DADES BÀSIQUES DE L’ASSOCIACIÓ
Lliga Protectora d’Animals de Sabadell
Cra. de Caldes, km 24,2 (davant del santuari de la Salut)
08202 Sabadell
Tel. 93 7267227 - protectora@protectorasabadell.org
CIF: G08977126

President de l’associació: Narcís Sirvent
Vicepresident: Lluis Pont
Secretària: Núria París
Tresorera: Bienve González
Vocals: Adela Gracia, Mònica Jordà, Inma Manrique

Web: www.protectorasabadell.org
Facebook: www.facebook.com/protectorasabadell
Instagram: www.instagram.com/protectorasabadell

HISTORIA I MISSIÓ
La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell és una associació privada sense ànim de lucre
declarada entitat d’utilitat pública. Fa gairebé 40 anys que recull els animals abandonats de la
ciutat de Sabadell i en té cura.
Per dur a terme les seves activitats, es finança amb:
•

Les quotes dels socis (aproximadament 980 socis l’any 2017) i padrins.

•

Llegats i donacions.

•

El conveni amb l’Ajuntament de Sabadell, des de l’any 1981 i renovat periòdicament,
per recollir, custodiar i gestionar l’adopció d’animals abandonats.

A les nostres instal·lacions, actualment resideixen uns 350 animals (220 gossos i 130 gats), per
als quals busquem famílies per tal de donar-los una segona oportunitat.
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La nostra missió consisteix a:
•

Fomentar el respecte i el bon tracte als animals.

•

Vetllar per la seva protecció i defensa.

•

Promoure l’esterilització dels animals de companyia per controlar la natalitat i prevenir
així l’abandonament massiu.

•

Conscienciar la societat sobre la tinença responsable i el problema de l’abandonament,
així com promoure l’adopció com a alternativa a la compra.

•

Aconseguir les millors condicions de vida per als habitants del nostre refugi.

L’any 1962, amb l’aprovació del patronat local de la ciutat, es va crear a Sabadell un refugi
d’animals de companyia. No tenia cap altra ajuda que la bona voluntat i les escasses aportacions
econòmiques d’un nombre reduït de persones.
A mesura que passaven els anys, es va incrementar vertiginosament el nombre d’animals
abandonats recollits, de manera que, el 1979, un grup de persones van decidir constituir-se
formalment com a associació i buscar un lloc més idoni per allotjar i custodiar els animals
abandonats, als afores de la ciutat de Sabadell, concretament davant del santuari de la Salut, on
està situat actualment.
Des de llavors, les instal·lacions s’han anat adequant i reformant per adaptar-se a les diferents
necessitats que, al llarg de la seva existència, han anat sorgint. Intentem oferir les millors
condicions de vida als aproximadament 900 gossos i gats perduts i abandonats que cada any
entren a les instal·lacions. Els darrers deu anys, aquestes xifres gairebé no han variat.
Per a tots ells, provem de trobar-los noves famílies, tot i que, malauradament, hi ha un gran
nombre d’animals que passen tota la vida a la protectora. Per l’edat, l’aspecte, el caràcter, la
mida o perquè són invisibles.
El 2004, es va formalitzar l’equip de voluntariat amb la seva coordinació i gestió, el que ha
permès formar diferents equips de treball portant tasques concretes, tant dins com fora del
refugi de la Protectora, la qual es manté gràcies a la tasca desinteressada que fan els voluntaris,
persones amants dels animals que els dediquen una part del seu temps.
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EXPERIÈNCIA PRÈVIA
Mans i Potes és un dels programes del voluntariat que existeix des del 2012.
S’ocupa de fer visites regulars amb alguns dels gossos del refugi, especialment els qui fa anys
que hi són, a centres de Sabadell de disminuïts intel·lectuals, en concret la Fundació Atendis i
CIPO, acompanyats pels voluntaris de l’equip.
L’objectiu és fer-hi activitats variades (passejar, raspallar-los, jugar, etc.) per treballar aspectes
com ara les emocions, la responsabilitat, el treball en equip i la comunicació.
A més, s’afavoreix la socialització dels gossos que participen al programa. I també és un moment
de diversió per a ambdues parts que permet trencar la rutina de cada dia.

