Núm. 31 | Revista semestral | Desembre 2020

ls
2 0 2 0 i e per
s
morrion ans
a hu m

Petjades
www.protectorasabadell.org

Petjades

SUMARI
3
4
14
15
16
17
18
20

Publicació semestral de difusió gratuïta

Editorial
Cronologia de l’any 2020
Socis
Adopta’m
Llibres recomanats
Calendari 2021
Animals Adoptats
Actualitats

Junta
Adela Gracia, Lluis Pont, Bienve González, Emma
Bosch, Mònica Jordà, Alex Cobos, Esmeralda
Salazar, Jaume Padrós, Nina Márquez.
Treballadors
Luciano Cáceres, Núria Cortina, Mati Gámez,
Claudia Matheja, Francisco Moreno, Miriam
Nieto, Dieudonné Ouedraogo, Pilar Pons, José
Puerto, Alba González, Cristina Raya.

93 726 72 27

Coordinadors de voluntaris

Edita: Protectora d’Animals de Sabadell
Ctra. de Caldes, Km. 24.2 - 08202 Sabadell
Apt. Correus 324 - Tel. 93 726 72 27
protectora@protectorasabadell.org
www.protectorasabadell.org
/protectorasabadell
/protectorasabadell

Anna Fernández, Ester Ferrer, Marta Galera,
Esmeralda Salazar.

Voluntaris Protectora

Horari: de dilluns a dissabte de 15 a 18 h.
diumenges i festius d’11 a 14 h.
Coordinació: Claudia Matheja
Redacció: Montse Bueno
Correcció: Mònica Font
Publicitat: Marcelina Casals
Disseny gràfic i maquetació:
Cactus Seny Gràfic (www.cactussenygrafic.com)
Tiratge: 1.500 exemplars
Imprimeix: GARRELL Impressors.
Ctra. de Barcelona, 78, 2n, 5a
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
www.garrellimpressors.com

SI VOL ANUNCIAR-SE A LA REVISTA:
revista@protectorasabadell.org
Amb la
col·laboració de:

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

Carme Abellán, Jared Abenza, Rosa Mª Alarcón,
Josep Albert, Lorena Algarin, Sandra Alonso,
Cristina Altimira, Valeria Álvarez, Marta Armengol,
Sofia Ávila, Eva Batres, Mayca Bejarano, Samar
Benthami, Judith Bonafont, Marta Bordas,
Guillem Bou, Viviana Caamaño, Marta Camargo,
Anna Campoy, Iliana Cano, Pol Canosa, Joel
Cañero, Laia Capella, Silvia Carmona, Noelia
Casas, Àngela Castellvi, Montserrat Cid, Marco
Contreras, Ester Cornet, Núria Cortina, Meritxell
Costa, Ana Cumillas, Alejandro Díaz, Mª Ángeles
Embid, Andrea Fernández, Remei Ferrer, Miriam
Flix, Maite Font, Marina Fancelli, Rebeca Frías,
Maite Garcia, Carol García, Cecilia García, Celia
Cargallo, Laia Giménez, Marc Gordi, Núria Herrero,
Paula Iglesias, Sandra Jiménez, Aida Juárez, Noa
Jurjo, Francisco Lara, Francesca Larrea, Marc
Latorre, Alba Llacera, Carles Llauradó, Gisela

Llorca, Marta Lluhen, Albert López, Èric López,
Isabel López, Mary Lorente, Ana Lozano, Aina
Macià, Imma Manrique, Eva Marcó, Irene Marín,
Mercè Marinello, Pau Martí, Paula Martín, Pol
Martín, Alba Martinez, Anabel Martos, Helena Mas,
Claudia Matheja, Encarni Milena, Teresa Miranda,
Raquel Molina, Sabrina Montaña, Altaïr Montsech,
Alber t Montero, Bárbara Montero, Raquel
Montoya, Néstor Mullor, Encarna Muñoz, Lucas
Nahuel, Anna Mª Navarro, Laura Nepormoseno,
Daniel Nicolás, Eva Mª Nieto, Isabel Ocaña, Marta
Olivares, Jaume Padrós, Carlos Peña, Santi Perez,
Mª Josep Pons, Ció Porras, Marc Portell, Jordina
Rafanell, Yeny Remon, Marta Riba, Mireia Riba,
Silvia Roca, David Rodriguez, Alexandra Maria
Roman, Mercè Romeu, Andrea Rubio, Raquel
Rubio, Anna Ruiz, Maribel Ruiz, Fabiola Rupay,
Tania Rus, Isabel Sainz, Marga Sala, Mònica Sala,
Santi Sala, Valeria Sancha, Noemí Sanchez, Laura
Sánchez, Eloi Segura, Miquel Àngel Seriola, Edgar
Serratusell, Laura Soler, Sara Soler, Georgina
Soley, Carles Soto, Júlia Suñé, Àngels Torner,
Marta Uyà, Marc Ventura, Magda Vilanova, Núria
Vilardell, Maria Villavicencio, Sandra Villegas, Elena
Viñas, Teresa Zambrano.
Col·laboradors
Astrid Alonso, Mª Ángeles Alonso, Beatriz Barcala,
Rosa Mª Bernat, Montse Bueno, Alba Campanera,
Marcelina Casals, Anabel Corella, Jordi Expósito,
Carles Foncuberta, Mònica Font, Irina Gimeno,
Judit Larios, Roser Lorente, Alexandra Luna,
Rosa Marcos, Magda Miralles, Esther Molist,
Miquel Montanera, Silvia Nicolás, Núria Paris,
Gerard Plana, Sandra Ruano, Pol Sanjuan, Nicole
Schreiber, Narcís Sirvent, Aida Taché.

