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Valls contra el càncer 
 

 
 
En nom de tots els membres del 
Cercle, ens complau convidar-vos a 
participar a la Cursa Benèfica que 
hem organitzat per recaptar fons 
destinats a la "Lliga contra el càncer 
de Valls" i que tindrà lloc el 
diumenge 31 de març a les 10: 00h 
a la Pista d'Atletisme del Fornàs.  
 
Cada corredor haurà d'anar 
acompanyat d'un patrocinador que 
realitzarà una aportació voluntària 
per cadascuna de les seves voltes. 
 
Els patrocinadors poden ser 
persones particulars, però si ets una 
associació, col·lectiu, empresa o un 
altre tipus d'organització i vols 
col·laborar amb aquest esde-

veniment, posa't en contacte amb 
nosaltres a través del nostre telèfon 
o correu electrònic i t'informarem 
amb detall. 
 
No hi ha un màxim ni mínim de 
voltes, i poden participar nens, 
adults o gent gran per igual. Si vas 
en cadira de rodes, en patinet o en 
crosses, si vas amb el teu fill de la 
mà, en carret o en fulard, sigui 
quina sigui la teva situació personal, 
estàs convidada i convidat a formar 
part de l'esdeveniment. 
 
Aquest és un acte en el qual tots 
guanyem, és per això que no 
competirem entre nosaltres. En 
finalitzar la cursa es lliurarà un 
diploma de participació a tots els 
corredors i farem una fotografia 
grupal per recordar-nos que junts 
podem fer coses meravelloses. 
 
La cursa estarà amenitzada per DJ 
FIKY que, de manera desinte-
ressada, ens ajudarà a motivar-nos. 
 
També disposarem d'ambulància i 
de servei sanitari.  
 

 
 
Per participar hauràs de trucar o 
enviar un correu al telèfon o a la 
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direcció  que es facilita, també ho 
podràs fer directament a la taula 
d'inscripcions el mateix dia de la 
cursa i se t'assignarà un número de 
dorsal amb el qual els jutges aniran 
comptabilitzant totes les teves 
voltes. 
 
Ja que la totalitat dels beneficis que 
obtinguem seran donats ínte-
grament a la "Lliga contra el Càncer 
de Valls", a continuació te la 
presentem: 
 

 
 
Aquesta és una ONG sense ànim de 
lucre, amb l'objectiu de realitzar 
activitats que millorin el control i la 
prevenció del càncer en la població. 
Qualificada com Entitat Privada 
d'Iniciativa Social per la Generalitat 
de Catalunya i declarada d'Utilitat 
Pública pel Ministeri de l'Interior. 
Entre els seus membres es troben 
voluntàries i voluntaris, així com a 
professionals de la medicina i de 
l'oncologia. 
La lliga realitza tot tipus d'activitats 
informatives i educatives, enfocades 

principalment en la prevenció, el 
diagnòstic, la investigació, el control 
i el tractament de la malaltia. 
 
També porta a terme una tasca 
d'orientació i suport als malalts i a 
les seves famílies durant tot el 
procés del càncer. Per a això, és 
vital la implicació dels voluntaris, als 
quals se'ls ofereix una constant 
formació per tal de realitzar una 
tasca adequada i òptima envers les 
persones afectades. En aquest 
sentit, la lliga també compta amb 
els Grups d'Ajuda Mútua, formats 
tant per voluntaris com per 
psicòlegs, treballadors socials 
especialitzats i persones que ja han 
passat per l'experiència del càncer. 
 
Sense més, us esperem a tots per a 
la carrera; serà divertit i aportarem 
el nostre granet de sorra a una 
causa noble, que ens uneix i ens 
beneficia com a comunitat. 
 
Gràcies. 
 
MES INFORMACIÓ: 
http://www.lligacontraelcancer.cat 
 
INSCRIPCIONS I PATROCINADORS: 
622186999 
valls@circulospodemos.info 

http://www.lligacontraelcancer.cat/
mailto:valls@circulospodemos.info
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Tradició, cultura i família 
 
A les festes de la Candela de 1801, 
quan els vallencs varen entrar la 
Mare de Déu a l’església de Sant 
Joan, es va fer un pilar de cinc amb 
l’ajuda dels veïns d’Alcover. Així va 
començar el moviment casteller.  
 