Basant-nos en aquesta experiència, enriquidora tant per a les persones amb discapacitat
intel·lectual com per als gossos abandonats (dos col·lectius marginats però que es poden ajudar
mútuament i millorar la rutina diària, així com cobrir aspectes com ara sortir de l’aïllament,
reforçar l’autoestima i estimular la comunicació),
proposem el nou projecte següent per sol·licitar l’ajut a la CRIDA:
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TÍTOL I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Curs de formació d’educació canina

INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB ANIMALS ALS CENTRES CIPO I ATENDIS
DE SABADELL

Aquest és un projecte d’intervencions assistides amb animals (IAA) de la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell, per a usuaris dels centres Atendis (Associació Pro Disminuïts Psíquics de
Sabadell i Comarca), situat a l’avinguda Can Roqueta, 1E, de Sabadell, i CIPO, situat a carrer
Himàlaia, 41-59, de Sabadell, amb què ja col·laborem en el programa Mans i Potes, però que és
oberta a altres centres.
Les IAA són actuacions que complementen els mètodes tradicionals utilitzats pels professionals
per tal de millorar la part física, social, cognitiva, volitiva, laboral, motivacional o emocional de
les persones, tant quantitativament com qualitativa. Per fer-ho, s’aprofita el vincle humàanimal, que ha demostrat una elevada efectivitat en la gestió emocional i motivacional i com a
element facilitador de la interacció social.
Aquest programa està dissenyat per utilitzar aquest vincle emocional que es crea entre l’animal
i l’usuari per tal d’aconseguir finalitats terapèutiques de manera més ràpida i lúdica.
Els animals augmenten la motivació de l’usuari per fer les activitats requerides, centren l’atenció
i generen beneficis físics, socials i psicològics.
A més, fan de nexe entre l’usuari i el terapeuta, afavorint-ne la comunicació.
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La Fundació Privada Atendis és una entitat sense ànim de lucre que, des del 1963, dona resposta
a les necessitats d’assistència i promoció personal, familiar, social i laboral de les persones amb
discapacitat intel·lectual, dins l’àmbit territorial de la comarca del Vallès Occidental.
CIPO és una empresa social sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental i les seves famílies, generant suport
i oportunitats per al desenvolupament del projecte de vida de cada persona, des de la integració
sociolaboral (formació ocupacional, treball, etc.) i amb altres suports que afavoreixin una
atenció integral a les seves necessitats. Per això, des d’un compromís ètic i de responsabilitat
social, CIPO treballa en la generació de xarxes i marcs de cooperació amb altres entitats,
institucions i empreses.
A través d’una activitat formativa i d’interès per als usuaris, amb gossos d’aquesta protectora
treballarem els objectius establerts pels professionals del centre.
El programa s’adaptarà als gossos de què disposem en aquell moment. Podem treballar tot tipus
de gossos sempre escollits per l’equip d’etologia i els educadors canins que intervenen en el
programa.
Volem demostrar que amb programes com aquest els animals abandonats poden ajudar
persones amb discapacitat psíquica i física i en risc d’exclusió social, alhora que ajudem els
nostres gossos a potenciar la seva adopció i en millorem la socialització i l’educació.

Aquest projecte ofereix als usuaris:
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•

Un programa d’intervencions assistides amb animals.

•

Formació educativa i laboral.

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
La interacció amb els animals dona seguretat i incondicionalitat, perquè brinden acollida i consol
i no demanen res a canvi. Sempre són allà quan se’ls necessita i no jutgen. Per als grups de
persones desfavorides, que se senten vulnerables i poc valorades, aquesta acceptació plena és
clau.
Els animals augmenten la motivació de l’usuari per fer les activitats requerides, centren l’atenció
i generen beneficis físics, socials i psicològics, fan de nexe entre l’usuari i el terapeuta, afavorintne la comunicació, i són un catalitzador d’emocions.
A través d’aquesta activitat formativa, pretenem oferir una activitat d’interès per als usuaris i
que, alhora, els doni l’oportunitat d’incorporar nous aprenentatges i recursos personals que els
poden servir per a la seva reinserció laboral i inclusió social.
Però cal tenir clar que els animals no fan teràpia ni són terapeutes, sinó que enriqueixen la sessió
perquè al professional li sigui més fàcil assolir els objectius proposats.
Així doncs, l’animal, per si sol, no aporta beneficis terapèutics, sinó que són el tècnic i el
professional de la salut els qui han de fer un bon disseny de les sessions per tal d’aconseguir uns
bons resultats.

