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― El nostre projecte de millora
Em fa especial il·lusió adreçar-me a vosaltres amb
aquest editorial perquè m’agradaria compartir les bones
notícies amb qui, de ben segur, s’alegrarà tant com els
meus companys de junta i jo mateixa.
Els qui vau tenir ocasió d’assistir a l’assemblea telemàtica el passat mes de setembre de 2021 recordareu que
es va informar de l’herència rebuda de part de la difunta Concepción Iranzo, en què ens declarava hereus universals del seu immoble ubicat a la zona de Pedralbes.
Igualment, vam informar que, atès el deplorable estat de
l’immoble i l’elevat cost de les obres de rehabilitació per
poder llogar-lo, la junta va decidir posar-lo a la venda.
Afortunadament, la venda es va fer efectiva el passat
mes de gener i, ràpidament, vam començar a treballar en
un ambiciós projecte per millorar les instal·lacions del
nostre refugi amb l’objectiu de fer més còmode i agradable el dia a dia dels nostres animalons, així com del personal que treballem pel seu benestar.
Però, com tots sabem, fer bé les coses requereix temps
i diners abans de veure resultats. Ara mateix, ens trobem
en aquest punt. De seguida, vam contractar un arquitecte
i un enginyer industrial per executar el projecte a partir
d’una llista de desitjos que respongués a les necessitats
detectades a partir de l’experiència que ens dona el dia a
dia a la protectora.
Després de l’eufòria del moment, va arribar la desil·lusió en adonar-nos que, segurament, no podrem veure
l’inici de les obres en bastant de temps, possiblement,
més d’un any.

Com totes les obres majors, necessitem permisos i llicències que, un cop elaborat el projecte, ens ha de concedir l’Ajuntament. Si aquest respon favorablement, s’hauran de seguir els mateixos passos amb la Generalitat.
Tenint en compte que les nostres instal·lacions es troben
ubicades sobre terreny rural, pot ser que el procés sigui
més complicat i lent del que tots desitjaríem.
Però no volem ser pessimistes i estem segurs que, tenint en compte la finalitat d’aquestes obres, més tard o
d’hora podrem posar fil a l’agulla i aconseguirem el nostre
somni: una protectora on els nostres peluts se sentin com
a casa.
Adela Gràcia, presidenta

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
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― Andrés & Oliver
El passat 20 de gener, ens va arribar una grata sorpresa

drés havia estat i saber que recorda el seu temps a la Pro-

a la bústia de correu. Es tractava d’un missatge de l’Oliver,

tectora amb un somriure ens ha commogut. Avui en dia,

que ens escrivia després de sentir les històries del seu avi,

l’Andrés segueix sent un amant dels animals, com ara els

Andrés Aguilera. Aquestes històries de la seva vida i els seus

quatre gats de l’Oliver, a qui les seves històries sobre la

records sovint el portaven a

Protectora han inspirat per

parlar sobre la Lliga Protec-

adoptar i tenir cura d’animals

tora d’Animals i Plantes de

també. Quan els gats de l’Oli-

Sabadell i els seus inicis. En-

ver es comporten com gats

guany, l’Andrés té 93 anys,

independents i no es deixen

viu en una residència i, tal

tocar, l’Andrés sempre els diu

com ens explicava el seu net

que amb ell s’han de portar

en un seguit de correus que

bé, que “soy de la Protectora”.

compartien la nostàlgia del

I per Nadal sempre demana

seu avi, és una persona que

al seu net 100 euros en el dè-

ha format part de la nostra

cim, perquè li fa molta il·lusió

història.

veure que encara és part del

La seva germana, la Ramo-

procés.

na, havia estat una peça clau
en iniciatives i activitats tan

Per fer honor a això, hem

vitals com ara la recol·lecta

volgut

de materials i de donacions, o

disposés de nou del seu car-

en l’impuls de la nostra lote-

net de soci i de les nostres

ria de Nadal. L’Andrés consta

revistes per garantir que pot

com a soci des de fa almenys

seguir vivint la nostra història

23 anys, però havia treballat

actual amb nosaltres.

assegurar-nos

que

Així

de la mà de la seva germana per contribuir a l’èxit de l’or-

que, Andrés, esperem que rebis aquesta notícia i totes les

ganització des de molt abans, una organització que avui dia

futures amb la mateixa il·lusió que el primer dia. I també

ja veieu com segueix ferma i celebrant 42 anys plens d’èxit.

moltes gràcies, Oliver, per compartir amb nosaltres la il·lusió

Rebre notícies d’un soci tan dedicat i implicat com l’An-

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

i les històries del teu avi.
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― EQUIP FELINS: Un gat i el seu caràcter per a
cada família i la seva personalitat
Des que es va posar en marxa, la tasca de l’equip Felins ha anat evolucionant. En tots aquests anys, els seus integrants
han posat en marxa estratègies encaminades a aconseguir que els gats que habiten el refugi (entre 100 i 140 segons l’època) tinguin la màxima qualitat de vida possible i a treballar perquè, vinguin de la realitat que vinguin, puguin trobar una
família que els adopti i tinguin l’oportunitat de gaudir de tota la riquesa que pot arribar a suposar el vincle entre un humà i
un felí. En parlem amb dues de les seves integrants: Lorena Algarín i Magda Vilanova.

