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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 

http://www.sitgesangels.org/
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Lupo ens arriba 

amb un tumor 

ulcerat, amb 

desnutrició 

severa i una 

mirada plena 

d’agraïment. 

 

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant  

Abans i Després 

Es trobat en aquest estat lamentable, sense poder caminar de 

dolor i sense saber que fer ni on anar.  

És operat i tractat fins a recuperar un bon estat físic.  Passats 

uns mesos és adoptat i ara conviu amb dos gats i uns xiquets 

que l’estimen amb bojeria. 

http://www.sitgesangels.org/
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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 famiíia adoptiva. 

 

Aquestes són les histories que ens fan tirar endavant  

Abans i Després 

http://www.sitgesangels.org/
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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 

http://www.sitgesangels.org/
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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. 

http://www.sitgesangels.org/