El nostre compte corrent per
si voleu fer un donatiu:
BANC SABADELL ES32 0081 0900 87 0002206230

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

O entrant al nostre web
també ho podeu fer a través de:

Editorial

3

UN ANY DIFERENT,
UNA REVISTA DIFERENT
Durant l’any 2020, les circumstàncies ens han sacsejat com a
individus i com a societat. I d’això s’han derivat innombrables
conseqüències en tots els àmbits. També a la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell i, de retruc, és clar, a la seva publicació: la
revista Petjades.
Teniu a les vostres mans un exemplar que serà l’únic aquest
any, a diferència dels dos que cada any es publiquen. A més,
està estructurat de manera que permet exposar com s’ha
intentat continuar amb els objectius de l’entitat, així com amb
satisfer les nombroses i variades necessitats dels animals que hi
habiten, tot i el complex context que s’està vivint. S’han hagut
de canviar perspectives, introduir plantejaments i iniciatives noves, modificar organitzacions internes i externes i,
sobretot, enginyar-se-les per SUBSISTIR.
El tancament del refugi va comportar entrades d’animals, però
en cap cas sortides, amb la conseqüent manca d’ingressos
i increment de les despeses. Arran d’una primera etapa
de desconfinament i durant dos mesos, es va poder atendre
mitjançant cita prèvia per formalitzar adopcions. Però això va
comportar una ingent càrrega de feina, que es va afegir a un dia
a dia en què no es podia comptar amb la inestimable ajuda
dels integrants dels diferents equips de voluntariat.
Així mateix, el confinament, el desconfinament i l’aparent
normalitat dels darrers mesos, abans de l’anomenada segona
onada, han obligat a suspendre les activitats habituals a

peu de carrer (mercats, fires, trobades, festes...), pel que
no han tingut impacte positiu ni en ingressos ni tampoc pel que
fa a visibilitat. Tot i això, gràcies en gran part a la imaginació
dels integrants d’aquesta gran família que és la Protectora, se
n’han creades de noves adaptades a la situació vigent:
visites familiars a les instal·lacions de la protectora, emissió
de sessions en directe mitjançant Facebook i Instagram per
fer pedagogia i donar a conèixer casos específics d’habitants del
refugi, vídeos i fotografies com a suport a la difusió habitual
per fomentar les adopcions, exposicions itinerants a centres
cívics de la ciutat, articulació de canals de venda de marxandatge a Internet i en espais habilitats a botigues locals en
règim de col·laboració...
Paral·lelament als inconvenients i les iniciatives creatives, en tot
moment s’ha pogut comptar amb la solidaritat de persones sensibilitzades amb la causa animal i, en concret,
amb la tasca de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. Hi ha
hagut nombroses donacions tenint en compte les necessitats
de l’entitat i aportacions que s’han sumat a les propostes de
micromecenatge que s’han engegat, tant de particulars com
d’empreses, des de l’entitat.
I, en aquest sentit, recalcar l’esforç dels membres d’un equip de
treballadors que han estat cada dia al peu del canó perquè
als animals no els hi faltés de res. Gràcies a TOTHOM per TOT.
Si us plau, no ens abandoneu i continueu donant-nos suport i,
per tant, estant al costat dels animals!

Hem agrupat l’activitat de la protectora en tres classificacions
diferents perquè la pugueu identificar a cadascun dels mesos
que veureu a continuació:

CLÍNICA VETERINÀRIA
Av. Josep Tarradellas, 20
08208 Sabadell
T. 93 723 65 91
CONSULTORIS VETERINARIS
C/Ovidi, 37 - 08206 Sabadell
T. 93 723 68 56
C/ Nemesi Valls, 2
08210 Barberà del Vallès
T. 93 729 82 73
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MARÇ
Dia 4

Dia 9

Dia 30

Crida per reunir SOS
Padrins i poder guarir
en Taro, un cadell que
entra atropellat.

Darrer Mercat de Puces
presencial a Sabadell.

Activació dels serveis essencials.
Protectora i treballadors obtenen permisos especials per
circular. Del 30 de març al 9 d’abril, només es poden atendre les recuperacions. Entren animals, però no en surt cap.

Es necessiten 1.000€
per a la cirurgia de
traumatologia.

S’inicia una etapa molt dura, amb risc de col·lapse de les
instal·lacions.

S’aconsegueix cobrir
les despeses i l’11 de
març s’opera.

Dia 30
Inici del concurs fotogràfic 2020 “Fes
d’aquesta estada a casa
un moment entranyable
amb el teu pelut”.

Dia 25
Prolongació de l’estat
d’alarma (fins al 12 d’abril).

En Taro evoluciona
favorablement. Hi participen més de 25 SOS
padrins.
Dia 14
Inici del tancament
del refugi al públic en
general i al voluntariat
(només recuperacions
i adoptants amb cita
prèvia).
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Dia 12

Dia 27

Dia 27

Donació de gran quantitat
de plantes aromàtiques al refugi arran de la
crida “Plantes en lloc de
mantes”.

Comença la campanya de micromecenatge Co-solidaritzat
per aconseguir recursos econòmics molt urgents (6.000 €)
per seguir atenent els 300 animals del refugi. Sense adopcions, hi ha una manca considerable d’ingressos, però les
mateixes despeses mensuals de menjar, sous i medicació.

Donació de l’empresa
Zooplus de 5 palets de
material i menjar per
animals (1.250 kg).

Els magatzems són plens
de material d’abric i, en
canvi, calen plantes que
espantin el mosquit que
transmet la leishmaniosi.

Transport solidari d’un
transportista autònom que
ho recull a la Zona Franca.