Àrees d’intervenció en persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental
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•

Sentits

•

Sistemes neuromusculoesquelètics

•

Integració visualmotora

•

Motricitat

•

Memòria

•

Llenguatge

•

Atenció

•

Resolució de problemes

•

Gestió de conflictes

•

Lectura i escriptura

•

Problemes aritmètics

•

Funcions executives

•

Activitats significatives

•

Conducta social

•

Conversa

•

Expressió

•

Comunicació verbal i no verbal

•

Autoestima

•

Seguretat

•

Frustració

•

Autocontrol

•

Ira i impulsivitat

•

Responsabilitat

•

Carències afectives

•

Expressió de les emocions

•

Empatia

Hi ha antecedents i programes pioners en IAA que avalen els bons resultats que s’obtenen en
aquests aspectes, amb l’animal com a eina per treballar aspectes qualitatius de la persona i com
a catalitzador de canvis positius.
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BENEFICIARIS DEL PROJECTE
El projecte va destinat als usuaris dels centres:
•

Centre ocupacional CIPO

•

Centre residencial ARAL, d’Atendis, per a persones adultes amb discapacitat
intel·lectual lleugera i moderada amb necessitats de suport limitat o intermitent en les
habilitats adaptatives, amb trastorns de conducta o problemes de salut mental
associats, que comporten una necessitat global de suport extens.

Els participants han d’estar en seguiment pels terapeutes ocupacionals o auxiliars de la seva
unitat i pel tècnic en intervencions assistides amb animals responsable del projecte.

REQUISITS DEL PROJECTE
La selecció dels usuaris participants en el projecte hauria de tenir en compte uns criteris
d’inclusió i exclusió tals com l’interès pels animals, l’assistència voluntària, l’adequat grau
d’habilitats motrius, l’estabilitat psicopatològica, etc.
En cas que es deixessin de complir aquests criteris o de comportament inadequat amb els
animals, els companys o les persones que intervenen en el programa, caldria estudiar la
continuïtat en el projecte de l’usuari o dels usuaris o, si fos el cas, les accions que s’haurien de
prendre.
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OBJECTIUS DEL PROJECTE
OBJECTIU GENERAL
Oferir una activitat formativa per facilitar la reinserció sociolaboral dels usuaris, així com oferir
oportunitats de participació mitjançant els gossos com a eina facilitadora dins del tractament no
farmacològic per aconseguir una millora en el procés de rehabilitació psicosocial dels pacients.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
•

Millora de la qualitat de vida dels usuaris

•

Augment del benestar individual i social

•

Generació d’emocions positives

•

Augment de la responsabilitat i autogestió

•

Potenciació de la capacitat d’adquirir compromisos i portar-los a terme

•

Potenciació de l’autoestima

•

Treball de la responsabilitat individual i grupal

•

Adquisició o reforçament de les habilitats psicosocials

•

Augment de les relacions i interaccions amb els companys

•

Potenciació de la comunicació

•

Potenciació de l’expressió d’emocions

•

Foment de l’empatia

•

Foment del sentiment d’ajuda mútua

•

Reducció de l’aïllament

•

Reducció del deteriorament psicosocial i marginalitat

•

Reforç i millora de l’atenció i la concentració

•

Treball d’acceptació de límits

•

Sensibilització amb el món animal i establiment de vincles amb els animals

•

Compromís en l’assistència

Utilitzar gossos abandonats dona més força per aconseguir aquests objectius, ja que els usuaris
se senten identificats amb uns éssers que han estat abandonats, viuen reclosos en un centre,
tenen mancança d’afecte i d’atenció i agraeixen qualsevol petit gest cap a ells. Aquests trets
provoquen fàcilment l’empatia amb l’usuari.
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BENEFICIS DEL PROJECTE
Formatius i laborals
•

Obtenció de coneixements sobre comportament i educació canina

•

Desenvolupament i millora de diversos aspectes cognitius i intel·lectuals

•

Consolidació de valors ètics i morals (empatia, solidaritat, tolerància, cooperació,
sacrifici, autoestima, autocontrol, llibertat, pau...) que els facilitaran, de manera
significativa, el desenvolupament i la gestió del seu procés d’integració social,
comunitària i laboral, així com l’establiment de relacions i interaccions socials i laborals
molt més riques, sòlides i eficients

