclusió social, alhora que ajudem els nostres gossos
a millorar la socialització i l’educació i, per
tant, en facilitem i potenciem l’adopció.

discapacitats, malalts mentals, infants en
risc d’exclusió social, etc.
En concret, de quina manera poses al
servei d’aquest projecte el teu ofici?
En aquest projecte combinem dues iniciatives diferents: oferim un curs d’educació
canina, és a dir, una formació educativa i
laboral, i també un programa de teràpies
assistides amb animals. Per tant, la meva
aportació al projecte és, d’una banda,
transmetre el coneixement que tinc del
comportament caní i, d’una altra, aplicar
els objectius de les teràpies assistides amb
animals als usuaris que hi participen.

Quina és la formació i la tasca d’una proEn quins centres i durant quantes sessions
fessional de l’educació canina com ara tu?
s’ha dut a terme l’actuació?
Malauradament, ni a Catalunya ni a
La subvenció cobreix el cost de cinc
l’Estat espanyol hi ha una formació
sessions en dos centres de discapacitats
oficial i reglada en educació canina.
intel·lectuals de Sabadell, CIPO i Atendis.
Existeixen moltes diferents tendències
Les sessions són d’una hora: la primera part
amb tècniques d’educació i modificació
es teòrica, explicant fonaments i comportade conducta i algunes poden ser molt
ment del món caní (origen del gos, etapes
perjudicials per als gossos (tècniques
de desenvolupament, races, principals
aversives, amb càstigs, etc.). Vaig fer el
problemes de conducta i com resoldre’ls,
màster d’etologia clínica a la Facultat de
manipulació i seguretat, i enriquiment
Veterinària de la UAB i m’he anat formant
ambiental) i la segona part és pràctica, fent
de manera continuada amb cursos de
diferents activitats amb els gossos que
professionals canins, sobretot europeus.
portem (normalment dos cada vegada): jocs
A més, soc tècnica en teràpies assistides
amb animals. Com a educadora canina
—més aviat m’agrada dir terapeuta del
comportament—, la meva feina consisteix a diagnosticar els
Iniciatives de projectes
problemes de comportament dels gossos d’aquest tipus són positius
(siguin animals que són
per, essencialment, dos
a la protectora, siguin
que han estat adoptats motius: fan més visibles les
o que són d’un propierealitats tant dels centres
tari particular) i establir
de discapacitats com dels
unes pautes de treball
centres d’acollida d’animals
per al gos per eliminar
o millorar la conducta
abandonats
problemàtica. Com
a tècnica en teràpies assistides amb
animals, dissenyo i porto a terme programes de teràpies assistides en diferents
àmbits i amb diferents usuaris: gent gran,

d’estimulació ambiental, ordres bàsiques
d’obediència, així com activitats dirigides
a millorar capacitats dels usuaris, com ara
activitats sensorials, neuromusculoesquelètiques, d’integració visiomotora, de mobilitat,
de memòria, de llenguatge, d’atenció, etc.
Per què gossos d’una protectora d’animals
a l’hora d’impulsar el projecte?
Els beneficis de les teràpies assistides amb
animals ja fa molts anys que s’estan comprovant, mesurant i documentant, i incideixen sobretot en els usuaris. El gos és com
un co-terapeuta, però, en si, no obté cap
benefici directe de fer l’activitat. Actualment,
hi ha molts bons professionals a Catalunya i a l’Estat espanyol fent aquest tipus
d’activitats, normalment amb gossos propis,
ensenyats perquè segueixin algunes ordres
bàsiques i desenvolupin algunes habilitats.
Per mi, la gran diferència d’aquest projecte,
el que ho fa més enriquidor, és, precisament, que es tracti de gossos abandonats,
que viuen en un refugi. Bàsicament, per
dues raons: primera, perquè s’introdueix
aquest benefici per als animals que hi intervenen; els ajudem a socialitzar amb altres
gossos i amb persones, els fem més enriquidora la seva estança al refugi i ajudem