5

abril
Dia 14
Actualització de l’estat
d’alarma: se segueix
tancat al públic del 14 al
26 d’abril.

Dia 7
Activitat de dibuixos Covi-ajuda (“Ajuda a fer més visibles
els gats i gossos del refugi!”),
perquè infants i joves fins a 18
anys ajudin a difondre la imatge dels gats i gossos del refugi
per promoure’n l’adopció.

Dia 4
S’emeten vídeos des del
refugi per acompanyar
la campanya Co-solidaritzat i mostrar com ho
estan vivint els animals
al refugi, mentre fora tot
està paralitzat.

Dia 23
Sant Jordi virtual: la Protectora anima a pintar a mà
punts de llibre per fer visibles els animals del refugi i
fomentar-ne l’adopció.
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Dia 27
Pròrroga del tancament
del refugi fins l’11 de
maig.

Dia 22

També es fa un vídeo de felicitació d’alguns animals del
refugi amb roses.

Arriben les primeres
cadellades de gats.
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Dia 2

Dia 22

Donació de 400 euros del centre d’estètica Vamvú, de
Sabadell.

Cessió d’una assecadora, coincidint amb dies de pluja, per
poder assecar la roba (mantes, tovalloles...) de la mitjana de
les 6 rentadores diàries.

Dia 7
Gran donació de l’empresa Hills Pet Nutrition: 661 kg de
pinso i llaunes.

Dia 28
Donació de l’empresa de
pinsos Gosbi: un palet de
300 kg de pinso.

30
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MAig
Dia 5
En Tanaka, un gat de 12
anys que viu al carrer, arriba al refugi amb una ferida
greu de mossegada de
gos. Se’l tracta i evoluciona favorablement.
Dia 8

Dia 10

Dia 19

Veredicte del jurat del
concurs de fotografia
2020 (es reben 44 fotografies de 28 participants).

Posada en marxa de la
recaptació de fons per
a la gossa Loba, que
necessita una operació de traumatologia
urgent. Els 750 € de
repte s’aconsegueixen
en menys de 24 hores a
través de migranodearena.com.

Dia 2

En Ros, un jove podenc,
i la Fada, una gossa amb
molta por, són adoptats
junts.

L’activitat Covi-ajuda, de
dibuixos fets per la mainada per visualitzar els
animals de la protectora,
rep 69 dibuixos. El 70%
dels animals retratats són
adoptats més tard.

Dia 11

Dia 28

S’allarga el tancament del
refugi fins al 24 de maig.
Només s’atén amb cita
prèvia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14

15 16

17

18

19 20

21

22

23

Recompte de cadells
de gat: 14 l’abril i 45 el
maig.
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Dia 5

Dia 9

Dia 15

El proveïdor Gos i Gat
Alimentació, de Masnou, es converteix en
col·laborador de la Protectora i crea un apartat
especial per a l’entitat
al seu web. La gent pot
comprar en línia menjar
per als animals de la
Protectora i el proveïdor
el porta a Sabadell

Comença a les xarxes socials la campanya de visibilització
#CoronaDogs, que l’estudi Creative Core crea en favor de
la protectora per pal·liar les conseqüències de la pandèmia.
Ràdio Sabadell es fa ressò d’aquesta campanya.

Diverses donacions de
pinso, llaunes i material
a través de Gos i Gat
Alimentació, de part de
Faunarama de Ripollet,
d’un ensinistrador caní de
Rock Dogs, d’Oliver C.,
de Francisco i de la botiga
Gossejant de Cerdanyola.

31
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JUNY
Dia 6

Dia 9

S’opera la Loba, que evoluciona favorablement.

Es busca l’adopció conjunta de dos
gats joves, germans, molt tímids i amb
necessitat de socializació, en Neko i
en Nao. S’aconsegueix i, a hores d’ara,
viuen feliços amb una família.

Dia 17
Crida per donar
en adopció
l’Stevie, un gos
cec molt bo que
entra al refugi.
És adoptat i viu
feliç.

Dia 24
Ingressa el gat Balín, amb 2 balins i greus problemes
respiratoris, i es llança el repte d’operar-lo mitjançant
micromecenatge.

Dia 30
S’anul·la l’edició de
juny de la revista Petjades pel tancament
d’impremtes, la manca
d’anunciants i la impossibilitat de preparar
l’edició durant el confinament.

Dia 5
Obtertura del refugi
sense cita prèvia en
acabar la fase 1 del
desconfinament.
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Dia 2

Dia 4

Dia 21

El repte Co-solidaritzat,
engegat al març per
recaptar fons per a la
Protectora durant el
confinament, supera
l’objectiu fixat, tot coincidint amb el final del la fase 1 de desconfinament:
6.466€ recaptats entre
198 donants per ajudar
que l’entitat no s’enfonsi
econòmicament. Mil
gràcies!!!

Diverses donacions de particulars: pinso, lleixiu, travessers,
gàbia, menjar, medicació, un Chromebook, material d’oficina i
plantes aromàtiques per combatre la leishmaniosi.

Donació de particulars
de moltes llaunes i sorra
per als cadells de gat
a través de Gos i Gat
Alimentació.

Dia 5

Dia 10

Superdonació de
l’empresa Hills Pet Nutrition
de 2.000 kg de pinso light
per als gossos del refugi.

Donació d’antiparasitaris
(405 pipetes i 60 collars
antipuces) de l’empresa
farmacèutica Ecuphar.

30
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JULIOL
Dia 24

Dia 5

Dia 3

ADF Sabadell materialitza el perímetre de
seguretat contra incendis
de les instal·lacions de la
protectora.

Campanya de captació de minisocis Minisocis... miniherois!

Crida per costejar
l’operació de fèmur
d’un cadell de gat, en
Yanis.

