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Ja estem un altre cop en època estival i com passa cada any els abandonaments d'animals de
companyia han augmentat un altre cop, algunes persones que els hi toca anar de vacances i no poden
deixar el seu gos a càrrec de ningú per que el cuidi, no tenen cap problema d'abandonar-lo com si fos un
moble vell. El més trist es que posen d'excusa la crisi, però això si la crisi no es problema per anar-se de
vacances.
Els temps estan canviant i més ràpid del que pensem, a l'any 2005 va néixer Facebook i ara ja el fan
servir més de 600 milions de persones a tot el mon, a part les noves xarxes socials han canviat la nostra
forma de comunicar i relacionar-nos amb els nostres coneguts, familiars, amics ,entre d'altres. Per tot això el
nostre cercador està quedant amb desús i no es ja, una eina efectiva per informar de pèrdues d'animals de
companyia. Us comento tot això perquè podeu fer servir la nostra plana oficial al Facebook per qualsevol
publicació que estigui amb línia amb els estatuts de la nostra fundació, ja sigui per: denunciar la pèrdua o
avisar que heu trobat un animal de companyia abandonat o perdut, publicar qualsevol article que vosaltres
trobeu interessant del mon dels animals de companyia, suggerir-nos qualsevol cosa que pugui millorar el
nostre servei o preguntar-nos qualsevol dubte que tingueu. Allí estarem per donar-vos resposta.
Us deixo l'enllaç del nostre Facebook:
http://www.facebook.com/fundciatgna
També us deixo la plana del Facebook de l'ultima Llar, la podeu fer servir per un avís de pèrdua o que
heu trobat un animal de companyia, sobretot si ha estat a Reus o a tota la comarca del Tarragonès, aquí
teniu l'enllaç:
http://www.facebook.com/ultimallar
A més, us recordo que ja fa força temps varem crear una plana per avisar dels animals de companyia perduts
i informa-se també si heu perdut el vostre, aquest cercador d'animals de companyia perduts o abandonats els
podeu trobar al següent enllaç:
http://www.fundaciocantarragona.org/esticperdut/index.php
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Aquest estiu els dies 4, 5 i 6 d'agost la nostra Fundació ha estat a Salou al passeig Jaume I, col·laborant
amb Nintendo per la promoció de la tinença responsable d'animals de companyia, volem agrair a Nintendo la
iniciativa que ha tingut ja que cada cop es més difícil que empreses privades deixin de banda els seus
interessos comercials i facin quelcom per promocionar la tinença responsable d'animals de companyia,
encara que sigui per alhora fer promoció dels seus productes. Dintre del Campus Nintendo Dogs, s'ha fet una
petita desfilada de gossos de L'ultima Llar i s'han donat unes petites xerrades de tinença responsable, per
conscienciar a la població de Salou i als turistes d'altres localitats que visitaven la localitat, de la importància
que te evitar l'abandonament injustificat d'animals de companyia.
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Aquest agost hem signat conveni de col·laboració amb el taller Baix Camp, entitat sense ànim de lucre
declarada d’utilitat pública amb seu a Reus, que actua per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual
adultes i les seves famílies, preferentment de la comarca del Baix Camp, per que els seus integrants
col·laborin amb la campanya d'apadrinaments d'animals que es realitza a les instal·lacions de l'Última Llar i
es puguin beneficiar del contacte directe amb animals de companyia, ja que esta demostrat que es molt
beneficiós per la millora del benestar diari, de les persones afectades per una discapacitat intel·lectual. Si
voleu més informació de les activitats del Taller Baix Camp, aquí uns deixo un enllaç a la seva plana web.
http://www.tallerbaixcamp.org/
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Teràpia amb animals de companyia

Agraïm al Taller Baix Camp la col·laboració amb la nostra Fundació amb una activitat tant beneficiosa
per les dues entitats.
Moltes gràcies per la vostra atenció, fins el pròxim informe i una forta abraçada a tothom.
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