Preventius
•

Sensibilització amb el món animal i establiment de vincles amb els animals

•

Millora de l’expressió corporal i emocional, augment de l’activitat i motivació

•

Augment de l’autovaloració de l’usuari, tornant-se a sentir-se necessari i útil

•

Sentiment de companyia, desaparició de sensació de soledat

•

Reducció de símptomes psicosomàtics

•

Estimulació i reforç de conductes que exercitin el cos per millorar la salut i reduir
l’ansietat

Fisiològics
•

Disminució de la pressió arterial, els valors de triglicèrids, la freqüència cardíaca i la
temperatura de la pell

Psicològics
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•

Efectes psicològics positius per la companyia i la cura del gos

•

Estimulació a través d’una activitat agradable per a l’usuari i que el fa gaudir

•

Alliberament d’ansietat i inseguretat, reducció d’estrès i suport emocional

•

Motivació i suport afectiu que afavoreixen la velocitat d’assoliment dels objectius

•

Afavoriment de l’estimulació multisensorial. Molts trastorns mentals suposen una
pèrdua de capacitat sensorial i és important motivar-la. Els animals, com a éssers vius
que són, capten molt l’atenció i concentració de les persones, cosa que n’estimula les
sensacions (visual, tàctil, olfactiva, etc.).

Socioeducatius
•

Millora de la relació amb els treballadors del centre i altres residents i augment de la
comunicació i l’activitat

•

Canvi significatiu en la rutina dels usuaris

•

Augment de l’atenció, la millora del benestar psicològic, la interacció interpersonal i la
consciència social, de la satisfacció amb la pròpia vida, la socialització, la comunicació,
la concentració i el descens de la depressió

•

Aparició d’interaccions entre persona i animal que garanteixen i cobreixen les
necessitats socioafectives dels usuaris, pertanyents a un col·lectiu amb grans necessitats
d’aquest tipus.

•

Afavoriment del record per la relació que els usuaris estableixen amb experiències
anteriors

Terapèutics
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•

Lubricació social: la presència d’un animal permet que l’usuari tingui una sensació de
comoditat (disminució de l'estrès) que potencia i facilita la comunicació i la relació entre
l’usuari i el terapeuta.

•

Foment de la comunicació: els animals regulen el clima emocional. En trencar-se el gel,
l’ambient terapèutic sembla enriquir-se. L’animal ajuda els usuaris reservats a superar
l’ansietat que experimenten davant la teràpia.

•

Catalització d’emocions: els animals poden desencadenar una sèrie d’emocions en
l’usuari, des de la rialla fins a la tristor, i contribuir a fer que moderin les seves emocions
i reaccions. Així mateix, poden representar emocions i comportaments i proporcionen
una percepció del que es considera un comportament acceptable i no acceptable.

•

Utilització indirecta de la relació amb els animals: es produeixen moltes situacions que
el professional pot aprofitar des del punt de vista terapèutic.

•

Millora en les àrees d’acompliment ocupacional: les IAA contribueixen a millorar les
habilitats de la vida diària, tant bàsiques com instrumentals, així com les activitats
productives, l’oci, el joc i el temps lliure.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES SOBRE BENEFICIS DE LES IAA EN
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I MALALTIA MENTAL

12

•

PEREDA GUTIÉRREZ, Elsa. (2015). Terapia asistida con perros en pacientes con discapacidad
intelectual gravemente afectados.

•

MORENO TORREJÓN, M. y LÓPEZ GONZÁLEZ, C. (2017). Intervención asistida con perros y
caballos para el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual.

•

BERMEJO LORENZO, J. (2015). Propuesta de mejora de habilidades sociales en niños con
discapacidad intelectual mediante la terapia asistida por animales.

•

DÍAZ VALLEJO, A.D. (2009). Desarrollo de habilidades adaptativas: autonomía y vida diaria,
en adolescentes con discapacidad intel·lectual.

•

CALDERÓN ISLA, G. (2014). Terapia asistida con animales para el fomento de la
lectoescritura en el ámbito de la discapacidad intel·lectual.

•

BELZARENA GUEVARA, C. (2015). Terapia Asistida por Perros y desarrollo de habilidades
socioemocionales en niños con discapacidad intelectual.

•

SCHALOCK, R.L. (2009). “La nueva definición de discapacidad intelectual, apoyos
individuales y resultados personales”. Revista Española de Discapacidad Intelectual.
Siglo Cero, 40(1), 22-39.