Antigament només hi havia una 
colla, que es deia Xiquets de Valls, 
no tenia cap altre nom. No va ser 
fins temps després que pagesos i 
menestrals, persones de mons 
diferents, amb ideologies en 
ocasions antagòniques, van decidir 
dividir-se i crear les dues famoses 
colles del nostre poble, La Colla 
Vella i la Colla Joves dels Xiquets de 
Valls. La política va ser un fort 
component en aquesta dualitat; els 
primers es sentien mes 
conservadors i els segons més 
lliberals. Avui dia, aquests límits ja 
s’han transcendit.  
 
Als anys seixanta, Valls comptava 
amb un centenar de castellers. No 
va ser fins llavors que es van 
començar a fer llistes de 
participants. Doncs, fins poc abans, 
eren el cap de colla i el secretari els 
qui ho aclarien tot. No hi havia 
locals ni una junta establerta. 
Sempre es reunien les mateixes 
persones de manera quotidiana i 
espontània per parlar de castells i 
prendre les decisions grupals al bar 
del poble. 

Si en l’actualitat aquest art ens pot 
semblar perillós, en aquells dies, els 
castellers no disposaven dels cascos 
ni de les xarxes, que tan necessaris 
resulten avui. Així mateix, només 
tenien pantaló i camisa els que 
pujaven a dalt. La majoria no va 
tenir la vestimenta complerta fins 
l’any 65, quan els Xiquets de Valls 
van anar a Santiago de Compostela. 
 

 
 
Als anys 70 hi va haver el boom 
casteller fora de Valls. Es va 
començar a assajar cada vegada 
mes i les colles s’anaven a veure 
practicar les unes a les altres. 
Aquesta explosió d’interès pel món 
dels castells ha fet que les colles 
estiguin actives gairebé tota la 
setmana; assajos de la canalla i 
assajos generals, reunions, 
sortides... tothom coincideix en que 
ara ser casteller es molt mes 
sacrificat que no pas abans. 
 
Si bé els castells han experimentat 
una gran professionalització, alguns 
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dels castellers mes vells  expliquen 
que, temps enrere, com que només 
existien tres o quatre colles, tot es 
vivia amb més espontaneïtat i 
menys pressió. Més enllà dels 
castells, es gaudia molt de l’entorn, 
de l’ambient i dels dinars conjunts. 
Abans potser es feien castells mes 
petits i mes fàcils, però es gaudia  
molt més, doncs ara, el moviment a 
Catalunya en general, s’ha deixat 
emportar per la competitivitat. Per 
altra banda, els vells castellers 
també expliquen que si ells abans 
eren bons, ara mateix, qualsevol 
xaval jove fa molt mes del que ells 
eren capaços de fer.  
 
El que sí podem treure de tot això 
es que, tenint en compte la 
quantitat de colles que hi ha i 
havent-hi  tantes que pugen tan 
ràpid; es veu molt clarament que al 
món casteller li queda molta 
historia per fer.  
 
Un aspecte realment positiu de 
l’expansió castellera, per l’economia 
i sobretot per la cultura catalana, es 
que avui també podem trobar molt 
material lúdic i infantil relacionat 
amb el món casteller, des de contes 
a jocs de taula formats per peces de 
fusta amb les que es poden muntar 
castells en miniatura.  
 
Abans els castells eren una cosa de 
nois entremaliats, de pobres i de 
persones en risc d’exclusió. Ara, 
però, i des de fa bastant temps, 

s’han obert al món, tornant-se  en 
un atractiu social que esdevé en 
moda. Però no hem d’oblidar que 
ser casteller és una forma de vida, 
un sentiment, és pertànyer a una 
gran família. La colla permet 
conservar el contacte amb tots 
aquells vells amics de la infància i de 
l’adolescència; una relació que  
d’una altra manera ja s’hagués 
perdut. Així mateix, aquesta es 
torna en un espai en el que 
compartir amb els fills; es tracta 
d’una activitat sana i enriquidora on 
tota la família hi pot participar.  
 

 
 
El 25 d’octubre de 1981, a la diada 
de Santa Úrsula, es va aconseguir 
per primera vegada fer un 4 de 9; 
un fet que ha quedat com una fita 
històrica inesborrable a la memòria 
de tots els components i seguidors 
de la Colla Vella i en general del 
món casteller. Independentment 
d’aquesta gesta, a la Plaça del Blat, 
la gent es torna boja es faci el 
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castell que es faci; doncs el 
sentiment que es viu amb els 
castells a Valls està molt arrelat als 
vallencs. L’emoció que es viu al 
carrer quan un castell s’ha format es 
impressionant, fins al punt de fer 
plorar a qualsevol persona per 
l’emotivitat del moment. Els castells 
van més enllà de qualsevol altra 
afició, hi ha un esperit màgic que 
evoca uns sentiments als que no 
se’ls hi pot donar cap mena 
d’explicació.  
 
