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Afortunadament, en el nostre entorn cada cop hi ha
més interès pel benestar del gats lliures, així com
més persones preocupades de millorar la seva
qualitat de vida.
Fins i tot, després de molts anys de lluita per part de
les associacions, algunes administracions ja
assignen una partida a entitats com la nostra per
gestionar les colònies. Aquesta partida està
destinada a esterilitzacions i no cobreix ni de bon
tros les despeses de la gestió integral que portem a
terme.
D’una banda, les despeses de pinso són elevades i
les han de cobrir les pròpies alimentadores de la
seva butxaca.
D’altra banda, des de Progat Catalunya no ens
limitem a esterilitzar els gats lliures de les nostres
colònies, sinó que els hi proporcionem el tractament
veterinari que necessitin en cada cas particular; a
més, els nostres gats cada cop viuen més anys i
això suposa un increment de les despeses
veterinàries lligat a malalties pròpies de l’edat.
També ens arriben casos complicats com el de la
gateta Aisha que us expliquem a la plana nº 11.
Per tot plegat, Progat Catalunya només pot
continuar tenint cura dels gats lliures gràcies a la
generositat dels amants dels gats que en sou socis,
teamers i simpatitzants, que col·laboreu quan fem
recaptes de pinso o quan demanem donacions
puntuals.
Enguany a més del recolzament dels socis, teamers i
simpatitzants, també volem destacar la bona entesa
que hem tingut amb d’altres associacions que com
nosaltres tenen cura dels gats lliures.
És aquesta bona entesa i col·laboració el que ha
permès ajudar en casos com el de l’Aisha,
demostrant que quan els amants dels gats ens unim
per una bona causa, podem assolir grans reptes i
arribar molt més lluny!
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RESUM DE LES GESTIONS FETES
PRIMER SEMESTRE DEL 2021
Hem fet un recull de tots els gats gestionats durant els primers sis mesos de l'any. Els hem separat en dos
grups: els gestionats als districtes de Barcelona on treballem i la resta a diferents municipis o espais.
Hem pogut ajudar a 921 gats.
Com es pot veure, cada cop són més els animals malalts que necessiten anar al veterinari, perquè els
animals s'han fet vellets i cal ajudar-los per tenir bona qualitat de vida.
GATS GESTIONATS A BARCELONA CIUTAT

GATS GESTIONATS A ALTRES MUNICIPIS O ESPAIS

GATS ADOPTATS: 42 animals (6 adults i 32 cadells)
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NOTÍCIES
BASETIS
Volem agrair a Basetis (empresa de serveis informàtic i consultoria) per la donació realitzada. Aquesta
empresa té una iniciativa on els empleats promouen donacions internes. Durant un termini de temps
s’anima a la gent a col·laborar en alguna iniciativa solidaria que proposa algun empleat i un cop finalitzat,
Basetis realitza una donació extra.
Gràcies a aquesta iniciativa una empleada de l’empresa i sòcia de Progat Catalunya va obrir una campanya
de donació per l'associació. Amb la participació individual de diverses persones treballadores de l’empresa
es va recaptar un total de 114€ i Basetis va aportar una donació de 387€.
Estem infinitament agraïts de la recaptació aconseguida, ja que els gats de les colònies es fan vellets i
necessiten més atenció veterinària. Els diners recaptats aniran destinats a millorar el benestar d’aquests
gats i de molts altres. Els últims dies s’ha hagut d’atendre desenes de gats trobats en un pis amb síndrome
de Noè i hem perdut 2 gats enverinats d’una colònia controlada a l’Eixample. Des de les diverses entitats
tenim cura dels gats ferals i també gestionem situació com aquestes, per això tota ajuda és molt agraïda.
Ens agrada molt que empreses com aquesta col·laborin amb entitats que millorin la vida de les persones i
dels animals.