•

VILLALTA, V. & OCHOA, S. (2007). “La terapia facilitada por animales de compañía como
programa de rehabilitación adjunto para personas con diagnóstico de esquizofrenia
crónica”. Papeles del psicólogo, 28, 49-56.

•

CHU, C. I., LIU, C.Y., SUN, C.T. y LIN, J. (2009) “The effect of animal-assisted activity on
inpatients with schizophrenia”. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health
Services, 47(12), 42-48.

•

BARKER, S. y DAWSON, S. (1998). “The effects of animal-assisted therapy on anxiety ratings
of hospitalized psychiatric patients”. Psychiatric Services, 49(6), 797-801.

•

BARAK Y., SAVORAI O., MAVASHEV S, y BENI A. (2001) “Animal-assisted therapy for
elderly schizophrenic patients”. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 9(4), 439442.

•
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CONTINGUTS DEL PROJECTE
Al llarg de les sessions, el tècnic en IAA anirà presentant i explicant una sèrie de conceptes que
es veuran reforçats per la pròpia experiència dels usuaris durant els passejos i les diferents
activitats que es faran amb els gossos.

Continguts conceptuals
•

Etapes de desenvolupament del gos

•

Bases de l’aprenentatge del gos

•

Necessitats bàsiques del gos: veterinàries, d’higiene, d’alimentació, afectives

•

Llenguatge corporal del gos

•

Comportament social del gos

•

Manipulació del gos

•

Principals problemes de comportament del gos (estrès, agressivitat, pors, etc.)

•

Educació bàsica del gos

Continguts actitudinals
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•

Vinculació afectiva amb l’animal

•

Empatia amb l’animal

•

Comunicació amb els animals

•

Participació en les activitats proposades

•

Cooperació entre els membres del grup

•

Comunicació entre persones (potenciació d’actituds i conductes prosocials)

METODOLOGIA
Les sessions consistiran en la formació dels usuaris en un curs d’educació canina.
Cada sessió tindrà la mateixa rutina i temporalització:
→ Rutina inicial (5’): presentació dels usuaris i els gossos, introducció i preparació de la sessió
(5’).
→ Contingut teòric (20’): explicació teòrica sobre bases del comportament caní, educació
canina, manipulació, etc.
→ Contingut pràctic (30’): posada en pràctica del conceptes teòrics i d’educació canina
bàsica.
→ Rutina final (5’): valoració general de l’activitat, acomiadament i higiene de mans.

1a SESSIÓ
Contingut teòric: origen, comportament social i etapes de creixement del gos
Contingut pràctic: presentació dels gossos i mode d’ús dels motivadors

2a SESSIÓ
Contingut teòric: teoria de l’aprenentatge i reforç positiu
Contingut pràctic: senyal de “seu”

3a SESSIÓ
Contingut teòric: llenguatge corporal i senyals de comunicació canina
Contingut pràctic: senyal de “terra”

4a SESSIÓ
Contingut teòric: necessitats bàsiques del gos i manipulació
Contingut pràctic: senyal de “quiet”

5a SESSIÓ
Contingut teòric: principals problemes de comportament del gos
Contingut pràctic: jocs d’estimulació mentals per a gossos
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AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Si l’equip professional ho considera necessari, durant aquests programes es podran fer els
mesuraments i els test d’avaluació que es creguin convenients. Alguns exemples d’aquestes
proves d’avaluació són: escala breu d’avaluació psiquiàtrica (BPRS), escales de resultats de salut
i funcionament psicosocial (HONOS), escala de cognició social per a la psicosis (GEOPTE), índex
de reactivitat interpersonal (IRI), bateria consensuada sobre processos cognitius MATRICS
(MCCB).