Molts polítics que s’omplen la boca 
amb el concepte d’unió quan 
arriben les eleccions, haurien 
d’aprendre el que és fer pinya de 
veritat veient com es fan els 
castells. Aquests proporcionen una 
de les experiències més fortes de 
cohesió social.  Un casteller pot 
estar al costat d’una altra persona 
que gairebé ni coneix i en aquell 
moment l’un i l’altre son iguals, tots 
dos han d’aguantar i tots dos 
patiran, han de parlar entre ells i 
ajudar-se. Totes aquestes coses fan 
que al cap els anys es recordin 
sentiments i experiències en les que 
un ho ha donat tot i ha sentit que 
els altres també ho han fet. 
 
Els Xiquets de Valls tenen el plaer 
de viure el somni de qualsevol 
casteller, fer castells al nostre 
poble. Aquesta es una 
responsabilitat important, que 
demana respectar i acollir les bases 
essencials del moviment. Els castells 

son patrimoni de la humanitat 
gràcies a la manera que tenim 
d’entendre’ls. Es tracta d’una 
tradició ancestral, que dona vida a 
la nostra cultura i folklore. Tot el 
que sigui fora d’això, esport, 
tecnificació, competitivitat portada 
al extrem, no te res a veure amb 
l’essència que els ha fet tant 
importants. En altres llocs es poden 
veure castells enormes de màxima 
dificultat, que els Xiquets de Valls 
potser no han fet o que han fet molt 
poques vegades, però les actuacions 
de les nostres colles son 
experiències genuïnes.  
 

 
 
Tots a la colla tenen la seva missió, 
una posició assignada, tots saben el 
que els hi toca fer, i es un 
engranatge similar al funcionament 
d’una empresa. Tots tenen un 
objectiu final, com pot ser fer el 
castell, descarregar-lo i celebrar-lo. 
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Això es tremendament semblant al 
fet d’aconseguir una bona 
producció i un gran producte. 
També està relacionat amb l’ideal 
de que tothom treballi amb 
seguretat i amb respecte pels seus 
companys. 
 
Avui dia hi ha més mitjans de 
comunicació que mai, sobretot 
digitals, amb els que es pot fer 
periodisme casteller des de moltes 
plataformes, però per altra banda, 
també s’ha perdut el periodisme de 
fons, més interessat i reflexionat. 
Així doncs, ens trobem en un 
moment en el que hi ha molta 
informació castellera, però 
impersonal i repetida a les diferents 
plataformes.  
 
La rivalitat entre les colles es viu 
d’una manera que moltes vegades 
els mitjans de comunicació no 
interpreten ni expressen 
adequadament. Per tant, l’objectiu 
mes bonic que poden tenir els 
periodistes de torn i aquells que 
decidim informar i parlar 
públicament sobre els castells, les 
colles i les seves rivalitats, es el de 
crear un debat civilitzat en el que 
s’expliquin les coses de manera 
clara per ambdues parts, ja que la 
historia està molt enfangada. Es per 
aquest motiu que el Cercle Podem 
Valls hem decidit profunditzar en 
l’estudi del món casteller vallenc, i 
en els pròxims números de la 

revista presentarem entrevistes 
fetes a integrants de les dues colles.  
 
Valls es l’origen, l’essència dels 
castells, i històricament hi ha hagut 
dues maneres d’entendre’ls, per la 
qual cosa, al llarg de la historia ha 
sorgit una gran rivalitat que encara 
perdura. Aquesta es molt directa, i 
es manté en tot allò que es fa, més 
enllà dels castells. Es palpable i està 
viva, es tracta també d’una herència 
que es porta al darrere, amb la que 
els castellers han nascut. Aquest cos 
a cos entre les dues colles, fa que es 
respiri un aire especial i una manera 
de fer única i peculiar que es viu 
molt intensament. Això es així, es 
com es i està bé que sigui d’aquesta 
manera, sempre i quan se sàpiga 
viure i portar adequadament.  
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Queda clar que per als vallencs 
d’ambdues colles, els castells no son 
una competició esportiva per veure 
qui es el millor, sinó que es tracta 
d’una rivalitat que paradoxalment 
enforteix el sentiment de 
pertinència al poble.   
 