la seva adopció. Segona, el fet d’utilitzar
gossos abandonats dona més força per
aconseguir els objectius proposats, ja que
els usuaris se senten identificats amb uns
éssers que han estat abandonats, que
viuen reclosos en un centre d’acollida,
que tenen mancança d’afecte i d’atenció,
que agraeixen qualsevol petit gest cap a
ells… Tot això genera fàcilment sentiments
d’empatia amb l’usuari i, en conseqüència,
més fàcilment sentiments d’autoestima.
Què aporta el treball als animals i com afavoreix els usuaris? I a tu, com et fa sentir
poder dur a terme actuacions d’aquesta
naturalesa?
Els animals surten beneficiats de participar en aquest tipus d’activitats, ja que els
ajudem a socialitzar-se amb altres gossos
(fem l’activitat sempre amb dos gossos
com a mínim), amb persones (els usuaris
participants els manipulen, els ensenyen ordres bàsiques d’educació canina,
habilitats, jocs, etc., i són usuaris que
sovint, per la seva discapacitat, tenen una
mobilitat i uns moviments molt concrets,
els gossos s’hi habituen), enriquim la seva
vida (surten del refugi per unes hores,
passegen, són el centre d’atenció per uns
moments, fan jocs d’estimulació ambien-

tal, reben carícies i afecte, etc.)... Per tots
aquests beneficis, són gossos més fàcilment adoptables. Als usuaris els oferim
una activitat formativa per facilitar la seva
reinserció sociolaboral, però, a la vegada,
oportunitats de participació mitjançant els
gossos com a eina facilitadora dins del
tractament no farmacològic per aconseguir una millora en el seu procés de
rehabilitació psicosocial.Personalment,
per a mi és un creixement humà, no sols
professional, que també, evidentment,
però col·laborar en una tasca tan gratificant, en què els resultats es veuen en
la part cognitiva, emocional i social dels
usuaris i en el benestar dels animals del
refugi, fa que la meva feina tingui un sentit
més humà, més profund.
Quines són aquelles situacions que et fan
entendre que aquest tipus de punts de
trobada són fonamentals per avançar com
a societat?
La interacció amb els animals dona seguretat. Els gossos brinden acollida i consol i no
demanen res a canvi. No ens jutgen mai. Per
als grups de persones desfavorides, que se
senten vulnerables i poc valorades, aquesta
acceptació plena és la clau. Els animals
augmenten la motivació de l’usuari per fer

les activitats requerides, centren l’atenció i
generen beneficis físics, socials i psicològics.
Fan de nexe entre l’usuari i el seu terapeuta,
afavorint la comunicació i, per tant, aconseguir objectius terapèutics. Tot això es veu
en cada moment de les sessions que fem,
però també en el dia a dia dels usuaris. Ens
ho comenten els terapeutes dels centres
que hi col·laboren. Personalment, crec que
s’haurien de promoure molt més aquests
projectes. Ens fan créixer humanament i en
la nostra interacció amb gossos que han
patit l’abandonament i, moltes vegades, el
rebuig i el maltractament del ser humà.
Per a què serveixen iniciatives com la que
tu proposes?
Iniciatives de projectes d’aquest tipus són
positius per, essencialment, dos motius:
fan més visibles les realitats tant dels
centres de discapacitats com dels centres
d’acollida d’animals abandonats, fomenten les teràpies assistides, fan possible la
col·laboració entre centres en què els residents (persones o animals) estan en situacions desfavorables i d’especial vulnerabilitat, potencien la col·laboració entre humans
i gossos, treballen el vincle tan especial que
tenen les persones amb els animals... Què
més hi puc afegir!

