Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona
Divendres, 15 de setembre de 2.010
Circular informativa del tercer trimestre de l'any 2010.
Benvolguts Col·laboradors i Apadrinadors:
Ja estem a finals de l'època estival, i ara es l'hora de fer resum de la situació actual dels abandonaments i
adopcions d'animals de companyia a les nostres contrades i en concret al nostre centre. Cal esmentar que aquest any
l'estiu ha estat especialment dolent en referencia a la taxa d'abandonaments en comparació amb anys anteriors, a més
ha disminuït molt l'estat de qualitat de vida i de salut dels animals recollits abandonats. Ara els nostres estimats animals
de companyia els trobem abandonats, amb malalties de difícil tractament i cròniques com la leishmaniosi, al final de la
seva vida, amb ferides provocades pel maltractament físic i amb símptomes de maltractament psicològic “ gossos porucs
“, entre d'altres. Aquest fet ens fa reflexionar que potser estem anant enrere amb la conscienciació de la tinença
responsable, i cada cop es veu més als nostres animals de companyia, com un simple objecte que es pot abandonar i
maltractar quant ens plagui. Hauríem de reflexionar més sobre el tema tots plegats, si anem pel bon camí pel que fa a
les mesures preses per a evitar els abandonaments, o buscar noves propostes o mètodes per a evitar aquesta situació.
Tots estem d'acord que la llarga crisi econòmica que estem sofrint ha contribuït a aquest augment desmesurat
d'abandonaments, però també es cert que si s'apliqués la normativa de protecció dels animals fil per randa, la situació
segur que milloraria. Una de les principals armes per lluitar pels abandonaments seria la implicació dels municipis de
forma més severa, fent complir la normativa de la tinença responsable, comprovant que els propietaris dels animals els
duguin amb els seu xip de identificació i censats, i no esperant que els centres d'acollida solucionin tot sols i sense
finançament aquest problema des de la nostra situació de ser els últims de la cadena.
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Degut al augment desmesurat dels abandonaments, hem hagut d'ampliar el nombre de gossos per gàbia, fet que
evidentment, empitjora la qualitat de vida al refugi. Encara podem donar gràcies, que com quasi bé cada any, per
aquestes èpoques, les adopcions augmenten significativament, i aquest any no ha estat una excepció. D'aquesta
manera hem pogut trobar nova llar a bastants gossos i gats i fer lloc als nouvinguts al centre.
Quant vam fer l'últim informe estava a punt de fer-se la votació al parlament de Catalunya per la ILP anti-taurina,
finalment podem dir que serem “dintre dos anys“ la segona comunitat autònoma de l'estat Espanyol a on estarà prohibit
organitzar curses de braus, fet que ens dona molta alegria a tots als protectors dels drets del animals, al ser una
reivindicació molt antiga i sovint molt ignorada pels nostres polítics i societat en general. Cal esmentar que el fet de fer
un projecte de llei per blindar i protegir els correbous de les terres del Ebre, com a festa popular catalana, hem fet un pas
enrere, que tots els animalistes intentarem corregir en futures ILP's. A més, haurem d'estar alerta ja que els pro-taurins
amb la col·laboració del partit popular i ciutadans, han presentat una reclamació al defensor del poble i una altra al
tribunal constitucional en contra de la resolució de la prohibició de les curses de braus del parlament Català. En principi
la volen declarar inconstitucional i que el parlament espanyol declari les curses de braus festa d'interès Nacional, que ha
efectes pràctics anul·laria de ple la prohibició de les curses de braus aprovada pel parlament. En fi a veure com acaba
tot, almenys això ens ha servit per saber quins son els partits que defensen més els drets dels animals i així poder
votar-los quant es facin les eleccions .
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Bé, ara us comentaré un parell de coses més engrescadores que estem preparant per aquest final d'Any.
Estem preparant per segon any consecutiu la nostra presència al Parc de Nadal de Reus, a on us convidem a tots
a que ens visiteu, enguany canviarem l'activitat que farem, però serà sobre el mateix tema “La Conscienciació amb la
tinença Responsable“. Es vol intentar fer una activitat més amena i que mostri més el missatge que volem fer arribar a
tothom, el respecte a tots els nostres animals de companyia. Encara ho estem preparant, però les dates d'obertura del
parc l'Any passat van ser, entre el 27 de desembre i el 4 de gener. Si algun col·laborador, apadrinador o simpatitzant
de la Fundació esta interessat amb col·laborar com voluntari els dies que estigui obert el parc, ens ho podeu notificar
tant per telefon, com per correu electrònic.
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També estem organitzant la segona edició de la festa dels col·laboradors de la nostra fundació, en la primera
edició celebrada el dia 29 de novembre del 2.009, vam comptar amb la presència del Sr. Josep Maldonado i Gili,
“Diputat al Senat espanyol, per part del la coalició Convergència i Unió i responsable de la mateixa, de totes les
comissions referents a la protecció dels animals de companyia, a part d'apadrinador d'Honor de la nostra fundació i un
gran animalista “. Enguany hem tornat a convidar al Sr. Maldonado, ja que ell ha format part activa de la aprovació de la
ILP Anti-Taurina per part del parlament Català i estarà encantat de compartir les seves impressions sobre el
desenvolupament de la ILP, i les conclusions finals a que ell ha arribat. Per part de la nostra fundació ens complau molt
la seva presència per segon cop al nostre acte. També hem preparat aprofitar la segona edició de la festa del
col·laborador per fer el resum anual de les campanyes, projectes i futures activitats de la nostra fundació.
La segona edició de la festa del col·laborador de la fundació d'Animals de Companyia del Camp de Tarragona, es
realitzarà el diumenge 19 de desembre, esperem la vostra presència. Si ho desitgeu podeu portar convidats, per
confirmar la vostra presència podeu trucar al número de Telèfon 609379325.
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Per altra part, aquest estiu ha estat molt èxit per la fundació, ja que hem rebut a una gran quantitat de nous
apadrinadors i col·laboradors. A més, durant els mesos de juliol i agost la participació activa dels apadrinadors ha estat
diària i intensa. Des d'aquí, us volem agrair a tots el vostre esforç i col·laboració, animant-vos a que continueu ajudantnos a poder donar-lis als animals abandonats residents al nostre centre, la millor qualitat de vida possible. Estem
convençuts que sense la vostra col·laboració, no seria possible realitzar la nostra tasca.
Per Acabar us vull desitjar una plàcida tornada a les vostres obligacions laborals després de les vacances estivals i
ens tornem a veure amb el resum de Final d'Any. Una abraçada a tots !!
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