CALENDARI PREVIST
Programa de formació al centre CIPO
INICI: setembre 2018
CALENDARI: segons calendari acordat entre el centre i la Lliga Protectora
SESSIONS: un dilluns al mes

Programa de formació al centre Atendis
INICI: setembre 2018
CALENDARI: segons calendari acordat pel centre i la Lliga Protectora
SESSIONS: un dissabte al mes
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PRESSUPOST GLOBAL
El pressupost global per al total d’activitats de l’any 2018 és de 1.000 € i es basa en el càlcul
següent:

RESUM DE L’ACTIVITAT PLANIFICADA
•

5 sessions d’educació canina en dos centres

•

Durada de cada sessió: 1 hora al centre + 1 hora de desplaçament =
total: 10 hores x 2 centres = 20 hores

•

Gossos por sessió: 3; total 15

•

Personal necessari: educadora canina i voluntaris acompanyants

RECURSOS NECESSARIS
Material necessari

QUANTITAT TALLA

PREU

TOTAL

Arnès antiestrabades HALTI

4

M

12 €

48 €

Arnès antiestrabades HALTI

4

L

15 €

60 €

Corretja HALTI

5

200 x 2 cm

12 €

60 €

Morrió Baskerville

2

Talla 3 (M)

10 €

20 €

Morrió Baskerville

2

Talla 4 (L)

11 €

22 €

Morrió Baskerville

2

Talla 5 (XL)

12 €

24 €

Morrió Baskerville

2

Talla 6 (XXL)

14 €

28 €

Armilla reflectant

3

M

5€

15 €

Armilla reflectant

3

L

6€

18 €

Armilla reflectant

3

XL

7€

21 €

Premis Natural Menú gos adult

3

5 kg

Cobertor per a seient de cotxe

2

25 €

50 €

Protector maleter

2

25 €

50 €

4 ampolles

9,50 €

38 €

Xampú en sec

46 €

TOTAL MATERIAL
Hores d’educadora
(tècnic en IAA)

500 €
canina

TOTAL PRESSUPOST
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20

25 €

500 €

1.000 €

Descripció del material necessari

L’arnès antiestrabades HALTI és un sistema de control
revolucionari i patentat amb tracció al pit i el llom, molt còmode,
gràcies a l’encoixinat parcial. És molt flexible, per la qual cosa es
pot col·locar i ajustar al cos del gos fàcilment, i acaba amb les
molestes estrebades de manera curosa per a l’ensinistrament
controlat.

La corretja HALTI d’ensinistrament caní és de niló i té una costura
doble, per la qual cosa és molt còmoda per a la mà i resistent. És
perfecta en combinació amb l’arnès HALTI, ja que permet controlar
de forma delicada la direcció en què avança el gos (tant gossos
adults com cadells), però es pot utilitzar amb altres arnesos i collars
gràcies a dos mosquetons (un a cada punta).
Dues anelles circulars i una en forma de D permeten ajustar la longitud entre 1 i 2 metres i de
diverses maneres diferents per a un entrenament efectiu i diferents possibilitats d’ús:
1. Ajustament ràpid de la llargada per a l’ordre “junt” o per al passeig normal.
2. Ajustament mitjà per a exercicis de submissió.
3. Llargada màxima per entrenar la crida o les ordres a distància.
4. Ensinistrament amb mans lliures.
5. Subjecció de dos gossos a la corretja, mitjançant el doble mosquetó; també per a corretges
d’acoblaments múltiples, d’unió i dobles.
6. Fàcil d’enganxar i sota vigilància.
7. Control de direcció doble amb totes dues mans per aconseguir els millors resultats amb HALTI.
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El morrió Baskerville Ultra combina la màxima seguretat i comoditat
per al gos. Està elaborat amb un material extremadament resistent i
durador, mal·leable i suau al tacte i s’ha dissenyat perquè el gos
pugui panteixar, beure i fins i tot menjar mentre el té posat.
Cal deixar que el gos s’acostumi de mica en mica a portar posat el
morrió, que hauria de ser part de la rutina diària i no un motiu
d’angoixa per a l’animal.

L’armilla reflectant Safety-Dog té un color intens perquè es divisin
bé tant el gos com qui l’acompanya durant el passeig per assegurar
la seguretat, en què cada segon compta.

El pinso Natural Menú per a gossos adults és semihumit, d’una alta
palatabilitat i conté un 70% de carn, el que el fa adient per ser ofert
com a premi per als gossos durant el curset.

Cobertor per a seient de cotxe, mida XXL, per protegir l’automòbil
de pèl, humitat i brutícia. Cobreix el seient del darrere i la part
posterior dels seients del davant i té obertures per als cinturons de
seguretat.

Protector de maleter per evitar la brutícia i el pèl. És de niló,
resistent a les rascades, fàcil de netejar i repel·lent de l’aigua. La
superfície inferior és antilliscant i té una tanca adhesiva.
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