TRANSCASTELLAR S.L.
c/Les Garrigues, 15
08211 Castellar del Vallès
(Barcelona)
+34 937 148 958
www.vslogistic.com

TRANSPORT URGENT

Carrer Doctor Puig, 44
08202 Sabadell

T. 937 478 929
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La Lliga

Adopta’m
En esta edición queremos destacar los animales con algún problema de
comportamiento: PERROS con los que está trabajando nuestro Equip de
Comportament y que están mejorando cada vez más. En una familia especial

ESCOLA ILLA. OBJECTIU:
LA RECEPCIÓ
Com ja s’ha convertit en tradició, cada any els alumnes de l’Escola
d’Art i Disseny Illa tenen l’oportunitat de dur a terme un projecte de
treball a les instal·lacions de la Protectora de Sabadell. Aquest any,
tocava el torn a la recepció, i l’equip d’alumnes, format per quatre
noies, va proposar una nova imatge per a les parets i el taulell.

Boss

Al llarg dels matins de juny, les quatre integrants de l’escola van
estar treballant perquè la idea que havien concebut pogués ser
traslladada a la realitat i el resultat s’afegeix a les moltes actuacions
que ja s’han fet des del centre docent i que han contribuït a millorar
l’estètica, i també l’ambient, del refugi. La Protectora agraeix a
les alumnes de l’Escola Illa la seva creativitat i les seves ganes de
treballar a les instal·lacions del refugi.
La imatge de la recepció, a més, ha estat renovada amb la
col·locació d’una pantalla de televisió –fruit d’una donació– que
emet vídeos i fotos per donar a conèixer la realitat dels animals i del
refugi i instar a la conscienciació ciutadana.

Pirula

Hembra, mestiza de medida mediana nacida en
enero de 2011. Llegó al refugio en septiembre de
2011, con nueve meses. Es una perra muy dócil
con gente en la que confía. Su alto nivel de estrés
desencadena comportamientos reactivos hacia
otros perros, por protección de recursos (ya sea
comida o gente). Necesita una familia tranquila,
mejor sin niños y que tenga tiempo para trabajar
con ella para facilitar su adaptación al nuevo hogar.

Willy

Macho, podenco de tamaño pequeño-mediano,
nacido en junio de 2015. Llegó con su hermano
gemelo en enero de 2017. Willy es desconfiado
pero cuando va ganando confianza, se deja tocar
y quiere jugar. Con otros perros no tiene ningún
problema. Busca una familia dispuesta a trabajar con unas pautas para acabar de mejorar sus
miedos. Idealmente que tengan más perros para
darle seguridad.

Bilbo

CURS PER ALS
ADOPTANTS DE CADELLS
Amb l’objectiu d’afavorir una bona adaptació dels cadells
adoptats a la protectora a les seves noves llars, la Lliga
continua tenint en marxa un servei que consisteix en un curs
d’educació en positiu que cursen els adoptants de cadells
per intentar un encaix millor, tant per part de la unitat familiar
d’adopció com de l’animal que arriba a un habitatge desconegut fins al moment. El curs, que és teòric i pràctic i es fa un
dissabte al matí, el du a terme l’educadora canina Pilar Pons.
Està inclòs dins del preu de l’adopció d’un cadell i es creu que
contribuirà en gran mesura a evitar certs tipus de devolucions
derivades d’errors en l’adaptació dels cadells a les seves noves llars les primeres setmanes. Les famílies reben pautes per
treballar correctament amb el cadell per tal de convertir-lo en
un gos ben educat, feliç i que, alhora, els fa feliços.

Macho, cruce de pastor alemán de medida
mediana-grande, nacido el 13 de abril de 2014. A
Boss lo dejaron atado en la puerta del refugio en
abril de 2015 con un collar de pinchos. En el refugio está muy estresado y no para de correr arriba
y abajo. Cuando sale a pasear, se muestra mucho
más relajado y afectuoso. No muestra ningún tipo
de problema de convivencia con otros perros.

Macho, mezcla de bulldog de tamaño pequeño,
nacido en junio de 2013. Llegó en marzo de 2017
por un decomiso. Se muestra muy cariñoso con
la gente, siempre pidiendo caricias, pero tiende a
coger excesivo apego. Puede convivir con otros
perros sin problemas, pero hay que evitar niveles de
estrés altos, porque también tiende a sobreactivarse. Necesita unos adoptantes con paciencia que le
den seguridad y tranquilidad y que sigan las pautas
que les recomendemos. Mejor que no haya niños.

