
A Pili trabouna un can que pelexaba con Chispa. O avó 
Marcelo bota o can, amarra a Chispa e chama ao 061.
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Cuarto dos Bolechas Sala de estar Cuarto de baño
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As trabadas de animais poden
producir lesións importantes e
perigosas, porque poden transmitir
enfermidades como a rabia ou o
tétano. Para evitar trabadas de
animais, especialmente as de cans e
gatos, non debemos de acercarnos
aos que andan soltos, nin molestalos
cando están a comer ou a durmir.

Chama ao 061
sempre que precises
axuda sanitaria.



5

Pili vai pasear con Chispa
polo parque mentres o avó
le o xornal.
–Vou dar unha volta arredor
do banco, avoíño.
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Ei! Anda un can
solto polo parque
e Chispa anóxase
con el!
–Chispa, deixa o
can. Vaise picar
contigo.
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Pili tiña razón. O can picouse con Chispa e
armouse un bo rebumbio. O can enguedellouse
cos pelos dela e trabauna sen querer.
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Pili foxe onda o avó.
–Avoíño, ese can
trabaoume sen querer
no brazo.
O avó bota o can de
onda eles e amarra a
Chispa.
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O avó chama ao 061 e
contálles o que pasou.
O médico do 061

envíalles unha ambulancia.
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O médico da
ambulancia prémelle a
ferida a Pili para que
non sangre.
–Tiña unha boa boca o
ca que te trabou.
–Era un bulldog –di o
avó.
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O médico do 061
lávalle a ferida a
Pili con auga e
xabón e dille ao
avó que a leve ao
hospital.
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O avó leva Pili ao
hospital. Tamén vai
Chispa no coche.
–Deixoume os dente
marcados, avoíño.
–É que era un bulldog
moi gordo.
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A médica do hospital
cóbrelle a ferida a Pili
cunha gasa.
–Xa tes a ferida case
curada. O can non trabou
con moita forza –dille a
médica.
–Menos mal, porque era
un bulldog como un
hipopótamo –retrúcalle Pili.
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Se nos traba un
animal, debemos
de lavar ben a

ferida con auga e
xabón.

Debemos de
chamar ao 061

para que nos
aconsellen.

Non debemos de
molestar os
animais nen

acercarnos a eles
cando anden

soltos.

No debemos de
asustar os animais,

nin tocarlles
cando estean a

durmir ou a comer.

CONSELLOS NON OS ESQUEZAS
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