(Article basat en la pel·lícula 
documental “Nosaltres, els Xiquets 
de Valls”, de Carles Cubos Serra, 
amb la col·laboració de la Colla 
Joves i de la Colla Vella). 

El moviment interculturalista com a 
font de cohesió  

 
Tant el multiculturalisme com 
l'interculturalisme són dues 
modalitats pertanyents al 
pluralisme cultural. Aquest 
pluralisme pot ser vist com una 
categoria general de la societat 
democràtica i el multiculturalisme 
com un component complementari. 
Així mateix l'interculturalisme 
sorgeix arran de constatar els límits, 
equivocacions i fracassos del camp 
multicultural, encara que no per 
això passa per alt els seus mèrits i 
aportacions. 
 
Si bé, els dos plantejaments són 
diferents, aquests tenen en comú 
els pilars del pluralisme cultural, des 
dels quals es valora positivament la 
diversitat, s'és crític amb les 
propostes de pèrdua cultural, 

s'aposta per la igualtat i la no 
discriminació i es té respecte pel 
diferent. Per això, potser seria més 
convenient entendre'ls com 
concrecions successives del 
paradigma pluralista. Són 
mecanismes que es retroalimenten i 
que es solapen, cadascun amb la 
seva pròpia lògica i estratègia. 
 

 
 
Cal no confondre la multiculturalitat 
amb el multiculturalisme. La 
primera simplement fa referència a 
la diversitat cultural com a tal, 
mentre que el segon es basa en la 
pràctica del reconeixement social i 
institucional de la diferència, a 
través de la qual es fonamenten 
determinats models polítics i 
educatius. També cal diferenciar 
entre interculturalitat i intercultu-
ralisme. En el primer cas parlem de 
relacions entre cultures diferents, i 
pel que fa al model intercultural 
estem fent al·lusió a la proposta 
sobre com gestionar aquestes 
relacions. El paradigma del que tots 
dos sorgeixen es basa en l'oposició 
al racisme i sobretot en la superació 
de la idea d'uniformitat cultural. 



   Núm. 3 Febrer 2019

 
 
 

 

9 
 

Per pluralisme cultural s'entén la 
coexistència simultània de 
poblacions amb diferents cultures 
en un determinat àmbit o espai 
territorial i social, al mateix temps 
que és una concepció de la 
diversitat cultural des de la qual s'ha 
d'actuar legal i institucionalment. 
Aquest concep la diversitat cultural 
com una cosa positiva i enriquidora, 
que s'ha de respectar i aprofitar. 
Des d'aquest prisma s'entén que 
totes les expressions culturals 
poden estar presents en la 
comunitat sociopolítica sense 
necessitat de repressió, mantenint 
el principi d'igualtat i de no 
discriminació de les cultures, les 
quals són vistes com a 
manifestacions diverses d'una 
mateixa naturalesa humana. De 
manera que es respecta i s'accepta 
la distintivitat cultural, lingüística i 
religiosa de l'altre, i es postula la 
igualtat de drets, obligacions i 
oportunitats. En tractar-se d'una 
proposta d'inclusió, s'oposa a 
aquells sistemes, pràctiques i 
models basats en l'exclusió en 
relació amb la gestió sociopolítica 
de la diversitat cultural. Els models 
d'inclusió com l'assimilacionisme, 
també formen part de l'enemic 
contra el qual lluita el pluralisme 
cultural, ja que aquests neguen la 
identitat de l'altre, així com el dret a 
la diferència. En relació a la pràctica 
educativa, es busca la superació de 
la idea de que el millor que pot fer 
l'alumne nouvingut és adoptar les 

noves pautes culturals i abandonar 
les pròpies o relegar-les a l'àmbit 
privat. 
 

 
 
L'interculturalisme es fa necessari a 
causa de la insuficiència del 
plantejament multicultural com a 
projecte de cohesió social. Aquest 
remarca la necessitat d'interacció 
entre subjectes o entitats 
culturalment diferenciades. Per 
tant, si el moviment multi-
culturalista posa interès en cada 
cultura i en la identitat de cada 
individu com a pas necessari per 
reclamar el reconeixement, en el 
plantejament intercultural s'aborda 
la relació entre elles, buscant les 
convergències que permetin 
establir vincles i punts en comú per 
tal de propiciar l'aprenentatge 
mutu, la cooperació i l'intercanvi. 
 
El que s'ha exposat ens porta a 
entendre que si el multiculturalisme 
es limita a buscar la coexistència 
dels grups culturals, abordant la 
diversitat; l'interculturalisme advo-
ca per la convivència entre els 
mateixos, en la recerca d'una unitat. 
Per tant, el model intercultural és 
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un pas cap endavant en pro de la 
regulació pacífica dels conflictes 
interètnics. 
 
