Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona
Dimecres, 16 de Desembre de 2009

Circul.lar informativa del quart trimestre i Resum anual 2.009

Benvolguts Col·laboradors i Apadrinadors:
Ja estem al Desembre i com tots els anys en aquesta època toca fer resum de les Campanyes i projectes realitzats durant l'Any
2009. En aquesta circular també us informarem sobre les campanyes i projectes que té previstos realitzar la fundació per l'any vinent.
Voldria començar, fent-vos un petit resum de l´evolució que han tingut aquest any els abandonaments i les adopcions de gats i
gossos a l'Última Llar. Com ja sabeu, L´Ultima Llar, a més de ser col·laborador de la Fundació, fa la recollida d´animals abandonats a
tots els municipis del Baix Camp i al Tarragonès exceptuant Tarragona Capital
Pel que fa als gossos, en general, durant aquest any els abandonaments han crescut aproximadament un 10 %. Creiem que el
principal motiu d'aquest augment ha estat la crisi econòmica. Aquesta crisi ha comportat moltes situacions les quals han portat a
molts propietaris ha desprendré s dels seus animals de companyia. La principal situació es la pèrdua de la casa per no poder pagarla, i al traslladar-se a pisos més petits, moltes vegades “ ja sigui per normes en el contracte de lloguer, normes comunitàries o falta
d'espai”, es veuen obligats a no poder anar-hi a viure amb els seus animals de companyia. Altres situacions provocades per la crisi
són, les vendes o embargs de terrenys i finques, la necessitat de reduir les despeses no imprescindibles, etc... Tots aquest motius en
absolut justifiquen l'abandonament d'un animal de companyia, però desgraciadament, ens hi hem trobat en moltes ocasions a partir
de l'inici de la crisi.
Pel que fa a les adopcions de gossos, l'Ultimat Llar durant tot el 2009, ha aconseguit donar en adopció uns 403 gossos
aproximadament, degudament vacunats i amb al seu microxip. Bona part d´aquestes adopcions són d'animals esterilitzats. Aquestes
xifres donen una llum d'esperança, ja que tot i l´augment dels abandonaments, s´ha mantingut un bon ritme d´adopcions.

apadrinador
Pel que fa als gats, això es un altra història. La realitat ens diu que d'abandonaments de gats n'hi ha molts pocs, la majoria de
gats que viuen al carrer formen part d'alguna colònia i han nascut al propi carrer. Durant aquest any s'ha reduït la captura dels gats
que compleixen aquesta circumstància. S'han mantingut conversacions amb ajuntaments i petites col·laboracions esporàdiques amb
prograt, per aconseguir que es facin colònies controlades. La majoria de gats que s'han atrapat aquest any són cries i generalment
aquestes és donen en adopció amb molta facilitat. S'esta lluitant per aconseguir la col·laboració dels ajuntaments en crear a les
poblacions associacions de voluntaris que ajudin a mantenir les colònies controlades mitjançant l'esterilització i amb un bon control
sanitària, i d'aquesta manera evitar la captura dels gats de carrer ja que el seu caràcter poruc i feréstec, impossibilita molt la seva
adopció.
Pel que fa als projectes, i en concret en la campanya d´apadrinament d´animals de companyia residents a l´Ultima Llar, aquest
any ha hagut un augment significatiu d'apadrinadors i de gent interessada en ser-ho, es una bona noticia pels animals de l´Ultima Llar
el poder tenir una persona que esta per ells i que l'animal el pren com el seu punt de referència.
Aquest any es va presentar a l´obra social de Caixa Tarragona, dintre de la campanya TU AJUDES 2009, una campanya per
esterilitzar els animals residents a L´Ultima Llar i gràcies als vots dels nostres col·laboradors, apadrinadors i simpatitzants, vam
aconseguir 4.100,00 Euros que ens estan servint per esterilitzar a uns 50 gossos i 15 gats aproximadament. Després de l'èxit i lo
profitosa que ha estat aquesta campanya, l'any vinent tornarem a presentar el mateix projecte, per continuar la campanya un any
més. Un cop sigui el moment de votar ja us informareu, recordeu que per poder votar cal ser client de Caixa Tarragona.
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Sala D´Esterilitzacions

Aquest any hem estat presents a la fira de mostres Expro-Reus 2009 i ens ha agradat molt l´experiència, ja que a més de
donar-nos a conèixer, hem aprofitat l´ocasió per fer una mini-campanya de “Tinença responsable d´Animals de Companyia”, aprofitant
les visites matinals de les escoles de la ciutat de Reus. També hem pogut dur a terme 4 desfilades d´animals per adoptar de l'Última
Llar, a l´escenari de la Fira, que han servit per conscienciar a la població de la importància de l´adopció dels animals de companyia
residents als centres d´acollida. A part, hem iniciat una campanya dirigida sobretot als centres veterinaris i a les botigues de venda de
complements per a animals de companyia, per fomentar l´adopció i convidant a la gent a visitar els centres d´acollida.

Desfilada Expro-Reus

Stand Expro-Reus

Campanya Adopcions

Aquest any ha estat el primer en realitzar una petita festa a les instal·lacions de l´Ultima Llar, en homenatge i dirigida a tots els
apadrinadors i col·laboradors, per fer resum anual de les activitats de la fundació i anunciar els nous projectes i campanyes pel proper
any. Vam comptar amb la presència a l´acte del SR. Josep Maldonado i Gili, Senador de Convergència i Unió i gran animalista, i
apadrinador de la nostra Fundació, el qual va aprofitar l´ocasió, per fer una petita xerrada de la relació del mon polític amb els animals
de companyia. El proper any tenim previst tornar a fer l´acte ja que ha estat tot un èxit, a més de ser una bona eina de comunicació
amb els nostres col·laboradors i simpatitzants.

Apadrinament Sr. Maldonado

Xerrada Josep Maldonado

Projecte Tan Amigos

Aquest Final de Desembre farem un taller de tinença responsable al Parc de Nadal de Reus 2009-2010, us hi esperem a tots.
Pel proper any estem estudiant la possibilitat d´estar presents a la primera fira de l'animal de companyia de Reus, organitzada
per la fira de Reus el cap de setmana del 13 i 14 de març. També seguirem ampliant i mantenint les nostre campanyes i estudiant de
noves en pro del benestar i la dignitat dels nostre animals de companyia.
Finalment vull donar el meu agraïment a tots els nostres apadrinadors i col·laboradors en nom de tots els patrons de la
Fundació pels Animals de Companyia del Camp de Tarragona, pel vostre suport i col·laboració, ja que sense tots vosaltres seria
impossible dur a terme tots els nostres projectes i crear-ne de nous. Moltes gràcies a tots i us desitgem que passeu un Bon nadal i
pròsper Any Nou 2010.
Lluis Casanovas Abella
Secretari i Patró de la Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona
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