― Lorena Algarín i
Magda Vilanova

Quines estratègies utilitzeu per
millorar benestar dels animals i
promoure’n l’adopció? Quina és la

Un dels grans reptes de les persones que tracten amb els felins al

contribució de l’etòloga felina del
refugi?

refugi és incidir en la seva socialit-

L’estratègia bàsica és el seguiment

zació, tot tenint en compte el caràc-

personalitzat, i d’aquí es deriva la resta.

ter particular de cada gat. De quina

L’etòloga felina, que forma part activa

manera s’intenta fer?

de l’equip, ens fa de guia pel que fa a

Com bé dius, cada gat té el seu

pautes de convivència als patis, perquè

caràcter. Tan bon punt entres als patis,

són molts els gats que conviuen junts

et reben els gats que estan socialitzats,

i, com que molts són territorials, es po-

ja sigui pel seu caràcter o perquè han

drien generar conflictes entre ells. Així

conviscut amb persones. Podríem dir

mateix, ens facilita pautes als voluntaris

que aquests són els que estan en un

per, quan arriben gats amb molta por,

procés de socialització més avançat

iniciar de seguida el procés de socialit-

i només hem de tenir en compte que,

zació. En ambdós casos, amb resultats

en el moment que arriben, s’adaptin a

molt favorables, tot i que és un procés

la seva nova llar provisional, o bé que

lent que requereix la implicació i el se-

es mostrin confiats de nou en les per-

guiment continuat d’aquestes pautes.

sones, si és que, en arribar, tenen por.

Ara mateix, com es reparteixen

Els casos més complicats i més lents

les tasques per poder arribar a tot

són els que han pogut no tenir bones

arreu i que tothom hi pugui partici-

experiències amb les persones o que

par activament?

són més desconfiats. En aquestes cir-

Encara que tots participem en tot allò

cumstàncies, el procés és més lent, però

relacionat amb el benestar dels gats als

amb calma i treball continuat per part de

patis i a fomentar-ne la socialització, per

tot l’equip de voluntaris s’aconsegueixen

poder complir amb l’objectiu d’una futu-

grans canvis. S’intenta que tots aquests

ra adopció ens organitzem internament

gats participin en un procés de segui-

pel que fa a les tasques principals: des

ment per part d’un o dos voluntaris, de

de la gestió pròpiament dita de l’equip a

manera que se’n poden anar observant

la coordinació del seguiment dels gats o

els progressos i es pot incidir perquè

de la comunicació amb l’equip veterinari

siguin més personalitzats per a les ne-

de gats malalts, així com també en l’ela-

cessitats de cada gat i del seu punt de

boració de descripcions de les caracte-

partida que és diferent per a cada ani-

rístiques dels gats en adopció per publi-

mal segons la seva història prèvia.

car-les a les xarxes socials.
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Una de les tasques a què més

en tractament veterinari i requereixen

temps dedica aquest equip és a

observació diària per conèixer-ne el pro-

l’adequació dels diferents espais.

grés, perquè milloren o si, per contra,

En què consisteix: mantes, herba,

hem de tornar a avisar l’equip veterinari.

neteja...? I fins a quin punt aquestes

En què ha estat important re-

intervencions milloren la qualitat
de vida dels gats?

forçar l’atenció a l’adoptant?
En aquest context és quan es deci-

El canvi de mantes a tovalloles en

deix quin gat pot adequar-se a la família

l’època de l’any que correspon és im-

que vol adoptar, i a l’inrevés. Si l’expe-

prescindible per assegurar una bona

riència és adequada, es té assegurada

qualitat de vida als patis, perquè l’hivern

en gran mesura una bona acollida del

és molt fred a la protectora. A aques-

gat a la seva futura llar.

ta tasca ajuda molt l’equip Costureres.

L’atenció a l’adoptant implica pro-

L’equip Verd ens ajuda a mantenir i cul-

porcionar informació sobre quines són

tivar herba gatera i nosaltres ens enca-

les cures que necessita un gat, incidir

rreguem de portar-la als patis, ja que és

en el fet que és una decisió per a tota

un moment molt agraït per a una bona

la vida, conscienciar si l’estil de vida de

part dels nostres felins. La neteja en

la família coincideix amb tenir cura d’un

profunditat la fan els treballadors de la

gat i, molt important, facilitar les pautes

Protectora que porten a terme la feina

per assegurar una bona adaptació del

més dura, que és la de neteja i alimenta-

gat a la seva nova casa, ja que no tots

ció dels animals. Nosaltres, a l’equip Fe-

els gats manifesten el mateix patró de

lins, també estem alerta a l’hora de can-

conducta en trobar-se en un entorn

viar alguna manteta que trobem bruta i

que no coneixen. Així mateix, és impor-

substituir-la per una altra de neta en un

tant que l’adoptant rebi i entengui tota

moment donat.

aquesta informació per assegurar que,

Crida l’atenció l’ús de pissarres

quan el gat marxa adoptat, les probabi-

per organitzar-vos. En quins aspec-

litats que torni de nou a la Protectora

tes del dia a dia repercuteix?

siguin mínimes.

Les pissarres ens serveixen per tenir

Fins a quin punt és important la

a mà molta de la informació que anem

difusió a les xarxes per visibilitzar

compartint a través del grup de Whatsa-

la realitat dels gats de la Protectora?

pp. Els voluntaris anem al refugi setma-

És important perquè quan ens tro-

nalment o cada quinze dies i, per poder

bem amb gats que poden ser adoptats

consultar ràpidament quins són els gats

ens permet donar-los a conèixer, enca-

que en aquell moment es troben prepa-

ra que sigui mitjançant un text curt, pel

rats per ser adoptats, ens és molt útil.

que fa a la seva personalitat: si és juga-

De vegades, és difícil poder conèixer en

ner, si és tímid, si és afectuós... Aquesta

profunditat el caràcter de tots els gats

informació la pengem juntament amb

que hi ha al pati, ja que hi ha moments

una imatge o un vídeo, de manera que

en què n’entren de nous. En aquests

es pot començar a establir un petit vin-

casos, poder conèixer l’opinió d’altres

cle amb una família o persona que està

companys és molt útil per atendre els

buscant adoptar un gat.

adoptants.

