
ASSOCIACIÓ ANIMALISTA 
SITGES ANGELS

info@sitgesangels.org www.sitgesangels.org

G66635467

2017



 Urgències ateses
ASSOCIACIÓ ANIMALISTA 

SITGES ANGELS
G66635467 

info@sitgesangels.org
Web: www.sitgesangels.org

Cadells recollits 
plens de 
paparres, amb 
símptomes de 
desnutrició i 
infecció per 
paràsits.

Cadells trobats famèlics fets
una bola en un forat
entremig de les herbes
seques. Juliol de 2015. 38º.
Ens avisen de l’estat en què
es troben i no dubtem en
anar a recollir-los. L’estat es
molt pitjor del que ens
pensàvem. Plens de puces i
paparres, amb ferides i
nafres infectades. Al Centre
dediquen moltes hores a
extreure correctament les
paparres adherides tot
esperant que els controls
no donin positiu en
EHRLICHIOSIS, fet que no
es produeix i els petits es
recuperen favorablement.
Ara viuen amb unes bones
famílies adoptants.

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Abans i Després
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Lupita ens 
arriba amb un 
tumor ulcerat, 
amb desnutrició 
severa i una 
mirada dolça 
que mai 
oblidarem

La Pity ens
arriba amb un
pota trencada ,
necrosada i en
molt mal estat.
Requereix
operació
immediata.

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Abans i Després

La Pity ens arriba amb una pota trencada de fa temps, amb
l’os a la vista i amb els teixits totalment necrosats. Hem de
córrer si volem salvar-la. En les fotos veieu la seva
recuperació.

Es trobada en aquest estat lamentable, sense poder caminar
de dolor i sense saber que fer ni on anar.

Va ser operada i tractada però per desgracia no vam arribat a
temps,....Lupita ens va deixar, però va arribar a saber què és
ser estimada.
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Siam,  indefens

insignificant per 
a molts, però no 
per nosaltres.

Siam intentava fer unes
passes més en la llarga via
que tenia per endavant, al
bell mig de l’Autopista C32,
una boleta que gairebé no
es movia va cridar la nostra
atenció, ens aturem al voral
i descobrim una mixeta en
estat lamentable que
requereix la nostra ajuda.
Els ullets ens demanen a
crits: Ajudeu-me!

Siam es tractat de la
infecció als ulls, de la
debilitat i precàries
condicions dels seus
primers dies de vida i ja
veieu quina preciositat va
sortir darrera aquell
manyoc de pel, mocs i
lleganyes. Ara viu amb un
parell de companys més, i
amb la seva família adoptiva.

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Abans i Després
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Angie,  la 
bellesa no la va 
salvar de 
l’abandonament

Angie és abandonada en una
clínica veterinària després
de ser deixada ingressada
per una doble fractura de
potes després de caure pel
balcó.. Passen els dies i els
amos no venen a veure-la ni
a fer-se càrrec. La clínica no
la vol atendre si no paga
ningú i ens la porten a
nosaltres.

Les radiografies que ens
arriben són fetes de manera
barroera (es veuen les mans
de qui la fa) i en una
setmana d’ingrés ningú li
havia canviat les venes.
Quan anem a fer la primera
cura ens trobem les potes
plenes de pus, infectades i
putrefactes. Negligència
per part dels amos i per
part dels veterinaris.

Finalment L’Angie es
recupera i torna a tenir una
família que l’estima.

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Abans i Després
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Per tu: perquè t’estalviaràs 
molèsties i diners en el futur.

Pel teu animal: perquè gaudirà 
d'una millor salut física i 
psicològica.

Per a l’espècie canina i felina: 
perquè ajudaràs a mantenir el 
control de la població i a 
disminuir els abandonaments

Per a les entitats protectores: 
perquè ajudaràs a disminuir 
l’entrada d’animals als refugis i 
centres d’acollida Per la 
Societat: perquè fomentar el 
respecte envers els éssers vius 
ens dignifica com a persones

La decisió d'esterilitzar al 
nostre animal és un acte de 
responsabilitat cap a ell, bàsica 
per prevenir i evitar 
problemes de salut i de 
benestar general (fisic,  
emocional i hormonal). És la 
millor opció per garantir el 
control de la natalitat de 
gossos, i gats, evitar 
naixements no desitjats i cries 
sense control.