Dia 12
Nova activitat mensual per aconseguir
més adopcions: un directe a les xarxes
socials de la protectora (a Facebook i
Instagram) des del qual els voluntaris
Santi i Marco expliquen els requisits
d’adopció dels anomenats gossos GPP,
tot presentant la Bimba.

Dia 1
45 donants fan possible el repte d’operar
el gat Balín, que ja té
adoptant.

Dia 31
Crida per a l’adopció
conjunta de la Heidi i la
Julieta: aconseguida!

Dies 18/19 i 25/26
Per fi, hi ha possibilitat de
fer dues tandes del curs de
cadells, per a adoptants de
cadells, per evitar retorns
d’animals.
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Dia 1

Dia 18

Dia 30

Mascaretes solidàries
- com la de la portada de la mà d’Òscar, simpatitzant de la Protectora.

Recollida solidària (primera activitat presencial) a Kiwoko
Terrassa.

Donació de menjar i
sorra per als cadells
de gat que no paren
d’entrar, per part de
particulars a través de
Gos i Gat Alimentació.

Dia 4
Superdonació de menjar per als animals de
part de Faunarama, de
Ripollet.
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AGOST
Dia 7

Dia 2

Dia 12

En Roc, un GPP negre
de 12 anys, és feliçment adoptat, després
de 6 anys al refugi.

Col·locació definitiva de la caseta
per a gats positius
d’immunodeficiència
aconseguida gràcies
a un micromecenatge.
El muntatge és una
donació de dos socis.
Se n’hi va el primer
llogater, l’Àngel.

El Diari de Sabadell publica un article sobre la situació de la
Protectora, que està desbordada de gats, adults i cadells,
de què molts encara depenen del biberó i han d’anar a
cases d’acollida. Des del maig, han entrat 172 gats, dels
quals 136 són cadells (el 79% del total).
Dia 26
Després de més de
mig any, s’obre convocatòria per incorporar
nous voluntaris als
equips de treball.

Dia 18
La Lara, que s’havia
perdut dies abans en el
temps d’adaptació amb
el seu adoptant, apareix
a la porta del refugi.

Dia 7
En Minon, un gat d’11
anys en situació delicada, és preadoptat en
un temps rècord.
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Dies 7 i 20
Donació de molts particulars de menjar i sorra
per atendre els cadells
de gat, a través de Gos
i Gat Alimentació.

Dia 11
Superdonació de
menjar i material de tot
tipus d’en Francisco i
la seva esposa.
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Dia 30
Nou directe a les xarxes de la protectora.
Els voluntaris Marco
i Altaïr presenten 2
gossos potencialment
perillosos: en Baldur i
en Franklin.

24

25

26 27

28

29

30 31

Dia 22

Dia 31

Per primera vegada, s’obre la
protectora a visites familiars:
una nova experiència per donar
a conèixer la tasca de l’entitat i
compensar que no es poden fer
activitats a l’aire lliure a la ciutat.
Hi assisteixen un total 19 persones de 7 famílies.

Entrevista de Ràdio Sabadell per conèixer la postura de la Protectora en relació al concurs públic
iniciat aquest mes per l’Ajuntament de Sabadell
per licitar el nou contracte de recollida i acollida
d’animals abandonats al municipi.
La Protectora de Sabadell manifesta que no sap si
podrà complir amb els requisits del nou contracte per seguir portant el refugi d’animals. La
dotació econòmica puja, però també els serveis
demandats.
Des de la Protectora s’està valorant quin és
l’augment real i s’alerta del que suposa externalitzar
serveis com ara la recollida nocturna i el servei de
clínica de 24 h, que abans l’Ajuntament contractava
a part. Asseguren la seva presència en el concurs,
tot i no saber si compliran amb totes les condicions.
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SETEMBRE
Dia 26

Dia 4

Estand presencial a Tiendanimal Sant Cugat per
sol·licitar informació, adquirir articles solidaris de la
Protectora i fer aportacions
econòmiques, d’aliments
o de materials per a gats i
gossos del refugi.

L’exposició Canviant vides, resultat de les iniciatives
artístiques impulsades entre els petits per la Protectora
durant el confinament, inicia el seu recorregut al centre
cívic de Gràcia de Sabadell fins al 18 de setembre. A
continuació, es trasllada al centre cívic de Sant Oleguer
fins al 2 d’octubre.
Dia 7

Dia 15

Dia 17

Festa major de Sabadell
diferent per a persones
i animals: se suspenen
la tradicional passejada
pel riu Ripoll i la festa
de minisocis.

Es posa en marxa
l’edició 2020-2021 del
programa educatiu per
a l’educació, conscienciació i divulgació pel
respecte mutu.

Se suspèn l’assemblea
de socis convocada per
aquest dia. A causa de la
Covid-19, no es permeten
reunions de més de 10
persones.
Dia 30

Nou directe a les xarxes de
la Protectora. Els voluntaris
Josep i Sílvia expliquen els
requisits d’adopció dels
gossos GPP. Aquest mes,
el Keops i la Carbassa.

Nova visita familiar. En
dues franges horàries,
membres dels equips
Escoles, Fotografia i
Estands acompanyen 5
famílies.
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La Protectora lliura la
documentació preparada
durant tot el mes per participar en el concurs públic de
l’Ajuntament per aconseguir
el nou contracte de recollida
i acollida d’animals abandonats i perduts al municipi.

Dia 27

Dia 19
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Dia 4

Dia 9

Dia 11

Dies 10 i 30

La família alemanya
que adopta en Tanaka,
un gat de 12 anys que
va entrar com a cas
urgent, envia un vídeo
en què se’ls veu feliços
amb ell.