SERVEI DE RESCAT DEL CAACB D’ANIMALS PERDUTS
Cada any, prop de dos mil animals de companyia –gats i gossos principalment- són trobats al carrer , perduts
o abandonats.
El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Barcelona gestiona el servei de rescat
d’animals de companyia perduts i en facilita la recuperació als seus propietaris. Amb aquest cercador el
propietari de l’animal podrà visibilitzar els animals extraviats que han arribat al centre.
Una altra manera de contactar amb el centre pot ser via telefònica: 934284417, però cal recordar que la
identificació de l’animal amb microxip és fonamental per la seva recuperació.
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L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PROMOCIONA ELS
ANIMALS INVISIBLES
L’Ajuntament de Barcelona cada setmana ens convida a
descobrir els gats i gossos invisibles del Centre d’Acollida
d’Animals de Companyia (CAACB).
Són animals únics i especials, pels quals mai cap adoptant
preguntarà al centre, però que han robat el cor dels voluntaris
i treballadors del CAACB.
Per veure’ls cal entrar a : adopcionscb@bcn.cat
Si voleu visitar el centre:
CAACB
Crta. Sant Cugat 250/Crta. de l’Arrabassada km. 3,8
Horari:
De dilluns a divendres d’11 a 14h i de 15 a 18h
Dissabtes, diumenges i festius. de10,30 a 14,30h

LA ESCUELA AMANECER DE ALCORCÓN (MADRID) INCORPORA LA EMPATIA
HACIA LOS ANIMALES EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA
La escuela Amanecer de Alcorcón (Madrid) se ha adelantado a la nueva ley de educación (Lomloe) que ya
pide implantar la empatía y el respeto hacia los animales dentro de la enseñanza obligatoria.
La nueva ley de eduación , aprovada en diciembre del 2020,
establece el respeto y el cuidado de los animales como parte
de los objetivos a enseñar dentro de la educación obligatoria,
tanto primaria como secundaria.
Se trata de promover la empatia hacia los animales y su
cuidado, no dentro de una materia en sí misma , sino como
parte de “contenidos y saberes transversales que deben estar
presentes en todas las etapas educativas” explican fuentes del
Ministerio de Sanidad.Este colegio ha incorporado ya una
assignatura curricular en primero de primaria llamada
“aprender haciendo “ dentro del proyecto emociones con
patas.
Este proyecto piloto ha sido diseñado por la Cátedra Animales
y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos I y los equipos
profesionales de CITA Terapias y Animales y PsicoAnimal.
La directora de la cátedra es Núria Máximo, que nos asegura
que la etapa escolar ofrece un entorno ideal para el
aprendizaje de la empatia como herramienta de convivència y resolución de conflictos.
“En nuestro centro las emociones tienen un valor fundamental en el proceso educativo. Pero no solo las que
proyectamos o percibimos en las persones que nos rodean, sino con todo nuestro entorno. Por esta razón
este proyecto nos pareció realmente interesante y hemos querido acercarlo a nuestros alumnos
incorporándose en nuestro programa pedagógico” asegura Fernando Bello, director del centro.
No dejes de entrar en el link que adjuntamos. ¡El video merece la pena y solo te llevará 4 minutos que
resultan muy ilustrativos!
Más información :
https://www.newtral.es/colegio-clase-pionera-empatia-animales-ley-educacion/20210523
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EL POBLET DELS GATS DE RIBA-ROJA
L’ajuntament de Riba-Roja de Túria ha posat en
marxa una gatera que tindrà una capacitat màxima
per 50 animals.
L’objectiu és controlar la reproducció dels gats de la
zona, que un cop esterilitzats, podran sortir i entrar
lliurement del recinte.
Es tracta d’un espai de titularitat municipal que s’ha
dividit per diverses funcions d’àmbit públic, entre
elles 200 m2 d’extensió pels gats.
Des de Progat Catalunya felicitem a l’ajuntament de Riba-Roja i esperem que aquest sigui un model a copiar
per la resta de municipis del país.