Ens estem trobant que aquestes

També utilitzem diferents arxius

publicacions afavoreixen i animen les

compartits que ens permeten accedir

persones a contactar amb la Protectora

a informació sobre quins gats hem de

per a venir a conèixer presencialment

fer un seguiment mèdic perquè estan

els nostres gats.
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― A LOS PERROS BUENOS NO LES PASAN COSAS MALAS
Elvira Sastre - Editorial Planeta - 2019
Dirigint-nos als petits de la casa perquè gaudeixin d’alguna lectura
estiuenca, us recomanem 100% aquest llibre.
Elvira Sastre és una jove poetessa i ferma defensora de les adopcions. En aquesta ocasió, escriu la seva història amb en Tango, el seu primer gos. Per a un públic infantil, explica la relació que va tenir amb el seu
pelut. Un llibre ple d’aventures, felicitat i tristesa a la vegada que segur
que els fa aflorar un munt de sentiments més en molt poques pàgines.
Un molt bon recurs perquè els infants entenguin i puguin gestionar
la pèrdua d’un membre més de la família.

― EL GATO QUE NO QUERÍA TENER PELO
Severine de la Croix, Anthony Signol i Pauline Roland - Editorial
Picarona - 2022
Per aquestes vacances, els infants no es poden perdre una de les
últimes novetats en àlbum il·lustrat en el qual el protagonista és un gat
ben divertit.
L’Eusebio és un gat que no li agrada tenir pèl i és que en té molt. Podrà desfer-se’n? Sembla fàcil pensar-ho, però no tant aconseguir-ho. La
perseverança, les originals idees i l’astúcia del nostre pelut blau farà que
el públic infantil es faci un fart de riure amb aquest animal tan simpàtic.
És estiu i toca que els més petits de la casa riguin fins no poder més!
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― Arrenquen les activitats a l’exterior després de dos
anys llargs
― Festa dels Animals de Sant Quirze
El passat 20 de febrer, en el marc de la Festa dels Animals de Sant Quirze del Vallès, la Protectora de Sabadell va
poder tornar a muntar un estand amb informació sobre l’entitat i amb productes de marxandatge i organitzar una
desfilada de gossos en adopció, junt amb moltes altres entitats. L’experiència va ser tot un èxit i que fes un dia magnífic va fer possible que alguns gossos del refugi que estan en adopció poguessin ser presentats adequadament a la
ciutadania i es poguessin relacionar amb persones i nous amics peluts.

― Retorn de Sant Jordi
Després de dos anys de pandèmia, aquest 2022, la celebració de Sant Jordi es va poder fer a l’exterior i, tot i les
circumstàncies climatològiques (pluja, pedregada i fred), no van minvar les ganes de gaudir d’aquesta festa tan especial, en què molta gent ens va visitar durant tot el dia. Amb motiu de la diada, es va convocar de nou un concurs
literari. Els guanyadors, persones de totes les edats, es van anunciar a la Festa de l’Animal de Companyia.

ACTUALITATS | 9

― 17a Festa de l’Animal de
Companyia
Un dels trets distintius de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell és la
seva festa anual, que se celebra a l’aire lliure i que permet compartir amb

― Guanyadors
concurs literari
2022

la ciutat el projecte pro animalista i, al mateix temps, reunir totes aquelles

1r PREMI CATEGORIA POESIA

persones que estan vinculades a l’entitat o bé en són simpatitzants.

― MI PERRITA
Cala es el nombre de mi perrita.
Es grande y muy bonita.
De su vida pasada no sabemos nada
porque estaba abandonada.
Cuando quiere salir a pasear
Després de 2 llargs anys sense poder gaudir-ne, el 8 de maig, la plaça

como un lobo la oyes aullar.

de l’Argub va tornar a ser-ne l’escenari urbà. La trobada —que va durar

En la calle, todo lo quiere oler,

tot el dia, tret de la pausa per fer un dinar de germanor— va començar

pero también le gusta correr.

amb una passejada de gossos acompanyada de pautes perquè l’experiència fos de qualitat, tant per a l’animal com per a la persona, i amb una

Ahora, siempre estará feliz

classe d’exhibició de zumba a càrrec de l’escola de dansa Mònica Escribà,

porque la cuidaremos como a una

que va empalmar amb la possibilitat de gaudir d’una xocolata desfeta

emperatriz.

amb xurros, de la mà de xurreria La Floresta. A continuació, a la pista

Dormirá junto a su cama,

central, es va poder gaudir de l’exhibició canina que va oferir el Grup de

ya que tanto la ama.

Recerca amb Gossos Granollers i del quinto solidari, que va servir per poder contribuir al benestar dels animals del refugi amb un donatiu puntual
de tots els participants. L’acte va continuar amb la desfilada matinal de
gossos en adopció i el tradicional concurs popular caní, al qual s’inscriuen
els assistents durant el matí, enguany amb tres categories: gos més hàbil,
millor parella infant-gos i millor guau-parella.
La tarda es va iniciar amb un espectacle d’animació infantil, a càrrec
de Sabacirc, i la desfilada de la tarda de gossos en adopció. Tot seguit, es
van dur a terme un taller olfactiu per a gossos, que va impartir l’educadora canina de la Lliga, una segona edició del quinto solidari i una exhibició

AUTOR : X AV I S A N M A RTÍN PÉR E Z

de dansa, de nou a càrrec de l’escola de dansa Mònica Escribà.

(9 ANYS)

Al llarg del dia, es va poder gaudir del racó de tallers i jocs infantils, del
fotoreclam (photocall), de l’exposició de fotos seleccionades per al concurs de fotografia i de la botiga solidària, i es va poder accedir a tot tipus

― RELAT

d’informació relativa a l’adopció i a com contribuir a la tasca de l’entitat.

