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Dimarts, 24 d'abril de 2.013

Circular informativa del primer trimestre de l'any 2.013.

Benvolguts Col·laboradors, Apadrinadors i Amants dels Animals:
Hem començat l'any 2013 amb moltes ganes de millorar la qualitat de vida dels animals residents al Centre de
Recuperació d’Animals abandonats l’Última Llar i amb el desig d’aconseguir potenciar l’adopció i l’apadrinament dels
animals. Els nostres animalesa es mereixen una segona oportunitat, l´adopció, però fins que l'adopció arriba
l'apadrinament també és una bona opció.
Hem creat un grup de treball d'Apadrinadors, és a dir, un grup d'apadrinadors i col·laboradors s'han ofert voluntaris
per ajudar a dur a terme projectes i accions per aconseguir diners per poder esterilitzar el màxim nombre d'animals del
Centre. Les accions i col·laboracions dels apadrinadors del grup són les següents:
−

S'ha fet un calendari amb fotos de gossos que porten anys vivint a l'Última Llar, amb la finalitat de potenciar
l'adopció d'aquests gossets i recollir diners per esterilitzacions. S'han venut els 500 calendaris que hem fet.

−

S'han oferts voluntaris per fer de monitors al Parc Infantil de Nadal, gràcies a això vam poder donar en
adopció a 3 gossets en el propi Parc, anàvem conscienciant als pares dels nens de l'adopció, l’apadrinament
i la tinença responsable i veníem calendaris. Tot això mentre els nens pintaven màscares de gos i gat i
nosaltres els maquillàvem pintant-lis la cara de gos o gat.

−

S'ha rifat una Cistella de Nadal, i ha estat tot un èxit, ja que els apadrinadors i col·laboradors han ajudat molt
a vendre les tires de números i s'han venut totes les tires.

−

S´han fet paradetes els dissabtes per diferents punts de Reus amb la finalitat de conscienciar sobre
l'abandonament i potenciar l'adopció i l'apadrinament.

−

S'han ofert voluntaris per col·laborar amb la Fira Bestial.

−

També ens ajuden cadascú en la mesura del seu temps disponible en moltes feines de la gossera, fer cures,
donar reforços alimentaris a gossos que ho requereixen, ajudar amb la socialització dels gats, etc...

Gràcies als diners recollits per la campanya d'esterilitzacions i les aportacions dels apadrinadors i col·laboradors
hem pogut esterilitzar 36 gossos del Centre (25 femelles i 11 mascles). D'aquestos 36 gossos 7 ja estan adoptats i viuen
en una nova llar, la resta continuen al Centre esperant una segona oportunitat.
Volem agrair al Centre Veterinari Salou la esterilització solidària de 4 gossets, 2 mascles i 2 femelles.

Continuarem esterilitzant gossos, la nostra fita es arribar a esterilitzar-los a tots, però contínuament entren gossos
abandonats nous i necessitem col·laboració. Esterilitzar és una feina molt important i necessària, ajudeu-nos.

Hem creat un grup Teaming de micro-donacions d'un euro mensuals per poder continuar fent les màximes
esterilitzacions possibles. Us agrairíem que ens ajudeu a fer difusió del grup Teaming.
correu@fundaciocantarragona.org

www.fundaciocantarragona.org

Apartat postal 153

Riudoms - 43330

Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona
https://www.teaming.net/project/profile/sIP4fbuPAc1sIUdPavxx

Els dies 2 i 3 de març vam estar presents a la IV edició de la Fira Bestial de Reus. A la Fira Bestial van desfilar
gossos abandonats residents a l'Últimallar en dos passarel·les, una dissabte dia 2 a la tarda i l'altra diumenge dia 3 al
matí. A l´estand de la Fundació vam fer una feina molt important de conscienciació envers els animals, per potenciar
l'adopció i explicar i donar a conèixer l'apadrinament. Tots els actes realitzats van tenir una gran acollida i molta
presència de públic assistent. La nostra estada a la fira va ser un èxit total ja que les setmanes posteriors a la fira vam
tenir un augment significatiu d'adopcions i molts apadrinaments. Gràcies a la nostra estada a la fira molts gossets van
ser adoptats i van poder gaudir d'una segona oportunitat, i molts altres van ser apadrinats.

La gosseta Sort. El dia 30 de gener van abandonar al Camí Blancafort, proper a l'Última Llar, una preciosa gosseta
amb tot l'abdomen obert. Les veterinàries del Centre la van operar de forma solidaria, i la gosseta es va recuperar molt
bé. La notícia és va difondre per TV3, Canal Reus TV i Diari de Tarragona. Aviat Sort va ser adoptada. Nosaltres ho hem
penjat al Facebook i al canal youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=ksx_JwW5nBw

Així va arribar Sort

Així està ara a la seva nova llar.

La socialització dels gats dels Centre. La major part dels gats que viuen al Centre són gatets nascuts en llibertat
que els hi costa relacionar-se amb les persones. Aquest comportament dificulta l'adopció. El personal del Centre i els

correu@fundaciocantarragona.org

www.fundaciocantarragona.org

Apartat postal 153

Riudoms - 43330

Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona
apadrinadors cada dia entren a les gàbies dels gats intentant que a poc a poc es vagin acostumant a les persones i
millori la seva socialització. Els avenços són lents però a poc a poc anem veient petits resultats positius.

Pel que fa a les adopcions realitzades al centre d'acollida, durant aquest primer trimestre hi ha hagut un lleuger
augment en relació amb els anys anteriors. Aquest augment ha estat possible gràcies a l'ajuda que ens estan donant els
nostres col·laboradors a l'hora de l'atenció al públic visitant i potencial adoptant.
No solament han aconseguit que augmenti l'adopció, sinó que ha més, ha millorat moltíssim l'atenció personal i la
informació facilitada. Es importantíssim aquesta col·laboració ja que, qui millor que els apadrinadors i altres
col·laboradors, que són les persones que cuiden i estan el dia a dia amb ells, per informar i buscar en cada cas, el gos
que s'adapti més a la situació de cada adoptant.
Aquest primer trimestre de l'any hem tingut un augment molt important dels apadrinaments. Hem fet uns cartells on
expliquem l'apadrinament i l'anem difonent per les xarxes socials, Facebook, Twitter, Linkendin, a l' oficina, a les fires, al
carrer.... Us demanem que vosaltres que coneixeu el dia a dia dels nostres animalons, ens ajudeu a trobar més
adoptants i més padrins pels nostres estimats gossets. Es un plaer veure als nostres gossets passejant, jugant, corrents
i gaudint de l'amor i afecte dels seus padrins.

Finalment volem agrair a tots els Col·laboradors i Simpatitzants el vostre temps i interès amb els nostres projectes
per millorar la qualitat de vida dels nostres estimats animals de companyia, fins aviat.
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