
EL VOLUNTARIAT NO TÉ EDAT 

— De debò que m’he d’esperar a tenir 18 anys per ser voluntària? Amb el tou 

d’animals abandonats que necessiten ajuda i jo m’he d’esperar 5 anys encara? 

Alguna cosa he de poder fer mentrestant! M’hi ajudaries si necessités el teu 

consentiment? 

 

— Ja saps que sí. 

 

La Sara va conèixer a través d’internet a diferents protectores i les seves 

voluntàries i es va anar endinsant en aquest món.  

 

— Mira mama, “Cuatro Patas Sin Fronteras” demana ajuda, han rescatat 

gossets nounats i s’han de pujar a biberó, els he dit que en podem acollir dos, 

com ara s’acaba el curs ho puc fer, això si, necessito que firmis tu el contracte 

d’acollida.  

 

— Què? Vols dir? 

 

— Sí mama, sí... 

 

I així vam criar a la Dana i a la Fosca, barreja de pastor alemany i labrador. 

Vam estar de sort, una família les va adoptar a totes dues, sempre estarien 

juntes. Per Nadal vam rebre una felicitació amb totes dues amb gorra de Papa 

Noel davant de l‘arbre de Nadal. 

 



La Sara havia començat els seus primers passos en el món del voluntariat, i 

després de les gossetes en van venir d’altres... 

 

— A Córdoba hi ha una protectora, “Dejan Huella”, que estan desbordats, 

demanen ajuda, he dit que podem acollir algun gosset. — va dir la Sara.  

 

I va arribar l’Amelie, una gosseta de mida petita i peluda, de color beix, era molt 

dolça, al principi una mica poruga però amb paciència i delicadesa vam 

aconseguir  que agafes confiança.  

 

Les nostres ganes de canviar el món i de canviar la vida dels animals no van 

acabar aquí, sinó tot el contrari, tot acabava de començar... 

 

— Mama, unes voluntàries a Múrcia han trobat una gossa pastor alemany que 

acaba de tenir gossets, mira, mira la foto,  l’han abandonat al camp i no saben 

que fer-ne, la protectora està plena, no hi cap i encara menys amb els cinc 

gossets nounats. Si us plau mama, hem d’ajudar-los, a més, ja he acabat el 

curs i en puc tenir cura. I crec que el jardí de casa la tieta hi cabran bé... 

 

— Què li direm a la tieta? No ho veig clar, això no depèn de nosaltres. 

 

— Realment no sé com fer-ho però ja ho rumiarem. El que sé és que no hi ha 

temps, no poden ser allà amb aquesta calor, així que parlem de vida o mort.  

 

— Digues que sí, i que Déu ens hi  ajudi. 



 

L’endemà van arribar la gossa i els gossets en un furgó que també portava 

altres gossos d’Andalusia cap a Catalunya. Els vam portar a casa la tieta i quan 

van estar instal·lats la vam cridar. 

 

— Tieta, vine al jardí, però seu, que t’hem d’ensenyar una cosa... — la Sara va 

dir emocionada i amb por.  

 

Quan va veure la gossa i els cinc gossets quasi cau, es va deixar anar a la 

cadira amb la boca oberta sense saber què dir, i de fet nosaltres tampoc 

sabíem què dir-li, tot havia anat tant precipitat, però el cas és que els vam tenir 

molt a gust.  

 

A la gossa li vam posar Kora, era una gossa fidel i bona, als menuts Simba, 

Loba, Lua, Babu i Bob.  

 

Bé, doncs, els gossets van anar creixent, fent maleses però no gaires, vacunes, 

desparasitacions  i xip. La Sara amb difusió per Internet els va col·locar a tots, 

bé, tots menys un, que ens el vam quedar,  la Lua, que li vam canviar el nom, 

seria la Hachi, portaria el nom del gos fidel de la pel·lícula que va existir al 

Japó.  

 

Tot i que, sovint els que t’envolten no ho entenen..., aquest l’agraïment que 

veus als ulls dels animals als quals has ajudat i també en les famílies que 

adopten, això t’encoratja a seguir. Fer el bé dóna força, donar dóna plenitud i 



amor. La gent que no té aquest afany de justícia o d'amor els animals no ho 

entenen i molts cops ho troben com una debilitat quan és completament el 

contrari.  