1r En memoria de Bizki, la princesa que me

En el marc de la festa, també es van lliurar els premis del concurs literari de Sant Jordi i del concurs de fotografia.

salvó, Lorena Cervera García (40 anys)
2n Matis, Dolors Perich Ubach (71 anys)

― POESIA
1r Mi perrita, Xavi San Martín Pérez (9 anys)
2n Com tot això, Joan Masdefiol Garriga (19
anys)
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― Fugir de la guerra amb un animal de companyia
En una guerra, els animals de companyia també són refugiats, tot i que, en general, no hi ha xifres que els visibilitzin. En el
cas d’Ucraïna, al principi de la crisi humanitària, molts gats i gossos van ser abandonats al país perquè no es permetia entrar
amb ells a territoris de la Unió Europea. A mitjans del mes de març, però, Brussel·les va aprovar un seguit de mesures perquè
els refugiats poguessin desplaçar-se amb els seus animals i va ser possible fer-ho sense haver de demanar permisos. Això va
fer que un nombre més gran de ciutadans marxessin amb els seus animals i que, per tant, no se’ls abandonés en territori en
guerra. És cert, però, que alguns països, de manera unilateral, ja havien obert fronteres després que la Federació de Veterinaris
d’Europa (FVE) alertés de la situació i demanés que es relaxessin temporalment els requisits d’entrada d’animals

― Assistència mèdica i primers
auxilis

― Menjar i medicaments a
l’interior del país

De seguida que va esclatar el conflicte armat, les orga-

Tot i que les coses s’han anat prioritzant per intentar mi-

nitzacions en pro dels animals d’arreu i les instal·lacions

nimitzar les conseqüències de tot plegat, el fet que en algu-

de protecció animal dels països fronterers van començar

nes zones d’Ucraïna els cossos de seguretat i alguns xofers

a organitzar estratègies per tal d’ajudar i acollir animals

de trens i autobusos prohibissin viatjar amb animals de com-

que creuaven la frontera amb els seus propietaris o bé

panyia ha desencadenat una nova via de subministrament

que hi arribaven sols. Aquestes persones, amoïnades pel

d’ajuda per part dels voluntaris animalistes que ha consistit

futur d’aquests animals, han estat les interlocutores que

a organitzar transports per dur menjar i medicaments a les

han anat descrivint les prioritats existents, tant pel que fa

instal·lacions d’animals abandonats del país. El dia a dia ha

a l’estat de salut i físic dels animals com en relació a les

contribuït a dotar d’una millor organització i, a hores d’ara,

mesures pertinents per garantir-ne un mínim de benestar

ja hi ha combois que arriben a centenars de quilòmetres

en funció de les circumstàncies, i les que han fet les co-

cap a l’interior d’Ucraïna. La realitat dels animals dels refugis

rresponents crides segons necessitats en cada moment. La

d’Ucraïna amb què s’han trobat ha estat variada, però sí que

majoria certifica que els animals que arriben estan, en ge-

es té notícia d’algunes instal·lacions on s’han trobat animals

neral, en bones condicions –el que evidencia que han estat

morts i supervivents sense menjar ni aigua.

adequadament cuidats pels propietaris– i que presenten
símptomes vinculats al desgast pel desplaçament i la manca de referència humà. Necessiten aliments i assistència,
però també acolliment etològic, perquè a l’esgotament se
suma l’estrès. Acostumen a ser atesos a petites clíniques
habilitades a l’interior de contenidors, on se’ls proporciona
assistència mèdica i primers auxilis i on també se’ls fotografia per tenir-los identificats.

ENTREVISTA | 11

― Ricard Ustrell
El periodista sabadellenc Ricard Us-

res caminant i fent cua per travessar-la.

Polònia i de la Unió Europea els ha po-

Moltes eren persones grans o infants i

sat moltes facilitats, el que xoca amb el

amb elles també hi anaven animals. Si

tracte que va oferir Europa a l’arribada

els haguessin deixat a Ucraïna, s’hau-

massiva de refugiats de guerra a Síria,

rien mort de gana o per les bombes.

per exemple. Tant de bo el continent fos

Quines situacions vau poder ob-

sempre així i no fes diferències. Per a mi

servar en l’aspecte pràctic? (Un ani-

va ser dur, però també molt contradicto-

mal implica alimentació, higiene,

ri el que vaig veure a Medyka.

necessitats vàries... sumades a les
que ja tenen els propietaris.)

Teniu idea de què ha passat amb
els animals que s’hi han quedat,

trell, de la mà de TV3, va ser enviat a fer

Algunes persones abandonaven els

que ningú no s’ha volgut o s’ha po-

una sèrie de reportatges sobre els refu-

animals un cop arribaven a Polònia; era

gut endur, així com als refugis i les

giats de la guerra d’Ucraïna. Com a re-

ja un espai segur on no hi havia guerra. I

protectores? Com han reaccionat

sultat d’aquesta missió professional, va

ho feien amb molt dolor, però no tenien

en aquest sentit les estructures de

tractar l’àmbit dels animals de compan-

alternativa: els esperava un viatge enca-

protecció animals dels països fron-

yia, centrant l’atenció en aquells ciuta-

ra més llarg fins a Varsòvia o Cracòvia

terers?

dans que se’ls enduien amb ells, durant

o cap a altres ciutats europees. Imagi-

Em va sorprendre la capacitat de

la seva fugida, i en els animals que es

neu-vos el trauma que ha de suposar

reacció de la ciutadania polonesa en

queden al país.

això per a moltes d’aquestes famílies i

general. Tothom es va implicar molt en

Com és que, com a periodistes i

també per a molts d’aquests animals.

