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Un cop finalitzat el període hivernal fem el primer informe de les novetats i activitats de la nostra fundació.
A principis de Gener del 2012 varem signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Ment i Salut la Muralla , entitat
sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública amb seu a Tarragona, que actua per millorar la qualitat de vida, de totes les
persones amb discapacitat intel·lectual adultes i les seves famílies, preferentment a Tarragona, 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 està 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
l'Associació Ment i Salut La Muralla, aquí uns deixo un enllaç a la seva plana web.
http://amicslamuralla.galeon.com/
Agraïm a l'Associació Ment i Salut la Muralla la col·laboració amb la nostra Fundació amb una activitat tant beneficiosa
per les dues entitats.
El cap de setmana del 28 al 29 d'abril, la nostra fundació va participar com ha expositora a la tercera edició de la Fira
bestial organitzada per Fira de Reus, primera fira sectorial dedicada íntegrament al mon dels animals de companyia i pionera
en aquest àmbit a la provincià de Tarragona. A on varem realitzar una desfilada de gossos per adopció de la Ultimallar, per
aquesta tasca vam tenir la col·laboració dels nostres apadrinadors per acompanyar els animals per la passarel·la, la nostra
Fundació vol agrair l'ajut incondicional dels nostres apadrinadors, per fer possible la realització de la desfilada. També volem
agrair a Fira de Reus l'oportunitat que hem tingut gracies a Fira Bestial de poder fer promoció de la adopció de animals, labor
que cada cop es mes difícil degut a els temps que estan corrent.
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Fira Bestial III
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Tal com hem anat fen, anem seguint el desenvolupament de la prohibició pel Parlament de Catalunya de la Celebració de
Curses de Braus a tot Catalunya, Aprovada al juliol del 2010 a conseqüència de la iniciativa legislativa popular “ ILP “, que es
va a dur a terme Catalunya en el transcurs del any 2009 , perquè els grups polítics catalans debatessin la prohibició. Com va
aprovar el parlament, la prohibició de realitzar curses de braus es va començar a aplicar el dia 1 de gener del 2012. De totes
formes hi ha un perill real de que es faci un pas enrere i es puguin tornar a celebrar curses de braus a Catalunya. Degut a que
la Federació de entitats Taurines de Catalunya va presentar una altra ILP a finals de l'any passat per contrarestar la que es va
presentar per prohibir les curses de braus a Catalunya, aquesta segona ILP, vol convertir les curses de braus amb patrimoni
immaterial de la humanitat com ho son ara mateix els castells, això a nivell internacional. I a nivell nacional volen declarar les
curses de braus activitat de especial interes cultural, el que faria que es invalides de facto, la prohibició que va aprovar el
parlament Català. El mes preocupant es que ja han aconseguit les 500.000 firmes que necessitaven i que el Partit Popular,
que actualment te majoria a les dues Cambres, “ Congrés dels diputats i Senat “ en principi, estaria a favor de donar suport a
la ILP, com ho va demostrar en les últimes eleccions generals, presentant com ha promesa electoral aquesta mateixa mesura.
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Pel que fa l'activitat a l'Última Llar, parlant de xifres, més o menys tot continua igual. Les entrades s'han anat mantenint
durant el que portem d'any, després de l'augment d'abandonaments principalment provocat per l'inici de la crisi econòmica
durant el 2007 fins el 2010, durant 2011 hi va haver una reducció d'entrades en relació als anys anteriors, i aquest any aquesta
reducció s'ha mantingut, continuant amb xifres de recollides d'animals abandonats molt similars a les de l'any anterior.

