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Riudoms, 16 de gener del 2013

Ja tornem a estar un altre cop a inici d'any i com es habitual en aquesta època, toca fer una mica de resum de les
campanyes i activitats realitzades per la nostra Fundació l'any anterior i avançar les previstes per aquest any 2013.
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 33 gossos 10 mascles i 23 femelles i un total
de 5 gats, 2 mascles i 3 femelles, això fa un total de 38 animals. A més hem ajudat a identificar amb xip a un total de 273
animals entre gossos i gats. Durant aquest any 2012 hem operat una gosseta femella, a la qual li hem extirpat un tumor.
Aquesta gosseta actualment està residint al Centre i es troba apadrinada. Estem molts satisfets dels resultats obtinguts
per la campanya d'aquest any, i segons les estimacions que tenim, aquest any podrem millorar els resultats.
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/

La pàgina de la fundació del Facebook,on anem comunicant les actuacions i campanyes que estem desenvolupant
i fem difusió d'animals perduts i/o en adopció, per si no la coneixeu, es la següent:
http://www.facebook.com/fundciatgna

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 més d'ajudar al benestar dels animals de l'última 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.
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Pel que fa a adopcions, i en particular als gossos, podem dir que l'any 2.012 ha estat un bon any. No només hem
mantingut el total d'adopcions que l'any anterior, sinó, que hem augmentat una mica el total d'adopcions definitives. A
més creiem que aquest any encara podem augmentar més el nombre total d'adopcions, ja que el principal motiu
d'aquest bons resultats es l'atenció al visitant i possible adoptant. I aquesta atenció ha millorat gràcies a l'ajuda que ens
han estat donant els apadrinadors, realitzant una formidable tasca d'assessorament i informació als visitants. Aprofitem
per demanar-vos que ens ajudeu ha 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.
En relació als gats, aquest any també hi han hagut una serie de millores. Gràcies a les campanyes que realitzen
molts ajuntaments que aposten pel control de les colònies al seu lloc d'origen, s'ha reduït de forma substancial l'entrada
de gats ensalvatgits al centre. D'aquesta manera hem pogut controlar molt millor la colònia resident sense haver
d'augmentar el total. Com tots sabem, es difícil l'adopció dels gats ensalvatgits, per aquest motiu aplaudim i donem
suport el canvi de mentalitat dels municipis que aposten pel control de colònies.
El passat més de desembre hem estat pressents al parc de Nadal de Reus. Ja es el quart cop que hi estem
presents, i la nostra participació ha estat molt positiva. Hem fet una feina molt bona de conscienciació de tinença
responsable als nens, hem portat gossets i hem aconseguit adoptar 3 gossos al parc. La nostra activitat consistia en fer
màscares d'animals i pintar cares de gos i gat i aprofitàvem per donar informació sobre la importància de l'adopció i de
l'apadrinament i la tinença responsable.
Finalment ja nomes ens queda fer un resum de les campanyes i actes previstos per aquest any 2013.
Hem començat gener amb una Campanya d'adopcions i apadrinaments. Aquesta campanya té la finalitat de
donar a conèixer la figura de l'apadrinador com a persona amant dels animals, que vol gaudir i donar afecte a un animal,
però no pot adoptar-lo i tenir-lo a casa. I el segon objectiu es orientar al públic en general, que quan vulguin tenir un
animal, en lloc de comprar-lo en una botiga, que coneguin l'opció de donar una segona oportunitat a un animal
abandonat, adoptant-lo.
A més a més de la Campanya d'Apadrinament i a Adopcions, també estem fent una altra Campanya
d'Esterilitzacions per poder esterilitzar el màxim nombres d'animals del Centre. Hem fet un sorteig d'una cistella de
nadal, hem venut calendaris solidaris,... i volem fer més accions per poder aconseguir finançament per la campanya
d'esterilitzacions.
Un dels mitjans que fem servir per donar a conèixer la nostra campanya d'adopcions i apadrinaments, és una
paradeta solidària que tenim els dissabtes per diferents punts de la ciutat de Reus. Un grup d'apadrinadors i voluntaris
estem en aquestes paradetes fent promoció de la Campanya d'Apadrinament i Adopció i de la Campanya
d'Esterilitzacions, recaptat fons per poder esterilitzar el màxim nombre d'animals del Centre.
Per mitjans de Març esta previst que estiguem presents a la quarta 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.
Per acabar, de part del patronat de la nostra Fundació, agraïm a tots els Col·laboradors, Apadrinadors i
Simpatitzants el vostre suport incondicional, gràcies a tots vosaltres podem millorar el dia a dia dels animals residents al
centre.
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