aquesta guerra. Primer, perquè molts

com a mitjà de comunicació, focalit-

També és veritat que, a mesura que

tenen molts vincles emocionals i per-

zeu la mirada en les persones que

passaven els dies, cada vegada hi ha-

sonals i després, també per vincles

fugen portant amb elles els seus

via més organització que s’encarregava

més polítics. Això feia que veiessis una

animals?

d’assistir a tothom i també els animals.

ciutadania molt implicada en l’acollida

És una realitat que ens vam trobar

Quina ha estat per a tu l’expe-

de refugiats, i el mateix passava amb

de cara. Vam anar a Medyka, a la fronte-

riència derivada de fer aquest re-

la gossera que vam visitar. Als animals

ra entre Polònia i Ucraïna, quan just ha-

portatge?

que hi arribaven se’ls posava en qua-

via començat la guerra. Per aquell pas

Els primers dies van ser durs. Hi ha-

rantena i després, ja en espais més co-

fronterer passaven unes 30.000 perso-

via un desbordament a la frontera. L’arri-

muns amb altres gossos. Allà hi ha cen-

nes cada dia. La majoria dones, esgota-

bada de gent era constant i feia realment

tenars de voluntaris que cada dia van a

des, després d’haver fet un viatge molt

molt fred. Molts venien carregats amb

passejar els animals i que treballen per

dur i d’haver passat caminant els últims

maletes després d’abandonar casa seva,

millorar-los la vida. Era realment ins-

quilòmetres de la frontera. En alguns

la feina, la família… Però també és cert

pirador i reconciliador veure aquesta

casos, ens parlaven de més de 15 ho-

que la política d’acollida de refugiats de

cara de la guerra.
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― Continuen les obres de
millora de les instal·lacions

Tal com avançàvem en l’edició anterior de la revista, la
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell està duent a terme
una millora general de les instal·lacions. En aquesta ocasió,
us compartim les actuacions fetes en relació amb les noves
normatives en matèria de medi ambient. Els darrers mesos,
s’han desmantellat totes les antigues teulades d’amiant dels
patis de gats i de cadells i d’una bona part dels de gossos
i s’han substituït per teulades sandvitx, caracteritzades pel
nivell d’aïllament i que no estan catalogades com a nocives.
Així mateix, s’han retirat els dipòsits d’aigua, que també eren
d’amiant, i s’han substituït per altres de nous que també
compleixen la reglamentació vigent. El fet que el material que
calia desmantellar fos amiant ha suposat haver de contractar
equips de professionals especialitzats, cosa que ha estat una
operació molt costosa. Cal tenir en compte que no resulta
tan complex el desmuntar aquest tipus d’estructures com el
fet de reciclar-les.

― L’art de
l’escola Illa al pati
de Padrins
Aquest mes de maig, la Protectora
ha pogut comptar de nou amb el talent
dels alumnes de l’escola Illa. En aquesta
ocasió, la delegació del centre docent
s’ha encarregat d’habilitar el mur del pati
de Padrins, que estava força malmès, a
partir d’uns nous dissenys, que han estat plasmats a les parets del recinte utilitzant diferents tipus de pintura.

Portem la teva
marca més enllà
disseny gràfic
pàgines web
tendes online
màrqueting digital
publicitat

93 182 53 22 · 695 507 418
www.cactussenygrafic.com
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― Conseqüències d’una tinença no responsable
Un dels grans hàndicaps de la Lliga Protectora d’Animals

treure animals indefensos d’aquestes condicions de pati-

de Sabadell són els animals que arriben a les instal·lacions i

ment, però, alhora, se sol·licita que hi hagi més control dels

que, pel seu historial i les vivències anteriors, ho tindran molt

propietaris per detectar a temps aquests casos i un segui-

difícil perquè els adoptin. Tot i que, els darrers anys, l’entitat

ment posterior, tant per part de les autoritats públiques com

ha integrat l’etologia canina i felina a l’estructura de funcio-

de la ciutadania, que pot denunciar i ser la veu d’un animal

nament del refugi i que s’han obtingut resultats molt bons, hi

que necessita ajuda.

ha gossos i gats que difícilment acaben reunint els requisits

A més, però, hi ha entrades derivades d’altres conductes

mínims per ser adoptables o, si acaben tenint-los, després

de tinença animal irresponsable, que fan que a aquestes xi-

de molt d’esforç i dedicació, es troben amb la dificultat que

fres s’hi sumin més animals. De vegades, no són ni gossos

suposen els prejudicis de bona part de la societat.

ni gats, com és el cas de diverses cabres, d’uns quants

És el cas d’una part dels animals, procedents de decomi-

conills i d’un cavall que, els darrers mesos, han ingressat

sos, que hi entren pel contracte establert amb l’Ajuntament

al refugi. Són animals que la Protectora no sol acollir, perquè

de Sabadell. El 2021, van ser un total de 88 animals deco-

no té ni les instal·lacions ni els coneixements necessaris per

missats (26 gossos i 62 gats).

atendre aquestes espècies. En col·laboració amb l’Ajunta-

Molts d’aquests animals presenten quadres de por, an-

ment, si no apareixen els propietaris, s’intenta derivar-los a

sietat, falta de socialització i agressivitat, envers les persones

alguna altra entitat (per exemple, les cabres a un santuari de

o altres animals, en part provocats per maltractaments dels

cabres), però, d’entrada, se’ls ofereix acollida temporal a les

antics propietaris o per les males condicions en què vivien.

instal·lacions de la Protectora durant uns dies, fins trobar una

Des de la Lliga, es dona suport a totes les intervencions per

solució per no deixar cap animal desemparat.

