Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona
Dimecres, 24 de Desembre de 2010

informe de final d'any 2010

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 2010. En aquesta circular també us informarem sobre les campanyes i
projectes que té previstos realitzar la fundació per l'any vinent.
Aquest any hi ha hagut un augment significatiu d'apadrinadors, però el mes important es que dintre
d'aquestos nous apadrinadors, la majoria són molt actius i es prenen amb molt d'interès les passejades dels
animals que tenen apadrinats, a més de passejar molts més animals, fet que fa que els animals residents a
L'ultima Llar, hagin experimentat una millora significativa de la seva qualitat de vida. A part hi ha hagut un
augment de nous col·laboradors que ens estan ajudant activament ha mantindre i patrocinar les campanyes i
projectes de la nostra fundació. Tot el patrona de la Fundació, vol agrair la tasca realitzada pels nostres
col·laboradors, apadrinadors i simpatitzants en pro al benestar del nostres estimats animals de companyia.
Esperem pel be dels animals abandonats de les nostres contrades, seguir millorant any a any la feina de la
nostra fundació.

Col·laboradors

Apadrinadors

Tu ajudes de Catalunya Caixa

Gracies a la campanya d'ajut a entitats sense ànim de lucre de Caixa Tarragona, “Tu Ajudes” amb la
seva edició de l'any 2010, a part de les aportacions dels nostres estimats col·laboradors, aquest any hem
pogut ajudar a L'ultima Llar a esterilitzar a 59 animals de companyia, 37 gossos, dels quals 18 són mascles i
19 son femelles i 22 gats dels quals 20 són mascles i 2 són femelles. El proper any ens tornarem a presentar
a la nova edició del la Campanya Tu Ajudes repetint l'ajut a les esterilitzacions, al ser una de les feines més
complicades que tenen d'assumir els centres de recollida d'animals de companyia, degut al elevat cost de les
intervencions quirúrgiques. En el moment oportú ja sereu informats degudament de l'inici de la campanya de
votacions, us informo que aquest any ja tenim confirmat el nostre codi de votació que es el 906 .
Aquest any ha estat molt complicat en relació a l'abandonament d'animals de companyia i a més, com
us vaig avançar a l'ultim informe, hi han més abandonaments i els animals abandonats cada cop arriben a les
nostres instal·lacions amb més males condicions. Encara podem estat agraïts que les adopcions es van
mantenint i fins i tot d'any en any van en lleuger augment.
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Com he anat fent aquest any us vaig informant del desenvolupament de la ILP Anti-taurina i les seves
conseqüències. Els mateixos partits que van prohibir la realització de curses de braus a les nostres
contrades, “ això si dintre de dos anys “, han portat al parlament i han aprovat una llei per blindar i protegir els
Correbous de les terres del Ebre i a part limitar la realització dels correbous a l'àmbit geogràfic a on es
tradició, prohibint la realització de qualsevol correbou fora dels llocs als quals no era tradició. Això vol dir que
s'ens gira feina pels propers anys a tota la gent que respectem als nostres animals. Es necessari, el mes
aviat possible que les entitats de defensa dels nostres animals, impulsin una nova ILP per prohibir la
celebració de correbous, a les terres del Ebre. Personalment crec que es molt incoherent prohibir les curses
de braus i deixar fora els correbous, quant encara que no acabin amb la mort de l'animal, fan patir de forma
innecessària i per divertiment del públic. Cal esmentar que el partit popular juntament amb associacions protaurines, han presentat reclamacions al defensor del poble i al tribunal constitucional per invalidar la decisió
del parlament Català i han proposat al parlament Espanyol declarar les curses de braus “ Festa d'Interès
Cultural “, fet que invalidaria de facto la decisió del parlament, al no poder prohibir-se sota cap concepte
qualsevol activitat que sigui declarada d'interès cultural. Esperem que no es surtin amb la seva.
El dia 19 de desembre a les 11:30 hores del matí, va tenir lloc a les Instal·lacions de L'Última Llar, la
segona festa anual de final d'any de la nostra Fundació, a on a part de fer un resum de les campanyes i
projectes realitzats, enguany vam explicar els nous projectes que tenim en ment pel proper any. Vam tenir
de convidada a la Senyora Anna Mulà, membre de l'entitat Animalista “ PRODA “ “ Professionals per La
Defensa dels Animals “, la qual ens va fer una petita xerrada sobre tinença responsable i altres temes
relacionats amb els nostres estimats animals de companyia. Des d'aquí agraïm la seva col·laboració.
Durant aquest dies de final i principis d'any, estem presents al Parc de Nadal de Reus, a on hem fet un
estand per promocionar la tinença responsable dels animals de companyia a la nostra gent jove. Repetim
l'experiència de l'any passat, però hem ampliat el material didàctic que portem a l'estand, us hi esperem a tots
!!!

Parc del Nadal 2010

Fira Bestial 2010

Festa Anual 2010

També volem estar presents a la segona edició de la fira Bestial, primera fira dedicada als animals de
companyia de les nostres contrades, que realitza Fira de Reus pels voltants del mes de febrer, degut a la
bona experiència que vam tenir aquest any. Per aquesta edició estem preparant diverses activitats, xerrades,
desfilades de gossos per adoptar, i tot tipus d'activitats enfocades a la defensa dels animals de companyia i
sobretot als mes indefensos, que són els que han estat víctimes d'un abandonament per part dels seus
propietaris. Us esperem a tots a la Fira de la qual, quant sapiguem més detalls, en sereu degudament
informats.
Bé, espero que el proper any sigui millor pel que fa al benestar dels animals de companyia, que no us
quedi cap dubte que nosaltres i deixarem la pell amb l'intent. Espero que tingueu unes Bones Festes de
Nadal i una Bona entrada d'any 2011. A veure si el proper any acaba aquesta maleïda crisi econòmica que
tant afectat a les famílies, i de retruc a les activitats proposades per millorar la vida als animals de companyia.
Una abraçada a tots !
Lluis Casanovas Abella
Secretari i Patró de la Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona
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