Val a dir que l'interculturalisme és 
una modalitat que, compartint els 
mateixos principis d'igualtat i 
diferència que el multiculturalisme, 
afegeix un tercer raonament 
d'interacció positiva, descrit com el 
deure d'impulsar la promoció 
d'espais i processos que generin 
relacions de confiança, 
reconeixement, comunicació, 
diàleg, debat, aprenentatge, 
intercanvi, cooperació i convivència. 
 

 
 
Actualment la perspectiva 
intercultural resulta una eina de 
gran potencialitat per al 
desenvolupament de projectes de 
construcció comunitària i iniciatives 
de cohesió social i de convivència 
democràtica. La condició per 
aprofitar el seu valor és la de que el 
marc social i polític sigui l'apropiat 
per a que el seu enquadrament 
pugui mantenir connexió amb els 
temes culturals. Altrament, igual 

que pot succeir amb el 
multiculturalisme, aquest moviment 
corre el risc de quedar relegat a una 
condició artística i intel·lectual 
sense endinsar-se en profunditat en 
els processos socials de 
desenvolupament, democratització i 
integració ciutadana. 
 
Un exemple per a tots dos models el 
trobem en la branca educativa, 
concretament en el marc de 
l'escola. Mentre que un col·legi 
multicultural se centra en el 
respecte i valorització positiva de 
les cultures presents i en la 
diversitat de l'entorn, l'escola 
intercultural emfatitza l'apre-
nentatge cooperatiu de la 
convivència, superant les 
diferències culturalistes. Així que 
mentre que en un model 
multicultural, la direcció, professors 
i alumnat simplement s'enfoquen 
en la coexistència entre cultures 
diferents; al col·legi intercultural, els 
protagonistes hauran pres 
consciència de la necessitat de 
superar l'exclusió a través de 
l'esforç decidit per enfrontar els 
seus mecanismes. A nivell més 
concret, el model multicultural 
afavorirà les relacions que es donen 
entre alumnes d'una determinada 
nacionalitat i els que no pertanyen a 
la mateixa, o entre alumnes 
autòctons i estrangers, i també 
entre estudiants procedents d'un 
país en concret i estudiants d'altres 
nacionalitats, inclusivament entre 
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els subgrups i subcultures dins 
d'aquest col·lectiu. Mentre que en 
aquesta incorporació d'alumnat 
d'origen estranger, l'intercultura-
lisme, a més tractarà de superar les 
desigualtats d'oportunitats que 
pateixen els fills d'immigrants en 
situacions de dificultat social, 
econòmica o jurídica. I també 
enfrontarà  la distribució desigual 
d'aquest alumnat que pugui donar 
lloc al sorgiment de guetos escolars, 
així com a les estratègies 
econòmiques o culturals que 
propiciïn aquest aïllament. En el cas 
dels professors, el plantejament 
interculturalista en els seus àmbits 
de treball, implicarà desenvolupar la 
tolerància activa, superar 
l'etnocentrisme, aprendre a escoltar 
millor i a preguntar abans de parlar, 
així com l'intent de gaudir de la 
diversitat quotidiana tot i les 
dificultats comunicatives, de temps 
o de recursos. 
 

Entrevista en profunditat 
 

Què és el Projecte Empathia? Com 
va sorgir? Quina es la seva missió i 
els seus valors? 
 
Projecte Empathia és un Santuari 
per a gossets vellets i/o malalts. 
Com passa a tots els Santuaris, els 
animals que arriben ho fan per 
quedar-se i viure amb dignitat la 

resta de la seva vida. Mai es donen 
en adopció.  
 
En aquest moment viuen a la seu 
del Santuari un total de 20 gossets.  
En els poc més de dos anys de vida 
del Projecte, ens hem acomiadat de 
18 gossets. I hem tingut en acollida 
temporal a uns altres 6.  
 

 
 
Empathia neix dels canvis vitals i de 
prioritats generats per la crisis i una 
malaltia estranya generada per 
l’estrès que vaig patir fa uns anys. 
Canvis que es van iniciar tancant el 
meu Estudi d’Arquitectura i que em 
van portar fins aquí.  
 