― Situacions jurídiques
Com a conseqüència dels comisos esmentats, la Protectora acull una sèrie d’animals que, a causa de les
circumstàncies en què se’ls va trobar, estan sota protecció de l’autoritat pública. Fins que aquesta, a partir de
la tasca dels corresponents departaments jurídics, no permet donar-los en adopció, no és possible endegar el
tràmit, encara que els animals estiguin recuperats i llestos per ser adoptats. De manera que no es pot procedir a
fer tràmits d’adopció, de vegades, durant mesos o, fins i tot, passat un any. Per tant, com a únic recurs, es poden
donar en acollida sota la tutela de la Protectora. Els jutjats són molt lents i la gestió burocràtica, eterna. Per tant,
tot plegat és molt feixuc per a l’animal.
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― Animals vells o amb
problemes de salut
Tenim animals amb estats de salut delicats que

BARBANEGRA
Un gat d’un any que, per un
virus ocular, va perdre un ull i
necessita tractament a l’altre.

SPOT
Un gos de 7 anys, sord, que pot
fer vida normal si l’ajudem a no
espantar-se.

necessiten atenció mèdica o cures regulars, a conseqüència d’alguna malaltia o bé per accident: problemes de visió, discapacitats físiques diverses, o
animals d’edat molt avançada i que presenten problemes de salut inherents a la condició geriàtrica.
Amb les pautes veterinàries corresponents millorarien molt en una llar. Animem tothom a no descartar els malalts o els grans, que són els qui més ho
necessiten, de manera que puguin gaudir de la millor

NARA
Una gateta de només 2 anys
amb un virus crònic que li produeix lesions a la boca i els ulls.

qualitat de vida possible.

― Opcions per als
més veterans
Els animals de més de 10 anys tenen unes necessi-

CHINA I VODKA
Una mare de 5 anys i el seu
bebè, de 3 mesos, tots dos positius d’immunodeficiència.

GOYA
Una gata de 2 anys positiva en
immunodeficiència que van
abandonar mossegada i embarassada.

TARA
Un gossa d’11 anys diabètica i
amb leishmaniosi.

tats específiques i el refugi no és el millor lloc perquè hi
passin l’última etapa de la vida. Fa temps que es van articular dues estratègies per proporcionar-los el màxim
qualitat de vida en una família:
Adopció “0”: consisteix a materialitzar una adopció
amb els serveis veterinaris habituals, però amb cap cost
per a l’adoptant.
Acollida geriàtrica: en aquest cas, la família té l’animal en acollida indefinida. En cas de malaltia, el veterinari de la Protectora determina quin tractament ha de
seguir l’animal.

CANELITA
La nostra gata de portada, de
12 anys, en fa 2 que està en
acollida geriàtrica.

TYRA
Una gata de 16 anys que en feia
7 que era al refugi sense que
ningú s’hagués fixat en ella.

KANA
Una gosseta cega de 14 anys en
acollida geriàtrica.

TEMPEL
Un gat que patia incoordinació
i falta d’equilibri i que se’n va
anar en adopció 0 als 12 anys.

TIGRET
Un gat de 14 anys molt tranquil
en acollida geriàtrica.

FREYA
Una gossa PP amb leishmaniosi
i problemes de tiroides que amb
12 anys se’n va anar en adopció 0.

COMUNICACIÓ | 15

― Comunicació amb tots el públics
La difusió dels animals i de les activitats de la Lliga Pro-

a compartir, mitjançant històries a Instagram, els seus ani-

tectora d’Animals de Sabadell es fa, generalment, a través de

mals adoptats o les col·laboracions que fan per visibilitzar-los

diversos canals, en funció del públic a què s’adreça:

i animar més gent a seguir el seu camí. Es tracta d’eines ja
habilitades que poden tenir més impacte per aconseguir més

u trameses de correu a socis, padrins, adoptants i
col·laboradors,

seguidors i, per tant, més visibilitat per als nostres animals i
les nostres necessitats.

u publicacions a les xarxes socials, com ara Facebook i
Instagram,

I tot plegat sense oblidar que la Lliga reuneix diferents generacions de persones. De cap manera, l’entitat té la intenció

u publicacions al web,

de contribuir al tan habitual edatisme, que caracteritza una

u fòrum del Teaming,

societat sovint massa tecnificada i que fa difícil tenir les portes

u revista Petjades,

obertes per a tothom i arribar a tot tipus de públic. Per això,

u notes de premsa a mitjans de publicació externs,

per a la Protectora és important potenciar tot tipus de canals

segons l’esdeveniment, per arribar a un públic més

de comunicació, perquè ningú no senti que es queda fora.

ampli.
Conscient de la importància que una comunicació adequada té per donar a conèixer els animals en adopció i afavorir-ne la tinença responsable, la Lliga Protectora d’Animals
de Sabadell ha reforçat les publicacions en alguns dels canals
de comunicació que utilitza per arribar a totes les persones
vinculades al seu projecte i interactuar-hi.
L’equip Xarxes ara té una persona més per potenciar en
el canal d’Instagram les stories, ja que, molt sovint, aquestes
publicacions fan possible donar a conèixer experiències i popularitzar-les.
D’una banda, es tracta d’animar els diferents equips de
voluntaris perquè utilitzin les xarxes digitals per donar visibilitat a la tasca que fan i exposar-hi el que pot beneficiar els
animals i les iniciatives que emprenen.
D’una altra, seguint els filtres habituals en aquests casos,
s’insta els socis, els padrins, els adoptants i els col·laboradors

― Adhesiu que identifica
Un altra iniciativa que s’ha engegat

ble. D’aquesta manera, es fa una mica

en matèria de comunicació és iden-

més visible la Protectora a la ciutat i el

tificar els 44 establiments que col·la-

municipis propers, i també els establi-

boren amb la Protectora amb una

ments que aporten el seu gran de so-

guardiola per recaptar donatius per a

rra a favor dels gats i gossos del refugi.

l’associació.