En l'apartat d'adopcions també existeix una tendència continuista. Ja fa certs anys que la quantitat de gossos i gats
adoptats no variava excessivament d'un any a un altra i per les dades que tenim des del mes de gener fins al mes d'abril, tot ha
continuat igual. Si bé es cert, que el mes de maig hi ha hagut un descens notable en quant a la quantitat d'adopcions de
gossos. Aquest fet, que en un principi seria preocupant, es un fet comú, ja que durant el transcurs d'un any hi ha alguns
mesos més fluixos que els altres i sense cap explicació coherent, ens podem trobar que un mes sigui el record d'adopcions
d'aquell any i en canvi el següent sigui el més baix. Aquest any ha tocat com a fluix el mes de maig, esperem que a partir
d'aquest mes de juny torni ha haver com a mínim les quantitats habituals d'adopcions.
De totes formes, i com sempre fem, us demanem que feu difusió de l'adopció i animeu a tothom que podeu a adoptar
qualsevol de les mascotes que resideixen al centre. Com acostuma a passar a l'estiu hi ha un augment dels abandonaments i
seria molt important poder aconseguir les majors adopcions possibles.
En l'apartat dels gats estem tenim moltes adopcions de gats joves, quasi el 100 % dels recollits cadells són adoptats. I
fins i tot durant les èpoques de l'any que no són habitualment de cria i que generalment no s'en agafen, sempre hi ha demanda
d'adopcions d'aquest tipus.
En canvi pel que fa als adults l'adopció es més complicada. La majoria dels gats residents al centre són animals que
s'han criat al carrer lluny del contacte amb el ser humà, fet que els hi ha provocat una desconfiança màxima i que no es deixen
apropar ni manipular. Tot i això es realitzen adopcions generalment a persones que tenen masies i ens demanen
expressament l'adopció de gats amb aquestes característiques.
També us volem informar d'altres actuacions que estem realitzant conjuntament amb l'Última Llar per intentar millorar la
qualitat de vida dels gats ensalvatgits que viuen en colònies a les poblacions a les quals es té convenis de recollida. Com ja
sabeu en totes les poblacions existeixen colònies de gats les quals són alimentades generalment per ciutadans sensibles amb
aquesta problemàtica. Algunes vegades el municipis reben denuncies per part d'altres ciutadans els quals per diferents raons
són perjudicats per la presència de gats prop de la seva casa. Les principals queixes d'aquests ciutadans són la procreació
indiscriminada, la presència de puces, males olors, brutícia o restes de menjar al seu propi domicili o pels voltants. També en
alguns casos problemes d'al·lèrgies. Com es pot comprovar, molts d'aquest motius de queixa són totalment raonables, alguns
d'ells poden tenir solució sense haver de retirar els animals de la zona on viuen, però n'hi ha d'altres en que no hi ha un altre
solució. El que s'intenta per part nostra es conjuntament amb l'Ajuntament i amb altres entitats de protecció animal que es
dediquen específicament al control de colònies de gats, arribar a un acord en conjunt per evitar que els animals siguin retirats i
es quedin ocupant l'espai públic on viuen de manera més controlada aplicant les mesures següents: esterilització, alimentació
correcta, control sanitari. Aquestes actuacions es venen portant a terme des de ja fa uns anys, hi han contribuït a una gran
reducció de gats rodamons recollits.
També us volem recordar que com cada any continuem amb la campanya d'esterilització i identificació dels gossos que
resideixen a l'Última Llar. Aquest any el pressupost es inferior ja que no compten amb l'ajuda econòmica facilitada per la
campanya “Tu Ajudes” de Catalunya Caixa, però tot i això es continuen realitzant aquestes actuacions.
Per finalitzar us volem explicar que el passat dia 3 de juny a la ciutat de Reus l'Ajuntament va organitzar una Caminada
popular amb mascotes. Nosaltres hi vam participar molt activament ja que alguns dels nostres apadrinadors van passejar
gossos del centre. L'activitat va ser tot un èxit amb una nombrosa participació. Es d'agrair que s'organitzin actes com aquest i
cal felicitar a tothom que va participar i hi va col·laborar.
Esperant que tota la informació que us he donat un hagi sigut el mes útil possible, m'acomiado de vosaltres fins el
pròxim informe, que tingueu un bon període estival i unes bones vacances.
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