Mitjançant l'esterilització es 
pot evitar el sacrifici i 
l'abandonament de milers de 
gossos i gats  cada any.

Una quarta part de cada ventrada serà abandonada

esterilització

Esterilitzar el teu animal és
beneficiós per tots.
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Decisions ben 
preses que 
salven vides

La Nuca es trobada
paralítica, suposem per un
cop d’un cotxe. Les
radiografies ens mostren el
desastre però no
desesperem i tirem
endavant!. Després de més
d’un any de tractament i
treball s'ha recuperat, pot
caminar i viu a casa d’uns
amics.

La Kira, una altra iaia que
després de ser operada de
la pota, que ni tan sols podia
posar a terra, viu en una
casa d’acollida des de fa ja 3
anys

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Abans i Després
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L’esser humà, el 
més cruel però 
també el més 
bondadós. 

Durant tots aquests anys
hem tingut la desgracia de
viure de molt a prop la
crueltat de l’ésser humà en
vers els animals, però també
hem conegut la solidaritat,
la bondat i l’estimació de les
persones vers tota forma
de vida.

Grans persones, anònimes
que ens han donat un cop
de mà quan més ho hem
necessitat i un gran equip
de veterinaris que no han
dubtat en posar-se els
guants fora d’hores per
atendre un cas urgent, i
que posen per endavant els
animals i no el negoci o els
diners.

Voluntaris que fan més
lleuger el dia a dia, dedicant
el seu temps lliure als
animals per intentar
millorar la seva qualitat de
vida.

Quan més conec als humans més estimo als animals….i a aquells humans 
que estimen els animals

Equip humà
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Milers de gossos 
malviuen davant 
la mirada 
insensible de qui 
els envolta.

Per arribar a l’estat d’en
Puc han de passar
setmanes de malviure sense
menjar ni ajuda de ningú.
Patint dia rere dia fins
arribar a una mort cruel i
angoixant.

Ell va arribar amb només
10.5 kg de pes, guanyant
gairebé el doble després de
uns mesos de bona
alimentació i de ser tractat
per paràsits interns.

Puc és adoptat al juny del
2013 i en la actualitat és un
gos vital i divertit que
sembla ha oblidat el seu
passat de patiment.

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Abandonament
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És un cadell? és 
un avi?

És la tendresa 
en estat pur

Ximi és molt vellet, malviu
en una gossera sense cap
possibilitat. Unes hernies
no operades li fan la vida
impossible, no hi veu i les
potes ja no són les que
eren.

Però ens té a nosaltres, que
ens creuem en la seva vida i
li fem “veure la felicitat” ens
sent a prop i remena la cua,
ens busca per rebre una
moxaina i sempre està
disposat a jeure als teus
peus.

Ximi és adoptat per una
familia que es fa càrrec d’ell
durant 1,5 anys que li
quedaven de vida.

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Abandonament
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Milers de gossos 
malviuen davant 
la mirada 
insensible de qui 
els envolta.

Aquests són només un
parell de casos que ens
mostrenla falta de
sensibilitat humana.

I una vegada més, sense
saber com cobrirem les
despeses, tirem endavant l’
operació d’en Ray.

Mil vegades que ens arribin
casos així, mil vegades que
ni tan sols ens ho pensarem
un minut.

La recompensa està
assegurada, veure’ls feliços
de nou, no té preu.

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Abandonament
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En les seves
mirades només
trobem
agraïment i
disposició per
tirar endavant,
que no hem de
fer nosaltres
per que sigui
així!

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Esperança

Tots ells han
estat
abandonats per
algú, per sort
han arribat a
nosaltres i han
tingut la
oportunitat de
tenir una vida
millor.
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En les seves
mirades només
trobem
agraïment i
disposició per
tirar endavant,
que no hem de
fer nosaltres
per que sigui
així!

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Bellesa

La bellesa
interior és mes
important que
la física.
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Molts dels 
animals ens 
arriben amb 
problemes físics 
que a simple 
vista es detecten 
i tracten però a 
vegades són més 
greus els 
problemes que 
no veiem, els 
records de 
maltractaments, 
records de tota 
una vida de 
captiveri i 
mancances. 

Alguns no  ho 
acaben de 
superar mai.....

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Vida nova 
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Gandalf

9 anys + hernia:

Sacrifici.

En Gandalf arriba amb el seu
propietari a la clínica per
eutanàsiar-lo. Motius: Una
hernia no li permet gairebé
ni caminar.