Es tracta d’una idea que, ben pensat,

La identificació com a establiment

també pot animar altres establiments

col·laborador es fa mitjançant un ad-

nous a formar part d’aquest col·lectiu

hesiu, que es col·loca en un lloc visi-

ja instaurat.
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― Visca els nuvis!
Quina alegria comunicar aquestes col·laboracions que són motiu veritable de
celebració!
Hem tingut el plaer de rebre invitacions per part de dues parelles que es donaven el “Sí, vull” aquest any amb la nostra petjada en els obsequis pels convidats.
Ambdues parelles van tenir una idea magnífica per donar ressò a la seva fortuna:
fer partícips els nostres animals mitjançant la botiga solidària. En la preparació per
al gran dia, es van emportar 200 xapes amb l’escrit “Jo estimo els animals” i 80 tasses, respectivament, per assegurar-se que tots els convidats poguessin recordar
un dia únic i perquè aquest dia tan especial també fos compartit amb els animals
de la Protectora.
Des d’aquí, esperem que el dia hagi estat inoblidable i de part de tots nosaltres:
moltes gràcies, molta alegria i molta sort en la vostra nova aventura!
Visca els nuvis!

Podeu visitar la nostra botiga solidària a la pàgina web de la Protectora per
veure la col·lecció completa de detalls i complements. Feu-hi una ullada!
www.protectorasabadell.org/collabora/botiga-solidaria

― El bingo solidari per la Nia
La Nia és una gosseta que va ser adoptada amb tan sols 9 mesos, però, malauradament, 4 anys més tard ens la van tornar amb leishmaniosi i sobrepès. Avui dia,
per tractar la seva condició la Nia necessita analítiques i tractaments de per vida i
un pinso especial per controlar el sobrepès. A més a més, com a conseqüència de la
leishmaniosi, corria el risc de quedar-se cega; per això també necessitava una visita
d’urgència amb un oftalmòleg per avaluar les opcions que tenia.
El passat diumenge 27 de març, vam poder comptar amb la col·laboració d’unes
50 persones predisposades a contribuir a la causa i a passar-s’ho d’allò més bé provant la seva sort! En un local molt conegut de Sabadell, el Morrosko, es va organitzar
un bingo solidari en benefici de la Protectora amb l’objectiu principal de recaptar
fons per a la nostra Nia. Fins i tot vam tenir l’oportunitat de parlar amb Ràdio Sabadell, que va emetre una entrevista en què vam poder explicar una mica més sobre
la nostra Protectora, el bingo imminent i el cas especial de la Nia com a rerefons
d’aquesta jornada tan divertida i exitosa amb tots els presents.
Amb la venda dels cartrons del bingo, es van recaptar més de 380 euros per
ajudar la Nia. Els participants van gaudir de tots els detalls de l’esdeveniment, com
ara l’espectacle del lloro que cantava els números amb gràcia i fent ambient i els
diferents premis que es van endur els guanyadors, cedits per molts establiments
col·laboradors.
Gràcies a l’Alba, l’Aye i tots els nostres amics del Morrosko, que ho van fer possible. Esperem tornar-nos a veure molt aviat per repetir-ho de nou!
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― #GivingTuesday, challenge accepted
El Giving Tuesday és un dia, o més aviat un mo-

tora de Sabadell, 12 a 15 animals.

viment, que neix als Estats Units arran del Dia d’Ac-

Gràcies als 64 donants que no només van posar

ció de Gràcies, o Thanksgiving. És un dia per agrair

un gra de sorra sinó tot un grapat, vam arribar al 95%

i compartir, un dia lluny del consum més enllà d’un

de la quantitat buscada i vam poder tirar endavant la

àpat cuinat amb amor i servit entre familiars i amics.

millora. Cadascuna de les seves aportacions, petites i

El Giving Tuesday pretén compartir aquest esperit

grans, van ajudar-nos a plantar cara a aquest obstacle

més enllà del menjador de casa, essent un moviment

i sortir-nos-en amb èxit.

ja global que té la finalitat de donar generosament, de
compartir i de voler compartir un gra de sorra en una

Moltes gràcies a tothom que ens ha ajudat a fer-ho
realitat!

causa major.
A la Protectora ens vam unir a aquest moviment
global amb la nostra pròpia causa, fent una crida als
socis i seguidors amb un gran repte: recaptar 2.540 €
per poder actualitzar la sala d’operacions, per on passen tants dels nostres animals. L’objectiu era assolir
aquesta xifra per adquirir i instal·lar-hi un llum nou
que garantís unes condicions més segures i un forn
esterilitzador també per motius de seguretat per als
animals que, cada setmana, s’esterilitzen a la Protec-

― Els èxits del Teaming
Com molts ja sabeu, des de fa algun temps fem servir la

destinar a dues gosses que tenien un trencament de lliga-

plataforma Teaming per recaptar fons per a les necessitats de

ments creuats que els causava dolor i molèsties i necessitaven

la Protectora, sobretot les que arriben de manera inesperada.

de manera força urgent cirurgies de traumatologia en un hos-

Els nostres teamers (actualment 323) contribueixen amb

pital extern per poder garantir-los una bona qualitat de vida.

1 euro al mes a cobrir les prioritats de la Protectora i dels

Gràcies a tots els contribuents i al fons acumulat, l’Araia

seus habitants peluts. Un euro sembla poc, però la suma de

ja està operada i també adoptada i la Maya també ha estat

tots els euros ens permet plantar cara als obstacles que se’ns

operada amb èxit. Ara, se’ns ha presentat un tercer cas, el

presenten, com ara el passat març d’aquest 2022, quan vam

Hans, un gos amb el mateix diagnòstic que necessita cirurgia.

haver de dedicar aquests recursos a dues històries molt es-

Es farà amb el que va quedar dels fons recollits i que encara

pecials i amb final feliç.

arriba a cobrir el 75% del cost de l’operació. Gràcies a tots els

Dels estalvis recollits a la plataforma, 1.890 euros es van

teamers que ho fan possible.