L’ESCOLA BRESSOL “ELS GATS “
El nom de l’escola bressol del C/Roger del barri de
Sants de Barcelona ha estat escollit amb aquest
nom per votació popular degut a la colònia de
gats ubicada en l’espai on s’ha construït.
La colònia de gats segueix estant al costat, a dins
d’un espai municipal, on el grup de voluntaris
l’han anomenat “La Colònia Felina Feliç”.
Des de Progat felicitem a aquest grup de persones
tan fantàstiques i compromeses, que han
aconseguit ser un model a seguir per la resta
d’alimentadors voluntaris de Barcelona.
L’èxit és el resultat de la bona entesa entre l’associació , el voluntariat i el districte de Sants-Montjuïc amb
qui treballem des de fa molts anys.
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HISTÒRIES DEL SOCIS
EL MIXI
El Mixi va caure del balcó un cap de setmana i la seva família humana va trucar a Progat demanant auxili
perquè calia portar-lo urgentment al veterinari, ja que semblava ferit.
Efectivament s’havia trencat una pota i calia operar-lo el més aviat possible. Els seus amos estan passant
una mala temporada per falta de feina i ens van demanar ajuda per pagar l’operació.
Com que l’objectiu de Progat és ajudar els animals, vam decidir fer una crida a tots els socis i amics , els
quals han respost molt positivament.
Ara en Mixi ja està operat i els seus amos han pres mesures per tal de que mai més torni a passar.
Moltíssimes gràcies a tots i totes per la vostra generositat!!!

Sempre busquem els recursos necessaris perquè sabem que comptem amb una gran família que sou tots
vosaltres!