Més concretament, el Projecte neix 
com a Santuari per a gossets 
després de recuperar el meu primer 
gos, en Trasto, que va patir un 
robatori de 9 dies poc deprés 
d’arribar a Valls. Durant la seva 
recerca vaig ser conscient de la gran 
quantitat de gossets vellets que s‘ 
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abandonen habitualment i que 
molts cops acaben morint en 
soledat a protectores, refugis i fins i 
tot al carrer.  
 
Penso que els gossos, pel fet de ser 
animals domèstics, han de viure en 
familia. Es per això que el Projecte 
cerca crear un ambient domèstic on 
els gossets més vulnerables puguin 
viure els seus darrers temps en 
família.  
 
Generalment, els gossets vellets o 
malalts son els que tenen més 
dificultats per a ser adoptats.  
Dificultats que augmenten quan 
parlem de gossets en fase terminal. 
O de mida grossa.  
 
Aquest Projecte s’interessa per 
aquests gossets. El més vulnerables, 
els que tenen menys possibilitats 
per a gaudir d’una família en el seu 
darrer moment. Aquí els 
acompanyem i en tenim cura sense 
que perdin mai la dignitat.  
 
Els valors principals del projecte son 
l’empatia i la compassió.  
 
Quines tasques o activitats es 
realitzen des de l’associació? 
 
El Santuari depèn de l’organització 
sense ànim de lucre del mateix 
nom. 
 
Les tasques principals que es 
realitzen des de l’associació son el 

tractament i cura dels gossets que 
viuen al Santuari i les de divulgació i 
sensibilització davant l’abando-
nament i el maltractament. 
 
Com a tasques complementàries, 
obrim les portes del Santuari a 
tothom qui vulgui gaudir de la 
companyia dels peluts que viuen 
aquí i conèixer les seves històries.  
 
Quines persones formen part 
d'aquest projecte? 
 
Dues bones amigues, la Milena i la 
Rosa, son (com jo) sòcies 
fundadores de l’associació. Així 
mateix, comptem amb una 
quinzena de socis / padrins.  
  
Quines són les necessitats de 
l'associació actualment? 
 
En aquest moment la necessitat 
prioritària a cobrir es la econòmica.  
 

 
 
Fins fa pocs dies també 
necessitàvem menjar (pinso), 
medicacions, materials varis,.. però 
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la col·laboració de diverses 
associacions properes (com son les 
protectores de Granollers i Tàrrega i 
els Voluntarios Itinerantes) i una 
donació important de l’empresa 
Zooplus ha fet que (per sort) 
tinguem cobertes aquestes 
necesitats bàsiques per molt de 
temps.  
 
Tot i això, sempre hi han 
assegurances, lloguers, serveis, 
medicacions i menjars específics a 
comprar, petites urgències... son 
moltes les despeses necessàries pel 
manteniment del Santuari.  
 
Vols presentar-nos a alguns dels 
gossos del santuari i explicar-nos 
breument les seves històries? 
 
Un plaer fer-ho. En realitat, ells son 
els autèntics protagonistes del 
Projecte.  
 
Voldria presentar-vos en primer lloc 
al Trasto. Ja fa 14 anys que és el 
meu company de vida.  
És un gos molt especial. Creuat de 
chow-chow i gos d’atura, el que més 
li agrada es la tranquilitat. Té els 
seus racons favorits, allunyat de la 
resta de companys, on pren el sol i 
descansa. Això si, sempre està al 
meu costat quan el necessito.  
Rebel i tossut de jove, ara és un 
vellet adorable.  
 
El Trasto representa a tots els 
gossets (independentment de com 

ens hem conegut) que arriben aquí 
per passar la seva jubilació. Gossets 
vellets sense grans dolències. Com 
el Groucho, el Pointi, l’Estrella, la 
Nuna.... 
Voldria parlar-vos també del 
Pancho. Un mastí adult que van 
rescatar a Córdoba amb greus 
ferides a una pota. Va arribar aquí 
amb les ferides encara en carn viva. 
Ara ja està pràcticament curat, tot i 
que serà coix i tindrà dolor quan 
juga per sempre més. Poc a poc s’ha 
convertit, possiblement, en el 
gosset més feliç de tot el grup. 
Gaudeix de la companyia de les 
visites i disposa de molt espai on 
desenvolupar el seu caràcter i la 
seva genètica de mastí.  
 

 
 
El Pancho representa als gossets 
que tot i ser joves o adults, formen 
part del Santuari per les seves 
característiques , les seves 
dolències. Com el Pirata (Albí, cec i 
sord) o el Bruno ( coix i amb 
Leishmània). 
 
