Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona

Riudoms, 19 de juny del 2.009

Apreciat col·laborador de la nostra fundació, tinc el plaer de dirigir-me a vostè per comunicar-li que a
partir d´ara s´enviara trimestralment una circular informativa amb les novetats de la fundació i noticies
relacionades amb al mon dels animals de companyia. Aquestes circulars, s' enviaran l'última quinzena dels
mesos de març, juny, setembre i desembre. Aquest fet no implicarà que en moments puntuals, en el cas de
que hi hagi alguna novetat que creiem que sigui interessat compartir amb vostè, igualment serà informat de
manera extraordinària.

Circular informativa abril - juny 2.009

Tenim moltes raons per estar contents, ja han estat publicats els resultats del l´edició 2.009 del programa
Tu Ajudes 2009 de l´obra social de caixa Tarragona. Primer de tot vull agrair a tots els nostres col·laboradors
i a molta gent anònima que ha fet possible gràcies als seus vots, que el nostre projecte hagi aconseguit un
finançament excepcional. En el projecte que es va presentar enguany, volíem aconseguir una ajuda
econòmica per poder esterilitzar el màxim nombre de gossos i gats residents al centre d'acollida “L´ Ultima
Llar”. S'ha de tenir en compte que la cria descontrolada de gossos per part de particulars es el punt de
partida del problema dels abandonaments i la superpoblació a les gosseres. L´ esterilització dels nostre
animals de companyia es una eina molt eficient, per lluitar contra d'aquesta superpoblació, ja que en molts
casos aquestes cries, acaben sent abandonades abans del primer any de vida sent tot un malson per moltes
gosseres i protectores, que suporten amb resignació l´abandonament massiu, a les seves instal·lacions, de
cadellades completes d´ animals. En molts casos sense cap esperança de sortir endavant, al estar
abandonats molts d´ ells el mateix dia que han nascut. Per aquest motiu el fet de disposar d'un pressuposts
de 4681,18 € per poder esterilitzar els animals abans de ser adoptats, garanteix la tranquil·litat absoluta per
l'adoptant, que el seu animal, encara que sigui per un oblit, mai tindrà cap cadellada i haurà d´ afrontar el
dilema de que fer amb els cadells.
Les esterilitzacions es realitzen a l'Última Llar, on es disposa d'una sala d´ operacions per poder practicar
aquest tipus d'intervencions. Generalment es fan el dilluns per la tarda i són realitzades per la veterinària
del centre, conjuntament amb dos veterinaris més que col·laboren amb aquesta tasca. Actualment es
compleix un any des que es va iniciar aquesta activitat al centre, en el qual s'ha volgut centrar tot l'esforç amb
l'especie canina, havent-se realitzat un total de 60 intervencions aproximadament entre mascles i femelles.
Per ara el finançament per l' adequació de les instal·lacions i de les pròpies esterilitzacions han anat
conjuntament a càrrec de la fundació, amb una aportació de 3.000,00 €, i de l'Última Llar. En total s'ha
realitzat una inversió de uns 9.000,00 €. Després d'aquest primer any, la valoració es totalment positiva ja
que molts d'aquests animals ja han estat donats en adopció, i ha suposat un valor afegit en el nivell de
satisfacció de l 'adoptant.
Per altra banda, la campanya d´apadrinaments de la fundació està a ple rendiment, facilitant el dia a dia
dels animals de companyia residents a l´Ultima Llar. L'estat d'ànim d'aquest petits éssers vius ha millorat
moltíssim al tenir una persona que periòdicament ve a visitar-los i els treu a passejar per les nostres
instal·lacions. Per aquest motiu vull felicitar als nostres apadrinadors en actiu per la seva fabulosa tasca i el
seu esforç gratuït, amb els animals de companyia, i així fer-los sentir que no estan sols. S'ha de tenir en
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compte que encara que els animals a la majoria dels centres d'acollida de les nostres contrades, estan ben
cuidats (menjar, neteja diària, visites periòdiques dels veterinaris, etc...) al ser animals abandonats que han
tingut el seu amo, molts d'ells troben a faltar la referència d´un propietari, i l´ atenció personalitzada que els hi
han donat (una carícia, una passejada, el fet de sentir-se únic, etc...), per això la feina dels nostres
apadrinadors es tant importat per a la salut emocional dels nostres animals de companyia. També voldria
animar als apadrinadors que pel motiu que sigui no disposem han pogut assistir al centre a participar
activament amb aquesta campanya, que durant els mesos d'estiu, si es possible, facin un petit esforç i ens
visitin per poder participar activament. Ja veureu com en sortiu recompensats en veure la felicitat que
desprenen aquest animals després de rebré una bona dosi d'estima.
No tot podrien ser bones notícies, ja que degut a la crisis econòmica que ens afecta, el nivell d
´adopcions de L´Última Llar s'ha vist reduït lleugerament durant aquest últim trimestre. Esperem que aquest
fet amb l'arribada de l'estiu millori, ja que habitualment aquest mesos, tot i que els abandonaments
augmenten substancialment, les adopcions també presenten un lleuger augment, com hem pogut veure en
altres anys.
La crisi econòmica a la vegada d'haver afectat de forma negativa en les adopcions, també ha provocat durant
aquest primer semestre de l'any un relatiu augment dels abandonaments. Aquest fet no ha provocat un
augment de població a l'Última Llar degut a que a principi d'any, es van cancel·lar els convenis que tenia el
centre amb les poblacions de les comarques del Baix Penedès, Alt Camp i alguna població aïllada d'altres
comarques. Aquesta cancel·lació de conveni va venir donat per intentar solucionar el problema de la
superpoblació al centre provocat per la gran extensió de territori on es feia la recollida. Realment va ser una
decisió difícil de prendre, però s'havia de tenir en compte que per poder realitzar aquesta tasca de la millor
manera possible, s'havia d'evitar la superpoblació, ja que aquesta genera problemes greus en la qualitat de
vida dels animals residents i una atenció individual més reduïda. Per aquestos motius, l'augment
d'abandonament i el cancel·lacions de convenis, han provocat una compensació de la quantitat d'animals,
que tot i la superpoblació existent de sempre, s'ha pogut mantenir el nivell de vida dels animals.
Esperant que tota la informació rebuda hagi estat del seu interès, els hi recordo que a el nostre espai
WEB podran trobar tota la informació i les novetats de la fundació totalment actualitzada. Aprofito l´ocasió per
agrair la seva col·laboració i desitjar-los unes bones vacances estivals, fins ben aviat. Molt atentament,

Lluis Casanovas
Secretari i patró de la fundació
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