También hay GATOS especiales que necesitan adoptantes especiales: gatos
que antes eran salvajes y ahora están más confiados y tranquilos, o gatos
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y adecuada pueden convertirse en compañeros fieles y estupendos. Desde la
Protectora ofrecemos asesoramiento y pautas de trabajo a los adoptantes de
estos perros para facilitar su adaptación al nuevo hogar.

Chester

Dürum

Farug

Roney

Macho, cruce de pastor alemán nacido en junio de
2013. En el refugio desde febrero de 2014 con ocho
meses. Adoptado en abril de 2014, fue devuelto al
refugio un año después, porque Chester mordía y redirigía hacia su otra perra. Es muy bueno, inteligente,
cariñoso y juguetón. Con otros perros en ambientes
sin estrés juega y se relaciona de forma correcta.
No se adapta al ambiente del refugio y su alto nivel
de estrés provoca reacciones redirigidas hacia otros
perros. Necesita una familia tranquila y que tenga
tiempo para trabajar las pautas con él.
Macho, mestizo de tamaño mediano-grande, nacido
en mayo de 2010. Su propietario lo dejó en 2011 en
la protectora con apenas un año. Es un perro muy
bueno, cariñoso y obediente. Con gente es cariñoso
y activo. No estira de la correa al pasear. No lleva
muy bien vivir en una jaula y muestra problemas de
estrés. Se muestra reactivo con algunos perros, por
lo que el equipo de comportamiento está trabajando
con él. Necesita unos adoptantes con conocimientos
en este tipo de problemas y que tengan tiempo para
trabajar con él.
Macho, mestizo de tamaño mediano-grande,
nacido en junio de 2014, llegó al refugio en junio
de 2015, con un año. Fue adoptado y devuelto al
poco tiempo por escaparse y por dependencia de
su dueño. Es un perro enérgico, bueno y cariñoso,
pero inseguro. Cuando confía, pueda coger un
apego excesivo a su guía y mostrar problemas de
ansiedad por separación. Necesita una familia que
siga unas pautas para evitar apego y superar sus
miedos. Mejor si hay otro perro, sin patio, e integrado en la familia.
Macho, mestizo de tamaño mediano, nacido en
diciembre de 2014. Lo dejaron sus propietarios en el
refugio en abril de 2016. Tímido, inseguro y miedoso
por naturaleza, cuando conoce y confía se muestra
muy noble. Le cuesta relacionarse con gente desconocida e interactuar con perros que no conoce, ladra,
y si se fuerza la situación, puede llegar a morder. En el
refugio sufre estrés y está siempre nervioso. Necesita
un adoptante con mucha experiencia previa, en una
familia sin niños que tenga tiempo para dedicarle.

muy tímidos. Desde el equipo Felins asesoramos a adoptantes de estos
felinos sobre la mejor forma de introducirlos en su hogar.

Giulia

Katy

Hembra de 13 años, que entró en 2008, hace
10 años. Era una gata inicialmente salvaje, pero
se ha tranquilizado y se deja tocar, si conoce a la
persona, buscando caricias.

Gata tricolor de 7 años, en el refugio desde
2012. Antes era una gata “intocable” que se ha
vuelto buena con la gente en la que confía.

Judo

Hummus

Gato negro de 8 años, lleva en el refugio desde el
2010. Un gato muy tranquilo, buen amigo de los
otros. No es faldero, ni viene pidiendo caricias,
pero las disfruta.

Un gato siamés mayor de 12 años, que lleva 2
en el refugio, casi siempre escondido, porque
tiene mucho miedo. Con los otros gatos no tiene
problemas.