Es busca família d’adopció
per a la Bona, una gossa
atropellada que té una
pota davantera sense sensibilitat i que haurà de ser
amputada.

S’inicia la campanya
Col·labora amb la Protectora perquè empreses i botigues puguin
col·laborar de manera
solidària oferint als seus
clients marxandatge de
la Protectora.

Donació a través de Gos
i Gat Alimentació per tal
de fer front a l’allau de
cadellades de gats que
arriben al refugi.

Dia 18
La Marta i en David, adoptants d’un GPP del refugi,
trien marxandatge de la
Protectora per fer un detall als convidats al seu
casament. FELICITATS!
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octubre
Dia 3
Difusió d’adopció conjunta urgent per a en
Tayson i la Guina, dos
gats adults i desorientats que el seu propietari deixa a la Protectora.
Aconseguida!

Dia 16

Dia 5

Crida de suport econòmic per afrontar els tractaments veterinaris externs de la Leela, una gossa
Yorkshire de 10 anys deixada als contenidors de
l’aparcament de la protectora en estat lamentable:
infecció de boca i matriu amb pus, atròfia d’un ull que
s’haurà d’extreure, tumors de les mames i pàncrees
inflamat. És operada d’urgència i l’acull a casa una
voluntària, pendent de més operacions i tractaments.

L’exposició Canviant vides es
trasllada al centre cívic de Torre
Romeu, fins al 19 d’octubre.
Després, al centre cívic de Can
Puiggener, fins al 2 de novembre.
Dia 17
Nova visita familiar a la protectora amb aforament limitat a 1 família per les noves restriccions.
Dia 17
Visita d’un grup de voluntaris al
refugi d’aus Asociación Birds
Friends.

Dia 23

Dia 25

Decomís per part
de la policia de 3
GPP en males condicions. L’endemà,
una de les femelles
pareix 6 cadells.
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Es declara el nou estat
d’alarma. Com a conseqüència, durant el cap de
setmana, no es pot comptar ni amb voluntaris ni
amb adoptants no locals.
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Dia 2

Dia 3

Dia 30

L’Ángel, d’Amazon, transporta a les instal·lacions
de la Protectora material per a gossos i
gats d’Amazon DCT1 de
Martorelles.

L’empresa Zooplus fa
una gran donació a la
Protectora, 5 palets amb
pinso, llaunes i estris, que
són transportats solidàriament pel transportista Juan Antonio Morillo,
de Transports Unió.

Donació ben original que
arriba a través de Progat
i que ha ideat un servei
de rehabilitació prelaboral
de Granollers: dos palets
per al benestar dels gats
(herba, gratador i joguines
que pengen).

Dia 3
L’Abel, un simpatitzant
de la Protectora que
viu a Irlanda, recapta
600€ mitjançant un live
stream Twitch en què
juga a un joc de por de
realitat virtual.

Dia 18
Calendari 2021 de la Lliga
Protectora d’Animals de
Sabadell amb dedicatòria
de Dani Rovira, soci d’honor
de la Lliga. Totes les fotos
són d’animals del refugi.

12

NOVEMBRE

Dia 2

Dia 22

Se suspèn l’exposició Canviant vides als centres cívics
on havia d’anar per les noves restriccions de la Covid-19.

Nou directe a les xarxes de la Protectora (a Facebook i Instagram). Els voluntaris presenten els GPP Roy i Lenon.

Dia 8
Un membre de la Protectora és convidada a una entrevista al programa Tierra de sueños, emès en streaming a
25Televisió i pujat a YouTube, per parlar de gossos i gats,
de la tasca de l’entitat i de la conscienciació en relació al
respecte animal a l’Estat espanyol i a d’altres països.

Dia 21

Dia 30

Es busquen adoptants
per a 3 gatets positius de
leucèmia.

Recompte fins a finals
de novembre:
Entrades gatets: 317
Entrades gats adults: 141
Total gats entrats: 458
Definitivament 2020 és
l’any del gat!
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Dia 7
La Protectora participa en
un concurs per aconseguir 1 tona de pinso, que
es reparteix entre les cinc
entitats més votades.

Dia 26
Estudiants de publicitat i relacions públiques de la UPF creen
un esdeveniment en línia per
promocionar l’adopció dels
animals que fa més temps que
són al refugi. La Protectora hi
difon 8 gossos i 7 gats. Inclouran
diverses protectores i associacions d’animals d’arreu de Catalunya per poder donar a conèixer
aquests animals, aconseguir nous
voluntaris i rebre donacions.
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Dia 9
Es llança una nova campanya de recaptació fins a l’1 de desembre, el Dimarts
de Donar o Giving Tuesday, per recaptar
fons per instal·lar finestres corredisses
als patis de gats. El repte: 3.000 €.

30
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DESEMBRE
Dia 3
Es troba a Santa Perpètua, quatre mesos després d’haver-se escapat per sota de la tanca
de la protectora, la Rose: una gossa amb moltíssima por. La persona de Santa Perpètua
que la localitza - el seu salvador - observa un estat de desnutrició greu, que no li permet ni
tan sols aixecar-se, i decideix guarir-la i tenir-ne cura. La Rose ja no tornarà mai més al refugi perquè és quedarà a aquesta nova llar, on la cuidaran. Gràcies al microxip i al seu àngel
de la guarda sabem que l’han trobada i que, a partir d’ara, viurà una existència digna.
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Dia 4
Assemblea de socis telemàtica per les restriccions. No
es pot endarrerir més perquè s’ha de complir amb els terminis de la Generalitat per presentar els comptes del 2019.
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SIN
COLORANTES
COLORANTES
SIN
CONSERVANTES
CONSERVANTES
AZÚCARES
AÑADIDOS
COLORANTES
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AÑADIDOS
CONSERVANTES
AZÚCARES AÑADIDOS
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Dies 11 i 18
S’impulsa una megarecollida solidària de menjar i
material necessari per al dia a dia al refugi. La setmana
de l’11 al 18 de desembre en establiments de la ciutat.