EL GAT SENSE NOM
Una vegada hi havia un gatet que no feia pas gaire que havia aterrat a la Vida. Com tots els gats, però, en
un temps rècord havia passat de la infantesa a l’adolescència, i ja intuïa que fer-se gran era interessant,
perquè veia que els gats adults podien fer força coses que a ell li eren prohibides.
El Gatet Sense Nom vivia en una colònia felina tutelada per unes persones generosíssimes, les Amigues
dels Gats, les quals no havien arribat a temps d’abduir la seva mare abans que no quedés prenyada, i
gràcies a això tant ell com els seus dos germans havien pogut néixer.
Els primers dies, el nostre gatet només pensava a xuclar la dolça mamella i poca cosa més. Es trobava bé al
costat de la Mare, que era calentona i suau, i no li passava pel cap allunyar-se’n ni un mil·límetre. O, si ho
feia, ràpidament notava com Ella l’agafava pel coll i l’obligava a jeure —o jugar— al seu costat. Però van
passar els dies i les setmanes, i cada vegada podia sortir més i més estona sense que ningú no li ho
impedís.
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Com més anava, més món descobria i més li picava la curiositat per descobrir-ne més encara. La Mare, que
era molt sàvia, els permetia a tots tres que investiguessin i descobrissin, segura que això els ajudava a
créixer i madurar i, en fer-se adults, a independitzar-se.
El temps va anar passant i un dia aquell gatet ja no era cap gatet, sinó tot un GAT fet i dret. Els companys i
les companyes de la colònia felina, pels quals se sabia estimat, ara, a més, el respectaven, ja no li feien les
típiques bromes que s’acostumen a fer als més petits, i de cop va descobrir que podia faltar de casa tota
una nit sencera i la Mare ja no el renyava.
Poc a poc, mare i fills van abandonar la seva interdependència afectiva i es van acostumar a fer vides
separades. Es tractava d’un fet natural, i totes les parts el vivien amb despreniment i alegria. El Gatet Sense
Nom investigava els entorns de la colònia i cada dia descobria indrets interessants que sovint compartia
amb els seus companys i companyes.
Les Amigues dels Gats, que els visitaven regularment, com és natural sempre eren benvingudes. Elles els
alimentaven, en tenien cura i miraven que tots els residents de la colònia sempre estiguessin sans i ben
nodrits. De tant en tant n’hi havia algun que desapareixia i, si tornava, duia una petita osca en una de les
orelles, que podia ser la dreta o l’esquerre per indicar si eren mascle o femella, i que estaven castrats.
Això de la castració no els feia gaire gràcia a cap dels gats de la colònia, però a les Assemblees dels Gats i
Gates, a les quals hi assistien només els adults d’edat superior als tres anys, sempre es reconeixia que es
tractava d’un mal menor, pel fet que altrament el creixement de la població fora incontrolable i
sanitàriament insostenible. Aquest era un fet, doncs, acceptat i viscut amb paciència i resignació per part
de tots perquè allò que més importava era la pròpia vida.
Va passar el temps, i una tarda, el Gat Sense Nom va sentir una flaira deliciosa provinent d’una menja que
es trobava al fons d’una mena de túnel petit. No s’ho va pensar gaire i s’hi va ficar, amb ganes de tastar-la.
Sobtadament, va sentir un soroll sec al seu darrere i va entendre que l’havien caçat com a una mosca! La
gana se li va passar de cop. El Gat Sense Nom es va empipar molt i va lluitar i bufar per sortir d’allí,
endebades. Fins que va recordar allò que els gats més grans li havien explicat alguna vegada sobre
l’abducció i el Canvi de Vida.
Al vespre va reconèixer les passes de Les Amigues dels Gats, que s’acostaven. Les coneixia prou i hi
confiava, però en la present situació ell no estava per orgues i, amb miols, bufades i esgarips, va expressar
clarament què n’opinava, de la situació. Les Amigues dels Gats, comprensives, li parlaven suaument per
calmar-lo fins que al cap d’una estona, veient que no li feien cap mal, ell mateix es va anar tranquil·litzant.
Els dies següents el Gat Sense Nom els va passar en unes estances on tot eren persones amb bates verdes
o blanques. Totes eren afectuoses i li parlaven fluixet i, si el tocaven —moment que ell aprofitava per
mostrar contundentment el seu desacord, no es pensessin que s’havia ablanit—, sempre ho feien amb
delicadesa i amor.
Pocs dies després, un matí va despertar ple de força i d’energia i amb ganes de jugar i d’investigar… Però
ben poc podia fer, perquè ara vivia dins d’una gàbia! Molt gran, això sí, però era una gàbia, al cap i a la fi.
Es va enfonsar. Quina vida li esperava?! Com podia ser que aquell éssers bondadosos que sempre els
havien cuidat, l’haguessin reduït d’aquella manera…?! Estava empipat i trist i amoïnat.
Però no va durar gaire. L’endemà mateix, un matí lluminós, unes mans molt dolces el van agafar amb cura i
el van col·locar en un cistell tancat on ja hi havia una gata molt bufona que ell coneixia de vista.
Ràpidament es van ensumar el darrere —és com els gats es donen la mà en presentar-se— i van acabar
ajaient-se molt juntets a la manteta, tot esperant futurs esdeveniments.
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Van sentir una mica de moviment, i poca estona més tard el cistellet es va obrir i els dos gatets es van
trobar en una estança suaument il·luminada. Amb un xic de reticència van sortir del cistellet i, cadascú per
una banda, van començar la inspecció del nou hàbitat. Abans de res, les olors, després les formes i els
colors… Hi havia unes parets grogues, unes potes gruixudes de fusta —una taula—; unes fustes paral·leles
polides i corbades —un balancí—; un gran bol d’aigua fresca; un coixí immens i acollidor que convidava al
benestar; una calaixera els calaixos de la qual en el futur els proporcionarien tota mena de delícies si mai
se’ls trobaven oberts —això ells encara no ho sabien—; una balconada per on entrava el sol lluent, plena
de plantes i flors; un raconet amb una estança dins la qual hi havia sorra per fer-hi les necessitats; una
piloteta verda, una de vermella; un iglú per amagar-s’hi; una cinta de color negre que penjava d’algun lloc,
amb unes plomes grogues al capdavall; una mena de soca que convidava a fer-s’hi les ungles; dos bols amb
menjar d’aquell tan bo que ja coneixien; un ratolí gris amb bigotis…
…UN RATOLÍ…?!!!
Tot d’una, tots dos gats van oblidar temors i reticències per convertir-se en allò que ja eren: caçadors de
ratolins! S’hi van abrandar alhora i a cops d’urpa el feien saltar d’un lloc a l’altre i volta a enxampar-lo fins
que, molta estona més tard i després de beure força aigua, exhausts, van acabar espatarrats al Gran Coixí,
feliços com dos anissos.
I aquest va ser el començament d’una Nova Vida, llarga i feliç, del nostre Gat Sense Nom, qui a partir
d’aquell dia, igual com també la seva dolça companya, ja en va tenir, de nom.
Tu, quins els hi posaries?
M.Lluïsa Pérez Olmos
Barcelona, abril de 2021