*Los interesados en alguno de estos animales con necesidades
especiales pueden contactar con el refugio para cada caso.*
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LA IMPORTÀNCIA DE CADA GRA DE SORRA
Com sempre es destaca des de la Lliga, els darrers anys són moltes, variades i imaginatives les maneres amb què els
ciutadans decideixen contribuir al benestar dels animals de la Protectora per iniciativa pròpia. Els seus integrants continuen
sentint-se sorpresos per la generositat i bona voluntat de les persones sensibilitzades amb la causa animal i per la seva
creativitat a l’hora de fer efectives les propostes. És impossible esmentar-les totes, però aquests en són alguns exemples:

Col·laboració solidària de Zenk Tattoos
A començament del mes d’octubre,
l’establiment Zenk Tattoo Studio de Sabadell, dedicat als tatuatges i pírcings, va
organitzar una activitat solidària en benefici
dels animals de la Protectora en el marc
de la Fira Somnis de Tardor del barri de Ca
n’Oriach. L’equip de Zenk Tattoo Studio va
muntar un estand a l’avinguda de Mata-

depera, 38-40, davant de la botiga, per
recaptar diners tot fent tatuatges d’animals,
pírcings, tatuatges de purpurina per a nens
i també maquillatge de cara a preus simbòlics. A més de la recaptació monetària
d’uns 500€, els seus representants van
lliurar a la Protectora els donatius materials
que els van fer arribar.

ESTUDIANTS DE VETERINÀRIA DE LA UAB
VISITEN LA PROTECTORA
Com els darrers anys, estudiants de 4t
de veterinària de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) han visitat la Protectora durant el mes d’octubre per fer-hi
una pràctica acadèmica. Aquestes visites
docents tenen la finalitat de mostrar als
alumnes com funciona la medicina en els
refugis d’animals, ja que no es treballa de
la mateixa manera que en les clíniques veterinàries. La diferència respon a haver de
treballar amb col·lectius d’animals, en què
el risc de transmissió de malalties és molt
més gran que en el cas de gossos o gats
que viuen en una casa amb una família.
“Volem que els alumnes coneguin les pau-

Nou repte equip Gasos - migranodearena.org:

Un any més, gràcies a la iniciativa de micromecenatge a través de migranodearena.org
i als 95 donants que s’hi van adherir, es
va aconseguir –fins i tot un dia abans de
la data establerta com a límit– la recaptació necessària per adquirir un equip de
gasos per operar els animals en condicions
segures. Un total de 3.412 euros! A les
instal·lacions de la Lliga cada setmana
s’operen entre 10 i 15 animals —molts
d’ells grans o bé amb problemes preexistents de salut. Sense l’equipament adequat
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el moment de la sedació pot arribar a ser
crític en el cas de femelles, animals grans o
que tenen problemes de cor. Amb aquest
nou aparell s’evitarà que moltes operacions
i intervencions senzilles puguin causar
morts innecessàries.
En paral·lel a aquest nou sistema de treball
veterinari, i gràcies a l’aportació d’una
sòcia en concret, es va poder adquirir un
nou pulsímetre, que permet controlar els
paràmetres bàsics a l’hora d’operar.

Disseny Gràfic
Impressió Offset
Impressió Digital

c/ el plà, 39 - Pol. Ind. el plà
08750 Molins de rei - Barcelona
tel. 936 803 820 - fax 936 804 593
graficas@graficasgomezboj.es
www.graficasgomezboj.es

tes vacunals antiparasitàries que s’apliquen
en col·lectius, així com els paràsits més freqüents, com tractar-los o els protocols de
neteja i desinfecció d’espais, entre d’altres
coses”, explica la professora de parasitologia veterinària de la UAB Anna Ortuño, que
alerta que, “a vegades, es tendeix a aplicar
pautes individuals en col·lectius”.
Els estudiants visiten les instal·lacions de
la Protectora i prenen mostres de femta
de gats i gossos de diferents patis per
analitzar al laboratori si tenen cap malaltia o paràsit i determinar-ne els possibles
tractaments. Les visites docents, per

tant, són beneficioses tant per als
estudiants, que coneixen la veterinària
en un nou ambient, com per a la Protectora, que, a canvi, rep analítiques
gratuïtes d’alguns dels seus peluts.
“Aquesta és una pràctica que agrada molt
als estudiants i en què l’assistència és
màxima”, assegura Ortuño: “De fet, alguns
d’ells descobreixen el rol del veterinari als
centres d’acollida, una sortida laboral que
potser desconeixien o no s’havien plantejat
abans.” Com que la rebuda d’aquesta activitat és tan positiva entre els estudiants, la
intenció és mantenir-la de cara als propers
cursos acadèmics.