UNIÓN
ENTRE NATURALEZA Y CIENCIA
UNIÓN ENTRE NATURALEZA Y CIENCIA
UNA GAMA COMPUESTA DE DOS LÍNEAS COMPLETAS
UNA GAMA COMPUESTA DE DOS LÍNEAS COMPLETAS
ADAPTADAS
A CADA NECESIDAD Y TAMAÑO
ADAPTADAS A CADA NECESIDAD Y TAMAÑO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO

ahora desde
desde
ahora
ahora desde

,99€
,99€
8
8

ESPECIALIDADES
ESPECIALIDADES

PVP
PVP Recomendado
Recomendado
PVP Recomendado

SENSITIVE
SENSITIVE
SENSITIVE
NO GLUTEN
GLUTEN
NONO
GLUTEN

AYUDA A
A LA
LA DIGESTIÓN
DIGESTIÓN
AYUDA
AYUDA
A LA
DIGESTIÓN
Extracto
de piña
100% natural y

Extracto de piña 100% natural y
Extracto
de piña 100%
natural y que
prebióticos
prebióticos de
de origen
origen natural
natural que
prebióticos
natural
que
ayudande
laorigen
función
digestiva.
ayudan
aa la
función
digestiva.
ayudan
a la función
digestiva.

SIN GLUTEN
GLUTEN
SINSIN
GLUTEN

Formulado sin
sin ingredientes
ingredientes que
que
Formulado
Formulado
sin ingredientes
que
contengan
gluten.
contengan
gluten.
contengan
gluten.

FÓRMULA
MONOPROTEICA
FÓRMULA
MONOPROTEICA
FÓRMULA
MONOPROTEICA
ANIMAL*
ANIMAL*
ANIMAL*

Está
formulado
con sola
una fuente
sola fuente
fuente
formulado
con
una
sola
EstáEstá
formulado
con una
de
animal
(salmón)
de proteína
proteína
animal
(salmón)
como
de proteína
animal
(salmón)
comocomo
alternativa
afuentes
las fuentes
fuentes
más comunes.
comunes.
alternativa
a lasa
más comunes.
alternativa
las
más
Formulado
conúnica
una única
única
fuente
de proteína
proteína
animal.
* Formulado
con una
fuentefuente
de proteína
animal.animal.
** Formulado
con
una
de
Puede
contener
de
proteínas
animales.
Puede
contener
trazastrazas
de otras
proteínas
animales.
Puede
contener
trazas
de otras
otras
proteínas
animales.

CONINGREDIENTES
INGREDIENTES ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS DE
CON
DE ORIGEN
ORIGENNATURAL
NATURAL
Conocemás
másen:
en:www.naturaltrainer.com/es/es/
www.naturaltrainer.com/es/es/
Conoce
Conoce
más en:
www.naturaltrainer.com/es/es/
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Socis

INFORMACIÓ SOBRE EL CONCURS PÙBLIC
Ens hauria agradat poder comunicar-vos en aquesta nova edició de la nostra revista Petjades que la licitació del nou concurs
per recollir i acollir animals abandonats i perduts al municipi de
Sabadell està resolta al nostre favor. Malauradament, no és així.
Malgrat que som l’única entitat que s’ha presentat a aquesta laboriosa i complicada licitació —ens ha costat dies i dies de lectures
enrevessades, de recopilació de documentacions diverses i de
reunions continuades de seguiment del procés per part de la junta—, encara hi ha punts del contracte que no s’ajusten al nostre
projecte d’entitat i que esperàvem poder consensuar, però que
sembla que no és possible.

BENVINGUTS ALS
NOUS SOCIS DEL 2020
Rosa Mª A. B., Montse A. B., Marta A. L., Carmen Rosa
A. G., Andrea A. M., Laura A. C., Nuria B. A., Angie B.
S., Eva B. B., Sandra B. M., Mª Ángela C. G., Giovanni
C., Stéphanie C., Ángel C. G., Sandra del R. S., Miriam
F., Mercè G. F., Sandra G. M., Mª Teresa G. J., Raquel
G. L., Cristina G. R., Pilar G. R., Anna I. A., Queralt L. C.,
Gisela L. J., Nina M. R., Lluisa M. G., Jaume M. T., Eva
M. N., Marcos N. R., Emma O. P., Mari Carmen P. H., Mª
Jesus P. A., Hernán Andrés P. O., Carme P. C., Helena
R. R., Montserrat R. C., Irene R. A., Esther R. G., Rosa S.
S., Sonia S. P., Gemma S. B., Sara S. T., Carmen T. A.,
Maria Jose T. S., Mónica T., Jessica Yanina V. A., Miriam
V. H., Teresa Mª V. C., Marc V. U., Montserrat V. R.