El Roldán i la Cata han arribat fa poc 
al Santuari. El primer és un iaio 
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rondinaire i adorable amb una 
cardiopatia greu. 
 
La Cata es també velleta i pateix de 
Filaria i de tumors mamaris i de 
còlon que no son operables. És una 
gosseta molt tendre i bona.  
 

 
 
Ambdós representen els gossets 
que han arribat aqui per passar els 
seus darrers moments (siguin 
mesos, setmanes o dies) i rebre 
totes les cures i tractaments que 
puguin necessitar. I tot el respecte 
que es mereixen. Com el Jacob, la 
Shanti, la Bonica, el Travol...  
 
Finalment us voldria presentar el 
Mingu, l’Otis, la Vieji i la Rubi i la 
Capi i la Bruna (i en el seu día l’Avi 
Joan, l’Ós o l’Oudie). Son gossets 
que venen d’un Síndrome de Noé 
de grans proporcions. Per sort, 
l’associació Proyecto43 es va 
imposar la tasca de trobar una llar 
(o una protectora) als 43 gossos 
d’una gran finca.  
 

Els gossets que arriben de 
síndromes d’aquest tipus ho fan 
amb moltes pors i dolències varies 
per la falta d‘ assistència en la seva 
vida anterior.  
 
Arribats de diferents protectores, 
els retrobaments dels antics amics 
ens han permès viure moments 
emocionalment molt intensos.  
 
També ens donen l’oportunitat de 
viure les impressionants relacions 
d’amistat que es generen entre 
aquests gossets que han viscut 
sempre sols, com és el cas de la Vieji 
i la Rubi. Dues iaiones adorables 
que depenen constantment l’una de 
l’altra.  
 
Col·labora l'ajuntament, alguna 
altra institució o empresa amb el 
projecte? Com ho fan? 
  
El projecte no compta amb cap 
col·laboració institucional. Per sort 
sí que tenim el suport d’altres 
associacions properes.  
 
Darrerament molts cops és la pròpia 
protectora de procedència dels 
gossets (o fins i tot particulars) qui 
es fa càrrec de les despeses 
veterinàries dels nou vinguts. Una 
despesa impossible d’assumir per 
Empathia. 
 
Comptem també amb la 
col·laboració habitual de l’associació 
“Voluntarios Itinerantes para Perros 



   Núm. 3 Febrer 2019

 
 
 

 

15 
 

y Gatos”, que organitzen jornades 
de treball per a fer reparacions i 
treballs diversos. També organitzen 
recollides de pinso per a diverses 
protectores i sempre ens tenen en 
compte. 
 

 
 
Pel que fa a les empreses, son 
poques les que de moment s’han 
involucrat amb el projecte. Per sort 
aquí, a Valls, comptem amb en Jordi 
Vilardell de l’empresa Valex SL, que 
ens ha cedit els (molts) palets que 
hem necessitat per a crear les 
tanques de la finca i els espais 
d’esbarjo dels gossets. Sabem que 
podem comptar amb ell si en 
necessitem més per les reparacions 
i urgències.  
 
També a Valls, Stangest ens ha fet 
arribar suplements per als peluts.  
 
Per sort, comptem amb donacions 
de Zooplus, que un cop l’any ens 
ajuda a omplir el rebost i el 
magatzem.  
 
Voldria destacar que el Projecte pot 
assegurar el tractament 

immillorable i àgil dels malaltons 
gràcies a la implicació i col·laboració 
del nostre veterinari de capçalera, 
en Jordi Figueres, de Valls. És 
tranquil·litzant saber que en 
qualsevol moment podem comptar 
amb ell per atendre tant les 
urgències com el dia a dia dels 
residents al Santuari.  
 
En casos d’hospitalització, comptem 
amb el recolzament de Mediterrani 
Veterinaris, a Reus, on tracten de 
forma inmillorable els nostres 
peluts.  
 
De quines maneres pot col·laborar 
el poble amb l'associació, ja sigui 
de manera individual o col·lectiva? 
  
Hi han nombroses fórmules per a 
col·laborar amb el projecte, com 
son: 
 
 Fer-se voluntari, tant per tenir 

cura dels gossets com pel 
manteniment de la finca. 

 Apuntar-se a Teaming, amb 
aportacions mensuals d’ 1€. El 
secret, ser molts teamers! 

 Fer-se soci/a o padrí/na. (10 ó 
20€ al mes). 

 Enviar-nos aportacions puntuals. 

 Fer aportacions de material: 
medicaments, productes de 
neteja,... tenim un llistat 
actualitzat de les nostres 
necessitats a la pàgina de 
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Facebook o us la podem passar 
per whatsapp. 

