Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona

Divendres, 16 d'abril de 2.010

Circular informativa del primer trimestre de l'any 2.010.

Benvolguts Col·laboradors i Apadrinadors:

Hem començat l'any 2010 amb molta feina, vam estar presents a la Fira bestial, el Primer Salo de la Mascota de
Reus organitzada per la “Fira de Reus“, on vam fer diverses activitats, entre les que cal destacar una xerrada de tinença
responsable d'animals de companyia i dues passarel·les a on van desfilar animals abandonats per adoptar procedents
de L'Ultima Llar. Tots els actes realitzats van tenir una gran acollida i molta presència de públic assistent. La fira va ser
un èxit total pel que fa a l'assistència de públic, de fet ja està programada una segona edició de la fira pel proper any a
on la nostra Fundació tornarà a estar present.

El dia 15 d'Abril del 2.010 va finalitzar el període de votacions del programa “Tu Ajudes” de Caixa Tarragona, a on
entitats i associacions sense ànim de lucre presenten els seus projectes d'ajut. Aquestos projectes són votats pels
clients de Caixa Tarragona i depenent del nombre de vots obtinguts, Caixa Tarragona finança una part o la totalitat del
projecte presentat. Enguany hem tornat a presentar el mateix projecte de l'any passat, el projecte presentat es un ajut
per poder Esterilitzar els animals de companyia residents a L'Ultima Llar. L'any passat gràcies al programa Tu Ajudes es
van poder esterilitzar a un total de 47 Gossos, 21 mascles i 26 femelles i 5 gats, 2 mascles i 3 femelles. Enguany hem
quedat a la posició 114 d'un total de 843 projectes presentats, amb un total de 44.963 vots obtinguts, que ens fa obtenir
3644,70 Euros per invertir amb el projecte. Volem agrair a tots els Col·laboradors i Simpatitzants els seus vots i
recolzament ja que amb els vostres vots hem aconseguit aquestos resultats tant bons, que ens permetran tenir suficients
vots per aconseguir un bon finançament pel nostre projecte d'esterilitzacions.
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Durant els últims mesos hi ha hagut un augment dels abandonaments d'animals de companyia, tant pel que fa a
gossos com a gats. Cada cop s'abandonen més animals malalts, sobretot amb malalties les quals requereixen
tractament perllongat com per exemple la leishmaniosi canina. El principal motiu es la despesa econòmica que suposa
el tractament, fet que provoca que algun propietari al no poder o no voler fer front a la despesa veterinària, opta per
abandonar al pobre animal. Cal esmentar que un gos amb aquesta malaltia si se li realitza bé el tractament té una
esperança de vida molt semblant a la d'un animal que està completament sa, això si, sempre depenent de l'afectació que
ha tingut la malaltia en l'animal fins a la seva detecció. Aquest tipus d'abandonaments tenen una situació doblement
cruel, ja que a part de deixar abandonat l'animal, el condemnà a una mort segura al no realitzar el tractament de la
malaltia.
Pel que fa a les adopcions realitzades a L'Ultimar Llar es mantenen amb els mateixos nivells de l'any anterior, en
són moltes, però mai suficients.

Gràcies a la col·laboració activa de la nostra apadrinadora Maricel Escuté, especialista en la cura i benestar dels
gats, hem millorat i acondicio-nat les gàbies dels gats de l'Ultimallar. S´han ficat estanteries noves i més higièniques,
posat casetes i mantes perquè el gats tinguin un millor espai de descans, i amb recomanació veterinària, se'ls hi fa un
tractament intensiu sanitari que ha suposat una millora significativa del seu estat de salut i qualitat de vida. Com a
resultat de tot això s'ha aconseguit un augment de les adopcions de gats adults. A més tenim previst millorar encara
més les instal·lacions i el benestar dels felins, ja us anirem informant periòdicament.

També hem ampliat l'espai destinat a magatzem i Banc D'Aliments, per tenir encara més capacitat
d'emmagatzemament, convidem a tots els col·laboradors i simpatitzants a que ens ajudin a omplir-lo, no només es
poden aportar aliments, sinó que també es pot aportar qualsevol cosa útil pels nostres animals de companyia, com
serradures, arena per gats, corretges, coixins, mantes entre d'altres. Tot serà benvingut.
Finalment volem agrair a tots els Col·laboradors i Simpatitzants el vostre temps i interès amb els nostre projectes
per millorar la qualitat de vida dels nostres estimats animals de companyia, fins aviat.
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