EN XIÂO-BING
Uns nens l'havien agafat d'un grup de gats que tombaven per
un càmping de Blanes. Quan els vaig veure, em vaig imaginar
com acabaria la pobre bèstia i els vaig dir de tot, apel·lant a la
integritat del gat i a ells com a nens que no li volien cap mal
però que les seves mares no se'l voldrien quedar..."no és una
joguina, és un esser viu" els vaig dir, i "pateix com vosaltres si li
feu mal o l'abandoneu ara que els altres gats amb qui estava,
han fugit".....
Els vaig estar vigilant fins que van venir a dir-me: "se lo
quedaria usted?".....Jo a casa ja en tenia dos, l'Idris i la
Bagheera, però evidentment, me'l vaig quedar. El veterinari
ens va dir que tenia un mes aproximadament....era juny del
2007.
El vam batejar Xiao-Bing, que vol dir petit estimat,l perquè feia
poc havia entrat a lka nostra familia una nena d’origen xinès de
la que jo en sóc padrina, i em va semblar un detall molt bonic. En Xiâo va marxar al cel dels gatets amb l'Arc de Sant Marti
En Xiâo-Big ha viscut amb nosaltres 14 anys i ha estat un més
de la familia.
El passat dia 4 d'agost vàrem tornar a Blanes amb els nostres fills i néts i vàrem alliberar un grapat de
cendres d'en Xiâo al mar, sota l'arc de Sant Martí (feia poc havia estat plovent moltíssim)....la resta de
cendres descansen als peus d'una jove olivera que tenim plantada a casa.
Mª Carme Mestres
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AQUELLS QUE HAN FET SORT
LA KITTY
La Kitty va arribar a la deixalleria de Subirats a dins del camió de reciclatge del
paper. Al sentir els miols els treballadors van trucar-me desesperats perquè era
una gateta que no arribava al mes de vida.
Per sort vaig aconseguir al moment una fantàstica adoptant que treballa en una
de les empreses del polígon: la Yasmina.
Ara la Kitty ja té tres mesets i la seva família està encantada.

EL TOÑITO
El Toñito va ser rescatat el dia de Sant Antoni (d’aquí ve el seu nom)
del motor d’un cotxe a Banyeres del Penedès. Era un cadell d’un mes i
mig molt espantat.
Ha estat adoptat per la Montse i en Francesc, que ja teníen tres gats i
una gosseta, la Wifi.
La Wifi i en Toñito es persegueixen tot el dia i als matins desperten als
seus amos pujant al seu llit per jugar. A la foto no es veuen gaire bé,
perquè els dos són molt negres...
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ELS 4 DE VILACOLUM
Com molts sabeu, quan comença l’estiu
arriben moltes cries de gat i sobretot en
zones no controlades les protectores es
desborden. Fa uns dies una col·laboradora de
Progat Catalunya, va trobar 4 gatets d’un
mes i mig al poble de Vilamacolum, Figueres.
Tenien els ulls infectats amb herpes virus,
una infecció molt comuna en gats de carrer
que els impedeix obrir els ulls. Sense visió o
amb poca visió, molt pocs sobreviuen.
La persona que els va trobar els va dur al
veterinari i ha tractat els ulls per intentar
salvar-los-hi la visió.