Ens fem càrrec d’ell,
l’operem i amb exercici,
cures i molta dedicació es
recupera totalment! Ell
posa de la seva part fent-nos
molt fàcil la feina, obedient i
afectuós es guanya
l’estimació de tothom que el
coneix.

Es adoptat per una família
alemanya i ha viscut la seva
vellesa envoltat d’afecte i
dedicació.

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Vida nova 



 Una vida nova per ells
ASSOCIACIÓ ANIMALISTA 

SITGES ANGELS
G66635467 

info@sitgesangels.org
Web: www.sitgesangels.org

Toby: treballant
tota la vida, i ara
què?

En Toby és un avi de 13 anys
que malviu en un pis, gairebé
sòl les 24 hores.

Va fer de pastor d’ovelles tota
la seva vida... Però quan va
arribar que les seves potes no
podien seguir el ritme, va caure
en l’oblit.

Ens el porten per sacrificar a la
clínica per que està malalt però
no podem, ens captiva la seva
serenor i innocència.

La Paquita, animalista de 80, i
sots-presidenta de Sitges
Angels serà la seva adoptant.

Anem per feina i li operem els
tumors per que el més aviat
possible es recuperi a casa la
Paquita. En Toby resulta ser un
gos meravellós, pacient,
tranquil i dolç que passa els
matins prenent el sol sota la
finestra del menjador i les
tardes fent la migdiada amb la
mestressa al sofà. Pocs animals
han estat tan plorats com en
Toby. Encara l’enyorem.

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant

Vida nova 
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Apadrina,
adopta, ajuda,
difon...

Tenim molts peluts que
requereixen una especial atenció,
Aquí pots apadrinar i per
descomptat adoptar, o ajudar-nos
en la seva difusió. Sigui quina
sigui la teva aportació, ajudarà a
que tinguin una vida més digna.
Tots esperen tornar a tenir una
llar, però mentre aquest no
arriba, pots ajudar a fer l'espera
més suportable.

Pots saber la seva història,
veure'ls en fotos i vídeos,
començar a estimar-los una mica
i perquè no, conèixer-los en
persona.

Envia'ns un e-mail a
apadrinar@sitgesangels.org i
t'informarem com apadrinar un
dels nostres animals.

Si pots oferir-nos la teva ajuda,
alguna idea o qualsevol tipus de
col·laboració, no dubtis en
contactar amb nosaltres.

Tota ajuda per als animals és ben
rebuda.

La nostra tasca

Som una associació sense ànim de lucre que dóna protecció,
menjar i atenció veterinària a animals abandonats. Estem 100% en
contra del sacrifici.

Durant 15 anys de treball hem rescatat mes que 6000 gossos, gats i
altres animals de la fam, la malaltia, l'abandonament i la mort
imminent, i els hem trobat cases a tot europa. En aquest moment
donem recer a uns 120 gossos, gats i altres animals. Cada hora a
Espanya s’abandonen 16 gats i gossos. Per això la nostra tasca és
sempre urgent i necessària. A catalunya s’abandonen anualment uns
25000 animals.

Per a evitar la massificació d'animals sense llar, vulnerables i sense
futur, estem constantment treballant per mantenir la població de
gats controlada, usant el mètode de trampa-neutre, per a la seva
posterior esterilització i control de salut, i assegurant que els gats
reben l'atenció adequada després de la seva alliberament.

També oferim assessorament a empreses i particulars sobre la
gestió de colònies de gats en el seu entorn.

Els nostres objectius són:

Promoure les adopcions i no la compra
Disminuir el nombre d'abandonaments.
Fomentar la tinença responsable dels animals, lluitant contra el
maltractament i abandonament animal.
Fomentar l'esterilització.
Col·laborar amb associacions protectores de tot Espanya per
difondre a través de la nostra pàgina web.
Fomentar la implantació de la identificació animal (Xip).
A més a més volem lluitar i intentar eradicar el problema que hi ha
en moltes poblacions de gats descontrolats, conscienciant i
fomentant la creació de colònies controlades al carrer, demanar
participació ciutadana per a l'alimentació i col·laboració
d'Ajuntaments per a la seva esterilització i així no arribar a una
sobre població .
Esperem que tot això redueixi el nombre d'abandonaments i
augmentin les adopcions animals i no la compra.
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