 Enviar regals de la nostra llista 
de desitjos a Amazon. 

 Comprar alguna de les peces de 
segona mà (roba i articles varis) 
que tenim a la venda.  

 col·laborar en les campanyes 
que fem per fer front a les 
despeses veterinàries. 

 ... 
 
Quines idees de futur teniu? Quins 
són els vostres propers objectius? 
  
En aquest moment el Santuari està 
ubicat a una finca de lloguer a Valls. 
La idea de futur més important és 
aconseguir una finca pròpia on 
desenvolupar el projecte i ampliar-
lo.  
 
El projecte contempla la seva 
ampliació a fi de poder acollir a més 
gossets vulnerables. En aquest 
moment el límit d‘ acollits el fixa la 
capacitat de la casa i el temps que 
es necessita per tenir-los a tots ben 
atesos. Tenint en compte que en el 
dia a dia només jo treballo aquí.  
 
L’ampliació amb petites 
construccions desmuntables (amb 
contenidors marítims) permetria , 
amb el suport de voluntaris de 
llarga durada, multiplicar l’abast de 
la tasca del projecte.  
 

T’agradaria transmetre’ns un 
missatge de sensibilització sobre la 
responsabilitat que suposa acollir 
una mascota, el maltractament 
animal i el seu abandonament? 
 
 Agraeixo aquesta oportunitat, 
doncs l’abandonament i el patiment 
de moltes mascotes es podrien 
minimitzar amb una adequada 
sensibilització.  
 
Les mascotes i els animals en 
general son responsabilitat nostra.  
Quan parlem de mascotes, parlem 
d’essers amb sentiments i 
necessitats. És important tindre-ho 
en compte abans d’adoptar o 
comprar.  
 
Veure el patiment dels gossets que 
han sigut abandonats i que fins i tot 
s’arriben a deixar morir de pena 
(com en el cas de la Bonica) ens 
tindria que fer obrir els ulls.  
Possiblement tindria que haver-hi 
més comunicació y publicitat de les 
campanyes d’esterilització. Tant 
importants per evitar camades no 
desitjades i bona part dels 
abandonaments.  
 
Part important de la tasca del 
Santuari és precisament la 
sensibilització davant el maltracta-
ment i l’abandonament. Només 
espero que donar a conèixer l’estat 
en que arriben els  peluts rescatats i 
adoptats o acollits, els seus 
processos vitals posteriors i la 
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immensa capacitat d’adaptació, 
recuperació i agraïment que tenen, 
pugui ajudar a entendre millor els 
efectes devastadors que el 
maltractament/abandonament pot 
tindre en ells. 
 

 
 
 
 
 
  

Com a presidenta de l'associació, 
tens alguna cosa més a dir-nos que 
consideris important? 
 
 Només agrair-vos aquesta oportu-
nitat de donar a conèixer la tasca 
del Santuari i a tots els seus 
residents.  
 
I voldria afegir només un desig. Tant 
de bo algun dia llocs com aquest no 
siguin necessaris. Tant de bo la 
societat es sensibilitzi i 
responsabilitzi dels petit éssers que 
ens acompanyen. Seria una 
magnífica notícia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcció: Partida Plana de Vallmoll, 
s.n.  43800 Valls.  
Teaming: 
https://www.teaming.net/projectee
mpathia-santuarioparaperros 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Project
eEmpathia  
Correu:  
pempathia@gmail.com  
Telèfon: 690 80 45 76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si vols estar al corrent de l'actualitat 
del Cercle, col·laborar amb 
nosaltres o formar part de l'equip. 
Si desitges que publiquem el teu 
testimoni, història o denúncia, si 
necessites ajuda d’algun tipus i 
creus que podem ser-te útils... 
posa't en contacte amb nosaltres. 
 

XARXES SOCIALS: 
@podemvalls 

 
CORREU ELECTRÒNIC: 

valls@circulospodemos.info 
 

TELÈFON: 
667284646 

 
DIRECCIÓ: 

Carrer Santa Anna, 4 Valls 
 

 . 

 

https://www.teaming.net/projecteempathia-santuarioparaperros
https://www.teaming.net/projecteempathia-santuarioparaperros
https://www.facebook.com/ProjecteEmpathia
https://www.facebook.com/ProjecteEmpathia
mailto:pempathia@gmail.com
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Només estem segurs de que lluitarem pel canvi 
(Per Nicolás Pérez Lavid) 

 

 