 

Encara teníem l’Amelie, i va ser la mateixa protectora qui li va trobar família, a 

Alemanya! Sí, exactament, a Alemanya. Ni nosaltres ens esperàvem que la 

xarxa del voluntariat arribés tan lluny i sort que és així. Espanya ha d’aprendre 

molt d’Holanda i Alemanya respecte a les lleis sobre els animals. 

 

Quan els animals han de marxar cap a Alemanya ve un furgó d’allà a la 

protectora escollida, amb totes les gàbies, una per cada pelut, amb la mida 

adequada i la foto, molt ben organitzat. A la protectora, prèviament, han arribat 

gossos de tot arreu, de protectores i de voluntaris, doncs bé, l’Amelie tenia una 

gàbia a punt per a ella, direcció a Frankfurt. Va ser trist veure-la marxar, ella es 

devia pensar que la tornaven a abandonar. La tranquil·litat la vam aconseguir 

quan  va arribar la foto de l’Amelie amb els seus adoptants, un matrimoni de 

jubilats molt il·lusionats amb ella. 

 

Després de l’Amelie va arribar la Sassi, la Yara i la Viryin, totes elles venien del 

mateix lloc i van trobar casa a Alemanya. Quan vam rebre fotos amb famílies 

il·lusionades ens va donar gran satisfacció.  

 

Durant les acollides no va ser estrany sentir frases com: “Un altre gos?!” Això 

no ajuda, però caus i tornes a aixecar-te, i la Sara com a tothom, li passava el 

mateix. 



 

I quan es va aixecar després d’haver caigut va descobrir a una gosseta invisible 

també a “Dejan Huella”. Havien abandonat la seva mare embarassada i ella va 

néixer a la gossera, ja hi portava un any quan la Sara s’hi va fixar, havien 

adoptat a la mare i els germans i ella seguia al fons d’una gàbia. La Sara em va 

dir: 

 

— Si quan s’acabi els curs ningú l’ha volgut, deixem-la acollir. Ja veuràs, quan 

se senti feliç li canviarà la mirada i llavors la gent la veurà bonica. 

 

El curs es va acabar i ningú més s’havia fixat en la mirada trista d’aquella 

gosseta, i sí, va arribar, com els altres, amb un furgó des de Córdoba. Només 

agafar-la es va fer pipi sobre la Sara, por era poc, el que tenia era pànic, no 

havia sortit mai al món i el món li feia pànic. A on ens havíem ficat, què difícil 

seria recuperar-la. A casa es va amagar al punt més llunyà d’on estàvem 

nosaltres, passaven les hores, i res, ni sortia, ni menjava ni bevia. La Sara va 

dedicar moltes hores a guanyar-se-la fins que ho va aconseguir, tant, que es va 

convertir en la seva ombra i ja va tenir el nom “Sombra”. La Sombra era bona, 

quieta, agraïda, no lladrava i passava bastant desapercebuda, però no del tot i 

frases com “un altre gos?”, o “encara no en tens prou?”, es van repetir, i no, no 

en tenia prou mentre hi hagués gent que continues abandonant. Anava passant 

el temps i no sortia cap família interessada en ella, ni a Alemanya ni aquí i 

mentrestant la Sombra  s’anava guanyant el cor de la Sara, ja no va ser capaç 

de donar-la  en adopció i la Sombra es va quedar, encara que hi hagués algú 

que arrufes el nas.  



 

Al cap d’un temps es va formar l’associació de voluntaris al centre d’acollida 

d’aquí, de la nostra zona i en vam passar a formar part, Voluntacaad. 

 

—  Al CAAD han trobat uns cadells acabats de nàixer al costat d’un contenidor 

de brossa i s’han de pujar a biberó,  demanen cases d’acollida! 

La Sara s’havia convertit en voluntària al mateix temps que creixia, quasi sense 

adonar-se’n, quasi com un joc, però tots aquests animalons van trobar un destí 

millor del que haguessin tingut si ella no s’hagués creuat a les seves vides. 
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