18

Animals adoptats

Animals adoptats

EL MÈRIT DE LES ADOPCIONS COMPLEXES
I COMPROMESES
Totes les adopcions són importants. Hi ha casos, però, en què la decisió dels adoptants es pren tot i els inconvenients que
l’animal presenta pel seu bagatge vital, que no sempre ha estat afortunat. Aquests gossos i gats precisen una atenció més
gran, acurada i dirigida per part de les persones que decideixen endur-se’ls a casa. Per això, l’entitat considera oportú,
des d’aquesta edició de la revista Petjades, reconèixer-ne l’esforç i recalcar-ne el mèrit com a acompanyants de vida
d’animals que, sense la seva predisposició, mai no haguessin pogut ser adoptats. Aquest és el cas del Finn, un animal que, al
començament, no es podia ni tan sols tocar, l’África, una gossa atemorida, i el Tommy, un gos que s’autolesionava.

Argos

Blur

Coco

Dodi

Duende

Filippo

Frida

Gala

Gala

Garfield

Greg

Kayac

Perla Negra i Lula

Fusta

Neula

Oreo

Dahrma

Poma

Queen

Rufo

Trasto

Will

Xip i Zeus

Finn
Trobat perdut al Poblenou. Arriba al refugi
el 21-11-2012 (tenia 2 anys) amb molta por
i moltes inseguretats. No accepta carícies
ni contacte humà. Amb el temps i quan et
coneix, et segueix pertot arreu, però sempre guardant les distàncies. No li agrada
el contacte directe: pot venir i ensumar i el
pots tocar una mica mentre menja premis,
però no li agrada que l’agafin a coll o notar
el contacte amb la corretja. Amb la resta
de gossos s’entén sense gaires problemes,
tot i que, en moments estressants, borda i
fa redirigides. A principi d’octubre del 2018,
una família va venir al refugi preguntant per
ell. L’havien vist al web i volien ajudar un
gos amb problemes de pors i que portés
molts anys al refugi. Adoptat el 13-10-18,
després de 6 anys vivint al refugi.

Tomy
Arriba al refugi amb sis mesos,
el 04-10-2011, deixat lligat a la
porta. Al cap de tres mesos
és adoptat i retornat sis mesos
després. Diuen que no el volen
perquè és un gos molt difícil.
Al refugi pateix molt d’estrès.
És molt desconfiat i si se sent

acorralat, rondina i pot arribar
a mossegar. Si se li demostra
paciència i se li deixa espai, es
mostra extremadament carinyós.
Quan està molt estressat, presenta problemes d’estereotípies,
comença a fer voltes i perseguirse la cua de forma agressiva fins
a lesionar-se ell mateix. Amb els
anys, van anar empitjorant els
atacs d’automutilació fins a fer-se
ferides a les potes que li provocaven molt dolor i problemes per
caminar. El 23-08-18, el seu
padrí va decidir emportar-se’l
d’acollida. Està fent una feina
fantàstica i, a poc a poc, el Tomy
cada vegada està millor. Ja surt a
passejar al carrer i ha passat de
tenir una mitjana de 15 atacs al
dia a màxim 2.

África
Trobada als horts
del riu Ripoll el 25-01-18 amb 1 any
d’edat. Entra deshidratada, prima, plena
de puces i paparres. Té molta por, està
paralitzada, sempre en un racó tremolant i
sense moure’s, no reacciona a res. El març
del 2018, s’hi comença a treballar des de
l’equip de comportament de la Protectora i
aconseguim poder-la treure a passejar una
mica i que accepti companyia de voluntaris coneguts. A principi de setembre del
2018, arriba la seva família perfecta, amb
experiència en gossos amb por. Acaba de
morir el seu gos, l’han vista al web i s’han
enamorat d’ella. Després d’explicar-los
els seus problemes de pors, encara els fa
decidir més que l’África és la gossa que
volen adoptar i ajudar. En acollida des
del 15-09-18.

