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Informe de Final D'Any 2.011

Ja tornem a estar un altre cop a finals d'any i com es habitual en aquesta època de l'any toca fer una mica de
resum de les campanyes i activitats realitzades per la nostra Fundació i avançar les previstes pel proper any.

El primer que us vull comentar es sobre la campanya d'identificació i esterilitzacions que la Fundació porta a terme
a les instal·lacions de L'ultima Llar. Aquest any hem esterilitzat un total de 38 gossos 13 mascles i 25 femelles i un total
de 25 gats, 8 mascles i 17 femelles, això fa un total de 63 animals A més hem ajudat a identificar amb xip a un total de
212 animals entre gossos i gats. Estem contents dels resultats obtinguts per la campanya d'aquest any. Però per l'any
vinent les perspectives no són molt bones, ja que Catalunya Caixa ha anunciat la anulació del la nova campanya d'ajut a
entitats sense anim de lucre “tu ajudes 2012”. Noticia esperada per dos raons, la crisi actual que te un origen financer, i
la conversió de Catalunya Caixa, de Caixa a Entitat Bancaria “. Aquesta noticia posa en perill el finançament d'aquesta
campanya, que es una de les més importats que porta a terme la nostra fundació.

Esterilitzacions

Tu Ajudes

Gosset operat

Durant el mes de novembre vam realitzar una actuació molt especial. L'Última Llar va recollir a Reus un cadell
d'uns 6 mesos aproximadament, accidentat. Tenia la pota davantera dreta i la pota del darrera dreta trencades per
diferents punts. El pronòstic era molt dolent ja que també tenia sarna i l'analítica va detectar anèmia. Fent un gran
esforç econòmic i gràcies a la nostra veterinària, Alèxia Falcó, i al veterinari Ernest Vives, el cadell ha pogut tirar
endavant. El gos ha estat adoptat per la persona que el va trobar, la qual a partir del primer moment va mostrar molt
d'interès en la seva recuperació i a través del Facebook va aconseguir que la gent col·laborés econòmicament en la
seva operació. Actualment l'animal s'està recuperant de d'intervenció i està rebent tractament per a la sarna, a més hem
tingut la sort de que la família que l'ha adoptat, l'esta cuidant molt bé.

També us volem anunciar que la nostra Fundació ha afegit una plana nova a la nova xarxa social de Google
anomenada “ Google Plus “, la podeu consultar. Tindrà el mateix us de la que tenim al Facebook, hi publicarem avisos
d'adopció o pèrdua d'animals i anuncis de la nostra entitat en general. Aquí sota us deixo l'enllaç:

https://plus.google.com/u/0/b/105622824534823896818/
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Aquest any hi ha hagut un augment significatiu d'apadrinadors i a més el Taller Baix Camp “Entitat social sense
ànim de lucre, dedicada a l'atenció de col·lectius amb greus deficiències i minusvalidesa mental” esta també
col·laborant amb la campanya d'apadrinaments, amb visites periòdiques de monitors acompanyats de usuaris de
l'associació, per atendre i cuidar als animals residents a l'ultima Llar. Aquesta activitat que realitza el Taller Baix Camp,
a part d'ajudar al benestar dels animals de l'ultima llar, serveix de teràpia pels usuaris de la mateixa associació, ja que
està demostrat que el tracte amb animals de companyia resulta beneficiós per persones amb disminucions psíquiques
per millorar el seu estat anímic i cognitiu. Per part del patronat de la Fundació volem agrair als apadrinadors i a les
entitats la seva col·laboració per dur a terme aquesta campanya.

Plana Google+

Parc de Nadal 2011

Fira bestial 2011

Pel que fa a adopcions, aquest últim trimestre ha estat molt fluix. Durant l'any s'ha mantingut un nivell força
acceptable tinguen en compte la situació econòmica generalitzada, però aquests últims mesos,s'ha notat una disminució
força substancial, tot i els esforços realitzats per difondre l'adopció. Esperem amb les dates que s'aproximen i l'any
vinent, que hi hagi un augment d'adopcions responsables i per a que es pugui produir això us demanem que ens ajudeu
a difondre l'adopció, explicant als vostres coneguts, familiars i amics, que a l'Última Llar tenim aproximadament uns 250
gossos i 75 gats esperant trobar una nova família. Esperem que entre tots podem aconseguir moltes famílies per a
aquest animals.
Finalment ja nomes ens queda fer un resum de les campanyes i actes previstos per aquest final i proper any nou.
Primer de tot us vull comentar que a finals d'aquest mateix desembre a partir del dia 27 i fins el dia 4 de gener del 2012,
estarem al parc de Nadal de Reus, per conscienciar al nens, de la importància de la tinença responsable d'animals de
companyia, amb una serie d'activitats. Ja es el tercer cop que som presents al parc de nadal, us esperem a tots.
Per mitjans de Març esta previst que estiguem presents a la tercera edició de la Fira Bestial de fira de Reus ,
primera fira sectorial dedicada als animals de companyia, que es celebra a la Provincià de Tarragona. En aquesta edició
estem preparant diverses desfilades d'animals abandonats per adopció, alguna xerrada per conscienciar de la tinença
responsable d'animals de companyia, a més de moltes més activitats. Quant tinguem les dades concretes de la seva
celebració, sereu degudament informats.
Durant el transcurs del proper any seguirem realitzant i ampliant totes les campanyes que estem portant a terme,
tot i la falta evident de recursos econòmics, ja que a aquestes alçades d'any la Generalitat de Catalunya no ha presentat
cap línia d'ajuts a entitats animalistes per aquest any i el proper, i com us he comentat abans Catalunya Caixa s'ha
convertit amb banc i ja no fa obra social. Tot això ha provocat que la major part del finançament dels projectes de la
fundació sigui amb les vostres aportacions. Per aquest motiu, us hem d'agrair i moltíssim el vostre esforç. Esperem que
amb els propers anys es millori la situació econòmica del nostre país i tot torni al seu lloc.
Per acabar de part del patronat de la nostra Fundació agraïm a tots el Col·laboradors, Apadrinadors i Simpatitzants
el vostre suport incondicional i us desitgem un Bon Nadal i un Prosper Any Nou 2012.
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