Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona
Dijous, 8 juliol del 2010

Circular informativa del segon trimestre de l'any 2010.
Benvolguts Col·laboradors i Apadrinadors:

Ara comença l'estiu i tornem a tenir damunt el mateix problema de cada any, ciutadans irresponsables que al anar-se'n de
vacances prefereixen abandonar a la seva mascota abans de buscar-li una solució més digna, i llavors tiren pel camí mes curt “ que
es el mes injust pel animal “, un abandonament amb tota regla. A més s'ha de tenir en compte que amb la crisi econòmica, durant els
últims temps ja ha augmentat força el nombre d'animals abandonats. Es estrany que en canvi no es nombri la mateixa excusa a l'hora
de planificar les vacances. Per acabar-ho d'adobar la noticia de principis de juny, de la tràgica mort d'un menor en mans d'un gos de
raça Pitbull a Santa Cruz de Tenerife, ha desencadenat un petit augment en l'abandonament de gossos considerats de raça
potencialment perillosa.
A l'Última Llar tres quarts del mateix, s'ha notat significativament l'augment d'animals abandonats produït principalment per els 3
factors que hem anomenat anteriorment. A més, en relació a anys anteriors, s'hi que hi ha hagut un lleuger declivi en les adopcions,
produïda per la greu crisi econòmica que està vivint el nostre país i Espanya.

Tràgica noticia de l'atac d'un gos a un menor.
Per aquest motiu, la nostra fundació vol reactivar la campanya d'adopcions que estem portant a terme amb l'Ultima Llar, per
això convidem a tots els nostres col·laboradors, apadrinadors i simpatitzants, a que ens ajudin a reactivar-la amb més força encara,
anant a la següent adreça web:

http://www.fundaciocantarragona.org/documents/docs-pdf/campanya_adopcions.pdf
A on podreu descarregar el pòster de la campanya, per poder-lo imprimir i repartir-lo per comerços, casals, llocs públics o
privats, entre d'altres. Qui no tingui accés per via Internet, es pot posar en contacte amb nosaltres i li facilitarem els cartells. Us
convido a tots a participar en aquesta activitat, ara més que mai necessitem la vostra ajuda per d'aquesta manera poder trobar una
nova família a molts gossos i gats que han estat abandonats, com a aquells que seran abandonats en aquestes dates. AMB LA
VOSTRA AJUDA HO ACONSEGUIREM !!!.
El dia 23 de juny “revetlla de Sant Joan” van convidar a la fundació i a L'última Llar, ha assistir al debat del programa Banda
Ampla de TV3, per parlar de gossos i persones. Per part de la nostra fundació i vaig assistir jo mateix “Lluis Casanovas” i els
col·laboradors actius Maricel Escuté i Albert Esponey. En representació de L'última Llar va assistir el seu gerent el senyor Bernat
Abella. Sobre el programa un parell de coses, el dia i l'hora d'emissió no era l'idoni ja que la gent estava de berbena i no va arribar a
la quantitat d'espectadors que hauria arribat en qualsevol altre dia, i segon, només es va parlar de persones, problemes entre
propietaris i no propietaris d'animals de companyia i poca cosa mes... els animals van quedar amb un segon terme i les persones que
volíem parlar dels problemes reals dels animals de companyia, “ abandonament, falta de tinença responsable dels seus propietaris,
entre d'altres “ no se'ls hi va donar els torns de paraula suficients per desenvolupar el tema. De totes maneres s'ha d'agrair a TV3 el
haver-nos convidat ha aquest programa. Bé, si s'ho vau perdre, us deixo un enllaç de TV3 a la carta per si voleu, recuperar el
programa:

http://www.tv3.cat/bandaampla/arxiu/programa34
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Tot no són males noticies, després de molt temps de treball, us volem presentar la nova mascota de la nostra Fundació, es diu
núvol i es un gosset de color blau, que a més es el protagonista de la campanya de tinença responsable d'animals de companyia,
patrocinada i promoguda per la nostra fundació. Ben aviat tindreu més noticies d'aquesta campanya que encara està en fase de
planificació . Un cop presentada la nostra mascota cada vegada la veureu més present en comunicacions, documents i plana web de
la nostra fundació. Espero que us agradi.

Aquí teniu en “Núvol”, el gos blau

També us vull parlar dels felins, ja que durant els últims mesos i sobretot gràcies a la nostra col·laboradora especialitzada amb
el benestar i la qualitat de vida dels gats rodamons, en colònies controlades i centres d'acollida, estem aconseguint molts avenços en
la vida d'aquestos petits animals al centre. S'ha millorat l'estat de salud dels animals, s'han esterilitzat una gran quantitat d'exemplars,
s'han millorat les estàncies i la higiene en general, s'ha aconseguit trobar una nova llar a una gran quantitat de gats, sobretot
cadellets, però també adults, i fins i tot s'està buscant una nova ubicació on podran disposar de molt més espai i ser més lliures. Per
tot això volem agrair molt tota l'ajuda i col·laboració que ens ha donat la Maricel Escuté.

Finalment vull comentar els avenços de la ILP en contra de les curses de braus, que el nostre parlament ha admès a tramit,
CIU vol introduir una esmena per que la llei anti-taurina pateixi una moratòria per aplicar-la dintre de dos anys i així facilitar l'adaptació
del sector taurí a la nova situació jurídica, a part també donarà vot lliure al seu grup parlamentari, per que cada parlamentari voti el
que cregui més convenient. ERC vol excloure de la ILP els correbous “ típics a les terres de l' Ebre ” i el PSC vol una moratòria de 15
anys “que més aviat sembla un insult a la intel·ligència dels promotors de la ILP “.
Avui dia 8 de juliol la ILP ha passat el tràmit de validació pel consell de garanties estatutàries i es farà la votació al parlament, el
més segur es que sigui durant l'última sessió del parlament abans de les vacances d'estiu i de la possible convocatòria d'eleccions al
parlament, que estan previstes per aquesta mateixa tardor.
Es una llàstima ! Amb el panorama més favorable, encara ens quedarien dos anys de matances “ per divertiment “ de braus a
les places de braus del nostre país, “ sempre que tot el grup parlamentari de CIU i ERC votessin a favor “, i a més, no es prohibirien
els correbous, que encara que no acabi amb la mort de l'animal, li provoquen un patiment i humiliació gratuït e innecessari. A més la
posició de fer una moratòria de 15 anys per part del grup parlamentari del PSC “ que no trencarà la disciplina de vot “, denota una
posició desfavorable a la ILP, i un apropament descarat a les tesis defensades pels pro-taurins. En fi una llàstima !!
Finalment aprofito per desitjar-vos una bones vacances estivals a tots i ens tornen a trobar a l'octubre.

Una abraçada a tots !!
Lluis Casanovas Abella
Patró secretari de la
Fundació pels Animals de Companyia Camp de Tarragona
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