Igual que el Finn, confiem que l’África i el Tomy no
hagin de tornar mai més al refugi. Agraïm moltíssim
a les seves noves famílies que hagin donat aquesta
oportunitat a uns animals que, per les seves
experiències anteriors, han tingut molt difícil trobar
algú disposat a treballar els seus problemes i
acceptar-los tal com eren. UN MILIÓ DE GRÀCIES!

Sito

Per falta d’espai és impossible publicar a la revista la gran quantitat de fotos i cartes que ens envien
però poden veure-les totes al nostre web www.protectorasabadell.org/animales_adoptados.php
Moltes gràcies a tots!

19

20

Actualitats

NUEVO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 2018
El título esta vez es “Dulces sueños – nuestros animales durmiendo”. Hay dos categorías: La foto más tierna y La foto más divertida.
Buscamos fotografías que muestren escenas con vuestros animales
domésticos cuando están dormidos, solos o en compañía de otro
peludo o de su amigo humano.

La Protectora de Sabadell ha convocado su
concurso de fotografía de mascotas en el mes
de noviembre.

DÍA DE DONAR 2018

Las fotos en papel en formato 20x30 cm se pueden entregar hasta
el 11.1.2019 en el refugio y en diversas tiendas de Sabadell. La
entrega de premios será el 19 de enero a les 19:30 h, en el marco de
la Jornada del Socio que tendrá lugar en la plaza Doctor Robert de
Sabadell. Las bases del concurso y los premios se pueden consultar
en el apartado “Actividades” de nuestra web.

UN CASO INCREÍBLE
Hace tres años, entró en la Protectora un perro perdido de raza
potencialmente peligrosa, un dogo argentino, sin microchip. Lo
llamamos Cartago. Nunca fue reclamado por nadie. Este mes de
octubre, nos contactó un matrimonio de Lérida que había perdido
un perro de este tipo hacía tres años. Una familiar que se había
mudado a Sabadell lo había visto en nuestra web y les había informado que un perro como el suyo estaba en nuestras instalaciones.

Como cada año, la Lliga ha presentado un reto a través de una
acción de micromecenazgo para animar a la gente a participar
en una acción solidaria con motivo del Día de Donar (Giving
Tuesday), el martes siguiente al Black Friday y al Ciber Monday.

Cuando vinieron a verlo, en seguida lo identificaron como el suyo
y después de tres años de estancia en el refugio, Cartago pudo
marchar a casa. No se sabe cómo llegó a Sabadell, pero es un caso más que demuestra la importancia del microchip. Si lo hubiera
llevado, no tendría que haber pasado tres años encerrado en una
jaula. ¡Ahora por fin empieza su nueva vida!

Este año 2018, el Día de Donar se celebró el martes 27 de
noviembre. Nos propusimos conseguir 500 € hasta ese día
para comprar 8 calefactores, 8 temporizadores, algunos enchufes múltiples y algunas horas de modificación
eléctrica a fin de acondicionar las zonas de gatos, cachorros y
animales enfermos.
Solo 3 días después de publicar el reto y una semana antes de
llegar al Giving Tuesday, ya habíamos cumplido el reto de sobras.
La generosidad de la gente nos ha vuelto a sorprender. Con ello
podemos proporcionar este invierno un poco más de calor a
algunas zonas de nuestros animales. ¡Un millón de gracias!

AVANCE DEL Nº 14
DE LA MINIREVISTA CADELLS

Una nueva colaboración en formato de prácticas entre la Lliga Protectora d’Animals de
Sabadell y la Escola Illa d’Art i Disseny de Sabadell.
En esta ocasión, la revista dedicada a los minisocios de la Protectora tiene como tema los
insectos y su ilustración es de la alumna Melisa Fernández Pareja (@keikuchi.art) del ciclo
formativo de grado superior en Ilustración.