Si encara no heu vist com funciona la nostra iniciativa a Teaming, us animem a informar-vos-en i a apuntar-vos-hi també
amb el vostre euro mensual! www.teaming.net/lligaprotectorad-animalsdesabadell

HANS

AR AIA OPER ADA

M AYA
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― Ros acabat de pelar
Bon dia,
Us vull dir que encara tinc el gosset que
vaig adoptar d’aquesta protectora. Es
diu Ros i és un amor. Cada cop està més
vellet, però hi ha moments que té una
energia que es menjaria el més gran

qualsevol animal, has d’anar-lo a buscar a una protectora, que, per desgràcia, n’hi ha molts a qui poder donar una
llar on estimar-los i on siguin feliços.
Feu una feina molt maca.
Endavant i fins aviat,
Montserrat M.

― Tinta i Nyora
Bon dia!
El mes de juliol agost, vam adoptar
dues precioses gatetes, mare i filla
(Cherry i Amapola es deien aleshores)
que ara tenen els noms de Nyora i Tinta. Estem immensament felices d’estar

dels gossos.

amb elles i estem molt agraïdes per tot

Fa nou anys i mig, el mes de maig del

el procés d’adopció que vam tenir amb

2012, vagi adoptar en Ros, que ja tenia

vosaltres. Només escric per donar-vos

4 anys. Era d’un senyor que tenia la sín-

les gràcies i, evidentment, per enviar-

drome de Diògenes i el pobre home, si

vos-en unes fotos i que així veieu que

no es podia cuidar d’ell mateix, encara

precioses estan.️

menys del gosset. Jo el vaig veure i me’n

Un abraçada i gràcies altre cop per la

vaig enamorar.

feina que feu!

Soc de les que creu que si has de tenir

Valèria, Marta, Tinta i Nyora

― Lluna
Bon dia,
Hem escrit aquest homenatge a la Lluna, la gossa que vam adoptar fa 16 anys, com
a agraïment per la gran tasca que feu.
Fa pocs mesos, vam perdre la nostra Lluna. La vam adoptar a la Protectora de Sabadell quan era un cadell i ha estat amb nosaltres quasi bé 16 anys. Va ser un amor
a primera vista.
De petita, era molt juganera i amb ella vam començar a escriure la nostra història
com a família. Ho hem fet tot amb ella: viatges per Europa, sortides, caps de setmana… De seguida, li vam portar un company i junts eren inseparables. Quan més tard
van arribar els nens, sempre n’estava pendent i els ha ensenyat l’amor incondicional
que t’aporten els animals.
Era una gossa molt bona, noble, obedient, pacient amb els humans
i amb els companys que ha tingut. Mai no s’ha queixat de res i ha
fet de mare de tota la nostra família. Era impossible no estimar-la.
Els últims anys, encara que l’energia ja no era la mateixa, sempre
ens ha seguit acompanyant allà on anàvem. I fins l’últim dia encara
venia a taula perquè li donéssim un trosset de la
pizza dels divendres.
Et trobem molt a faltar, Lluna. Els divendres sense
tu ja no són el mateix. Però estem molt agraïts que
hagis format part de la nostra família i ens hagis
ensenyat tantes coses. Mai no t’oblidarem i sempre
et portarem al nostre cor. Desitgem que allà on
siguis continuïs jugant amb el teu gran amic Rufo.
Gràcies, Ester,
Marta, Joan R., Aaron, Paula, Draco i Donete
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BLINKY

SILAS (ABANS CAMEL)

CHARLIE

CORNETO I TERRY

FELIX-WINSTON

RUSTU (ABANS FRANKLIN)

GOLFO

KAI I SIA

KENDO

COOPER (ABANS LEON)

LUNA (ABANS NENA)

OLIMPIA

G ALA (ABANS PA NALLE T)

D AN TE ( ABAN S P I CH IR R I)

PITUFA

RAMBO

BROWNIE (ABANS SETA)

ISIS (ABANS SHUIMI)

SPARROW

MELISA (ABANS SUSHI)

TANA

WILL

XITA

OLIVER (ABANS YUKI)
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― Les visites de les escoles
Aquest 2022 ens ha tornat moltes coses que trobàvem a

Tot i que és cert que el programa està actiu des del curs

faltar. També la il·lusió de treballar nous projectes i donar una

2007-2008, aquest any, hi hem vist un creixement important

empenta a aquells que encara tenien molt per oferir. Entre

amb fins a quatre visites mensuals d’escoles de Sabadell i la

aquestes iniciatives existents a la Protectora, aquest 2022,

rodalia. Els alumnes, d’edats i escoles variades, i els tutors

hem vist créixer el programa educatiu per conscienciar els

ens visiten i els nostres voluntaris ajuden a fomentar valors i

joves sobre el respecte pels animals i la gravetat de la negli-

conscienciar amb l’objectiu de donar visibilitat al problema i

gència i el maltractament.

ser-ne tots part de la solució.

― Minirevista Cadells, n. 20
Els minisocis de la Protectora, junt amb la revista Petjades, rebran aquest
juny una nova edició de la publicació especialment ideada per a ells, Cadells,
que elaboren els alumnes de l’escola ILLA, d’Art i disseny de Sabadell. Aquesta
edició està dedicada als rosegadors. L’entitat agraeix aquesta col·laboració del
centre docent sabadellenc.
La il·lustració és de l’alumna Vera Garrigós, que, dins del mòdul de la formació pràctica en centres de treball, ha fet les il·lustracions de la minirevista
Cadells número 20.