Crestín amb una campana ‘casolana’

Després de tres setmanes de tractament,
estem encantats de poder dir que tots quatre
han millorat molt. Dos d’ells ja estan curats
del tot i han trobat una família adoptiva, en
Simba i en Noir. La Nala també ha trobat
casa, però encara està en tractament.
Tanmateix, segur que amb la nova familia
podrá recuperar-se de seguida. Aprofitem
per agrair moltíssim a les famílies adoptants
que hagin donat una llar i una vida més
confortable a aquests tres peluts!
Crestín a la seva nova casa

El quart gatet, en Crestín, va seguir un mes
més a la casa d’acollida, ja que se li va complicar força la infecció a un dels ulls. Malauradament el perdrà,
però , al ser tant petit encara no se’l podia operar i vam haver d’esperar a que creixes per poder-lo
intervenir i treure-li. Amb tot, estem molt contents perquè finalment ha trobat una nova família. Es tracta
d’una parella que ja té dos gats i estem segurs que seràn una família gran i feliç!

AISHA
Aquesta és la història d'Aisha, una gateta de 9 mesos que vivia al carrer
a Berga (Barcelona) on una veïna l'alimentava, però va haver de ser
rescatada perquè un dia va aparèixer amb una ferida molt lletja a la
part posterior i part de la cua destrossada, segurament per la
mossegada per algun animal.
D'aquesta manera va arribar a la clínica veterinària local Naturalvet, on
la Vicky la veterinària, la va ingressar i tenir cura fins que li va poder
realitzar una intervenció però sense èxit per la complexidat de la
ferida, ja que no tancava bé i se li va haver d'amputar la cua.
11
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Viky va estar investigant i va saber que necessitava una nova operació
amb una tècnica bastant complexa i que la practicava un especialista
que vivia en una altra localitat, a gairebé 100 km. A més a més es
presentava un altre problema afegit: el preu de la intervenció: 425 €!!!
Mentrestant, l’Aisha seguia a la clínica, ben atesa i cuidada ja que és
una gata molt tranquil·la, afectuosa i sociable que juga tot el día amb
tot allò que troba. És quan la Viky decideix fer una crida per a demanar
ajuda a diverses entitats i a Progat Catalunya vam rebre el seu missatge.
La Viky també va contactar amb Canigat de Vallbona de l'Anoia,
l'Associació Bida (Osona) i també amb Bastet al Rescat (de Sant Adrià del Besos). Totes ens vam posar en
contacte i vam decidir fer la petició des de Progat Catalunya mitjançant "Migranodearena".
Vam fer la petició i vam tenir molta sort ja que en menys d'una setmana vam aconseguir reunir els diners
!!!
Finalment, l’Aisha va poder ser intervinguda amb èxit i després d’ alguns dies de descans i de molts
mimitos, es va recuperar molt bé. Es va valorar que podia anar amb la persona que la cuidava abans i que
s’havia ofert a adoptar-la, però malauradament l’acollida no va funcionar i la gateta va tornar a la clínica.
Llavors la Viky va valorar la possibilitat que l'oferia l'Associació Canigat d’Anoia: que l’Aisha pogués anar a
Alemanya a una nova casa d'acollida preadoptiva, ja que aquí, no va sorgir cap possibilitat d'adopció local.
D'aquesta manera el 17 de juliol la gateta va sortir rumb al seu nou destí. Això sí, amb el seu xip, vacunada i
amb el passaport que la Viky i les companyes de Canigat li van tramitar!
De moment està a una casa d'acollida, molt ben atesa i feliç, esperant la seva nova família. Segueix
tranquil·la i de bon humor, jugant amb tot el que troba i deixant-se acaronar per tots !!!