En aquests moments, estem valorant tots els canvis que acceptar aquesta licitació ens suposaria pel que fa a l’organització de
l’entitat, en els contractes dels nostres treballadors, etc.
Quan aquesta revista arribi a les vostres mans, ja s’haurà informat
de la resolució de la licitació a través dels nostres canals habituals
de comunicació (pàgina web, Facebook, etc.)
Gràcies a tothom per l’interès i especialment a totes les entitats
animalistes que ens han donat suport en aquest complicat procés.
Adela Gràcia, presidenta

Este año 2020 las entradas de camadas de gatitos
han sido imparables, desde abril hasta noviembre han
entrado gatitos prácticamente todos los días. Algunos
días camadas enteras, otros días gatitos solitos,
encontrados en contenedores, en colonias callejeras, en
cajas, debajo de coches, en la calle, muchos sin madre,
totalmente indefensos y muchos de ellos de pocos días.
Sin la inestimable ayuda de nuestras casas de acogida
la gran mayoría de estos gatitos no habrían sobrevivido.
Significa un enorme esfuerzo tirar adelante los bebés
dándoles biberón cada 4 horas, muchos de ellos están
enfermos y necesitan cuidados intensivos.
MIL GRACIAS A TODAS LAS MAINADERAS QUE LO
HAN HECHO POSIBLE:
Rosa B., Tere B., Nuria B., Anabel C., Julia E., Encarni,
Engracia E., Laia G., Sofia L., Maria M., Alba M., Nerea,
Noelia, Lois P., Claudia R., Jennifer R., Mª Carmen R.,
Raquel V., Mª Carmen Y.

Adopta’m
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¿Los gatos son todos iguales? Nada más lejos de la realidad. Tenemos gatos adultos que lo tienen muy fácil para adaptarse a
cualquier entorno familiar, pero también tenemos otros que necesitan familias especiales.
Algunos no pueden convivir con otros gatos y necesitan ser gatos “únicos”:

Azafrán

Snow

Ninja

2,5 años: Soy un poco tímida al
principio. Necesito una familia con
experiencia y sin gatos.

1,5 años: Soy muy mansa y me
dejo tocar. Los otros gatos no me
gustan nada. Quiero ser la reina.

Nina

Chris

7 años: Me gusta ir a mi aire. No
busco pelea con los otros gatos,
pero bufo si algún gatito se me
acerca.

Coffee

4 años: Soy positivo en inmunodeficiencia felina. Busco una familia sin
gatos y en la que pueda confiar.

Montesa

3 meses: Soy positivo en leucemia
felina, pero no tengo síntomas.
Busco una familia sin gatos, o con
gatos positivos como yo.

6,5 años: Me encanta la gente, pero no quiero que me agobien. Con
los otros gatos, soy muy celoso.

Gordi

6,5 años: Necesito una familia con
experiencia en gatos. Me gusta
que me acaricien, pero, cuando
me canso, puedo marcar.

6 años: Soy muy tranquila, no me
gusta la compañía de los demás
gatos, por lo que ahora mismo no
estoy en mi espacio ideal.

Otros gatos, en cambio, son muy buenos con sus compañeros gatunos, pero son muy tímidos con las personas. Necesitan tiempo
para confiar en la gente. Personas con experiencia y paciencia podrán conseguir que, a la larga, se dejen tocar o acariciar:

Bess
2,5 años: Soy dócil y observadora. Ahora, ya no me
voy y pido juego.

Morty
1,5 años: Con pavo consigues que me acerque a ti.

Pavarotti
3,5 años: Soy tímido y
tranquilo. Poco a poco, me
dejo acariciar.

Venice
11 años: He estado toda la
vida en el refugio. Necesito
conocerte para dejarme
tocar.

Dela
7 meses: Las personas me
dan mucho miedo y huyo
siempre, pero el jamón ¡me
puede!
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Llibres recomanats

SEIS PATAS, DOS AMIGOS
Emilio Ortiz, Editorial Planeta, Barcelona, 2020
Els amants dels animals, en especial dels gossos, de ben segur que el trobaran interessant. Una
lectura que dona a conèixer els diferents aspectes en què els gossos han tingut relació amb la
mitologia (grega, americana, índia, entre d’altres). Per a algunes cultures, han estat amics, per a
d’altres, déus i d’altres els han tingut por o hi han estat cruels. El llibre també tracta de com han
influenciat alguns gossos de manera notable grans personatges del poder, la ciència, la política i
la literatura. I de com d’importants han estat i són en el món de l’art, l’escriptura, el cinema, etc.
Apropant-nos, en conjunt, a la saviesa canina a través de la sensibilitat que desprenen. Sense
la companyia d’aquests éssers peluts de quatre potes, la història de la humanitat hagués estat
molt diferent.

TU GATO ES UN GENIO
Neil Somerville, Editorial Harper Collins, Madrid, 2019
Per als amants dels gats i per als qui els vulguin conèixer una mica més. Un llibre en què
podreu conèixer molts secrets de la vida dels gats. Tots podem aplicar la seva filosofia de
gaudir el moment per viure tan feliços i relaxats com sols un gat feliç i relaxat pot ser-ho.
Explicat de manera divertida i amena, acompanyat de boniques il·lustracions, dividit en 60
concises i sorprenents explicacions acompanyades d’una cita o vers.

Fem volar
la teva marca

Carrer Doctor Puig, 44
08202 Sabadell

disseny · web · tendes online

T. 937 478 929
estudi@cactussenygrafic.com
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Autora: Gemma Llibre Nieto
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“Nala, la bella durmiente”
Autora: Olga Giampietro
Gat: Nala
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Animals adoptats

THELMA
Els adoptants de la Thelma ens han fet arribar aquest escrit
que volem compartir amb tots vosaltres:

L’abril del 2020, vaig agafar pneumònia Covid bilateral i vaig estar ingressada dotze dies a l’hospital del Mar. Afortunadament, l’evolució
va ser bona.
Tots els dies que vaig estar ingressada, em venia al cap que potser
era el moment de mirar d’adoptar un gos, que mai no havíem fet
perquè sempre deixàvem per a més endavant, perquè no era el
moment.
Un cop a casa, durant la quarantena, vaig estar mirant algunes pàgines de protectores. Fins que vaig trobar el vídeo de la Thelma.
Tot i que realment no era el perfil de gos adequat per a ser el primer gos a les nostres vides (per la mida i la raça, perquè és mestissa de GPP), me’l mirava cada nit.
Finalment, vaig posar-me en contacte amb la Protectora de Sabadell. Per acabar-ho de rematar, ens vam assabentar que tenia un
problema de socialització i que, quan se li posava la corretja per passejar, en veure altres gossos, es posava molt neguitosa i es
convertia en un petit dimoni. És a dir, es donaven tots els condicionants per no adoptar-la. Però ens en vam enamorar!
És un amor de gossa amb tots els humans, afectuosa i es deixa estimar per tothom. Així que no ho vam dubtar. Ara, estem camí de
solucionar el seu problema i, tot i que sabem que és un procés lent, l’amor que ens dona i que ens deixa donar-li ho compensa tot.
Així que vam apostar per la Thelma i ja és nostra! Gràcies, Pilar de la Protectora i a tots els qui hi col·laboreu, per la vostra implicació amb tots i cada un dels animals.

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

Animals adoptats

19

ANIMALS ADOPTATS – ANIMALS FELIÇOS
Des de la Protectora de Sabadell intentem tenir tots els animals
en les millors condicions possibles. Els alimentem, en tenim cura
i els oferim tot l’amor i companyia que podem.
Molts arriben en unes condicions de salut deplorables,
espantats, desorientats, sense saber què els ha passat i què fan
al refugi. Amb el temps, milloren i es posen contents quan ens

veuen, però mai no perden la mirada trista que tant coneixem
els seus cuidadors.
És per això que us volem mostrar de manera gràfica els canvis
que fan una vegada adoptats. Els ulls, l’expressió, el pèl, la
posició corporal... Tots els animals necessiten una família que
els cuidi i els estimi!

Xoco, arriba al refugi al
juny del 2013 trobat perdut.
Gos dels que anomenem
invisibles amb 7 anys ningú
es fixava en ell.

Xoco, adoptat a l’abril del
2020. Amb 14 anys i després
de 7 anys vivint al refugi,
finalment ha trobat la seva
família!

Ona, arriba al refugi al juliol
del 2016 deixada pels seus
propietaris.

Ona, adoptada a l’abril
del 2020. La família està
encantada amb ella!

Willy, arriba al refugi al
gener del 2017, perdut i
rescatat després del seu
seguiment durant molts dies
i amb molta por.

Willy, adoptat al maig del
2020. Ara viu amb uns
humans i un gos (Leia) que
l’estan ajudant molt amb les
seves pors!

Roma, arriba al refugi al
setembre del 2017 perduda,
molt prima i amb ferides a
tot el cos.

Roma, adoptada al febrer
del 2020, conviu amb una
família amb nens i gats
sense problemes!

Bobby, arriba al refugi al
juny del 2015 trobat perdut,
el seu propietari ha tingut
un accident i no es pot fer
càrrec.

Bobby, adoptat al febrer del
2020, la seva família ens
diu que és una meravella
de gos!

Fenicia, arriba al refugi el
juliol del 2019. Trobada
perduda i en molt males
condicions.

Fenicia, adoptada al
setembre del 2019.
Actualment se li ha curat el
pelatge i juga cada dia!

MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS ADOPTANTS PER FER-HO POSSIBLE!
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NOVETAT!

stre
vegada, a més del no
Enguany, per primera
lendari
ca
un
m
ite
ed
,
paret
tradicional calendari de
que
dari petit 2021. Creiem
de sobretaula, el Calen
ra de
dia i és una altra mane
és molt útil en el dia a
lenanimals. En aquest ca
fer conèixer els nostres
dells
els nostres menuts, ca
dari només apareixen
r
n passat aquest any pe
de gos i de gat. Tots ha
s.
les nostres instal·lacion

u
i! Per 4 euros el pode
Esperem que us agrad
als
el benefici es destina
adquirir al refugi i tot
menuts de la casa.

POSTAL DE NADAL

Com ja és habitual, la postal de Nadal de la Lliga
Protectora d’Animals de Sabadell arriba als seus
destinataris il·lustrada amb un dibuix infantil. Aquesta
vegada, amb dibuixos que ens han arribat en l’activitat
Covi-ajuda.

En esta ocasió, la postal ha estat creada pel nostre equip
Creatiu. És un nou equip de voluntariat que s’ha format
pensant a donar una nova imatge a la Protectora que,
alhora, ajudarà a impulsarà i a donar-li visibilitat de portes
enfora. L’equip està format per vuit persones d’àmbits
professionals relacionats amb el disseny gràfic, l’edició de
vídeo i l’animació, entre d’altres, i que tenen moltes ganes
de donar un cop de mà, tant a l’entitat com als peluts, que
tant ho necessiten.
L’equip està organitzat com un miniestudi de disseny
gràfic, en què, mitjançant metodologies àgils, és molt fàcil
poder visualitzar en quin punt del procés es troba cada
projecte i, d’aquesta manera, fer que sigui més participatiu
per part de tots els integrants.

AVANÇAMENT
MINIREVISTA CADELLS

Els minisocis de la Protectora
, junt amb la revista
Petjades, rebran aquest des
embre una nova edició
de la publicació especialm
ent ideada per a ells,
Cadells, que elaboren els
alumnes de l’escola ILLA,
d’Art i disseny de Sabade
ll. Aquesta edició està
dedicada als animals de Co
sta Rica. L’entitat agraeix
aquesta col·laboració del
centre docent sabadellenc.
La il·lustració és de l’alum
na de segon del cicle
formatiu d’il·lustració Jud
it Correa, que, dins del
mòdul de la formació prà
ctica en centres de treball FCT, ha fet les il·lustr
acions de la minirevista
Cadells número 17.