NALA I NEO
La Nala i el Neo (mare i fill) varen ser rescatats pre Progat
Catalunya al Jardí Botànic (Barcelona)
Gràcies a la gestió del CAACB han pogut trobar una bona
familia que els ha adoptat plegats.
Si voleu podeu seguir les seves aventures perquè fins i tot els
han crat un perfil a Instagram!
Una abraçada a aquesta familia generosa que ha mirat pel
seu benestar i no els ha separat!!
Instagram.com/nalaineo
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SANA
En primer lugar, quiero agradecer a Heidy y su familia, que me trajeran a Sana desinteresadamente desde
cerca de Figueras a Barcelona.
Ellas la cogieron de la colonia de gatos que alimentaban, con la intención de quedársela, pero dio positivo
en el virus de la leucemia y no la pudieron juntar con sus otros gatos. Entonces se desvivieron por
encontrarle un hogar.
Yo llevaba tiempo queriendo adoptar un gato (los míos habían muerto hacía dos o tres años), pero dudaba
porque tengo dos perros y una es pequeña pero muy mandona. No quería que el gato lo pasara mal. Me
enteré de la situación de Sana por Progat y me decidí. Primero me dijeron que no, porque la gata tenía
miedo de los perros, pero como mi piso es grande y los podría tener separados si era necesario, finalmente
llegó Sana.

cenaba y allí jugaba un rato. La dejé salir al patio interior.

Preparé una habitación para ella con
todo, pero enseguida nos dió pena que
tuviera la puerta cerrada y el segundo
día puse un mueble bajo delante de la
puerta abierta, para que pudiera entrar
y salir, pero los perros no. De momento
creí que me había equivocado al
adoptarla, porque durante dos días no
salió casi del transportín. Me
preocupaba que estuviera siempre
estresada por los perros o que echara
de menos la libertad, al haber estado los
primeros meses de su vida en una
colonia. Pronto noté que de noche sí
salía, cuando los perros dormían.
Empezó a venir a la cocina, mientras yo

La segunda noche vino a dormir a mi cama y pensé que sí se adaptaría. Pronto le perdió el miedo al perro
más grande (Boti). Con él, el problema es que le encanta la Sana y la sigue siempre. Tiene casi 16 años,
pero con ella se comporta como si fueran dos cachorros de la misma camada. Cuando la Sana se cansa, le
da con las patas, pero sin sacar las uñas. Se pone de pie, para parecer más grande.
Con la perrita pequeña (Nelly) no se llevan bien. A Nelly le gusta perseguirla y que corra. Sin embargo, si la
Sana le planta cara, Nelly da la vuelta y se va. Un gato cara a cara le da miedo.
Sana ha ido atreviéndose cada vez más. Le gusta mucho estar en el patio interior y ahora también sale al
balcón, desde que pusimos una red. Caza moscas y juega con cualquier cosa. Me roba los bolígrafos, los
estropajos, las flores de plástico.
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Como es una gata intrépida, digamos que se ha adaptado al ambiente. Si quiere estar tranquila, se va a la
habitación, y cuando se quiere entretener va detrás de mí para ver lo que hago. Vaya donde vaya, siempre
la encuentro allí.
Con los perros, ha aceptado que uno no es peligroso,
pero es un pesado, y que la otra arma mucho ruido,
pero es más lenta que ella y bastante cobarde. Cada vez
le pierde más el miedo, porque sabe que puede
esquivarla (Nelly está gorda). Ha ayudado el hecho de
que Sana es mansa y se deja coger, con lo cual yo podía
ayudarla si se asustaba de los perros. Si hubiera sido
arisca, la adaptación hubiera sido más complicada.
Le encanta comer snacks líquidos y dormir patas arriba.
Se estira tanto que ocupa media cama.
Es portadora del virus de la leucemia, pero de momento
no tiene signos de enfermedad. En septiembre le
haremos un análisis de sangre y repetiremos el test del
virus. De momento está bien y espero que siga así, para
que pueda estar muchos años con nosotros. Es una más
de la familia y yo estoy encantada porque la veo feliz.
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