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Informe del primer trimestre de 2.011

Benvolguts Col·laboradors i Apadrinadors:
Degut al retràs amb l'emissió de l'informe, ja quasi ens trobem en època estival, la pitjor època de l'any
pel que fa als abandonaments, però bé, això ara no toca ja que en aquest informe ens toca parlar dels
primers mesos de l'any.
Aquest any hi ha hagut novetats a l'Última Llar, ja que des del dia 15 de febrer ja no es realitza la
recollida dels animals abandonats als municipis de la comarca del Baix Camp, ara la tasca la fa un altra
centre d'acollida. Aquest fet ha provocat una disminució substancial de les entrades de gossos i gats
abandonats al centre. Actualment els principals convenis de recollida que manté L'Última Llar són amb
l'Ajuntament de Reus i amb el Consell Comarcal del Tarragonès.
Per una part aquest fet ens ha donat tranquil·litat degut a que amb una menor entrada d'animals
abandonats es pot disminuir la saturació que en alguns moments de l'any ens trobàvem, però per altra part
ens preocupa el fet de pensar que la tasca no s'estigui duent a terme correctament.
Pel que fa a les adopcions està essent un any una mica més fluix que l'anterior, creiem que el principal
motiu continua sent la crisi econòmica que encara perdura, tot i això mantenim una mitjana força bona
d'adopcions mensuals. A més, conjuntament amb la disminució d'entrades al centre, ens ha donat un marge
de tranquil·litat pel que fa a l'espai que disposen els animals a les seves gàbies.
El cap de setmana del 26 i 27 de març es va fer, al nou recinte firal de Reus, la segona edició de la Fira
Bestial. La primera fira dedicada als animals de companyia que es fa a les nostres contrades. La nostra
fundació va estar present com expositora i es va aprofitar el marc de la fira per realitzar dues desfilades de
gossos en adopció, amb la col·laboració dels nostres apadrinadors. També es va realitzar un taller de
conscienciació de tinença responsable d'animals de companyia adreçat als nens en un stand paral·lel, que
ens va cedir la pròpia fira. Aquest taller era molt semblant al que es va fer a l'última edició del Parc de Nadal
de Reus. Finalment vam tenir ocasió, dins de la mateixa fira, d'oferir una xerrada de conscienciació per la
tinença responsable, adreçada bàsicament al públic adult.

Taller infantil de tinença responsable Fira Bestial 2011

Desfilada de gossos en adopció Fira Bestial 2011

Espai xerrades Fira Bestial 2011

Estem molt satisfets per la presència a la fira Bestial pel que suposa a la promoció de la tinença
responsable i al respecte als nostre animals de companyia. També va ser molt positiva la promoció de
l'adopció d'animals de companyia procedents de centres d'acollida i protectores, ja que la fira va ser un èxit
pel que fa a l'afluència de visitants, segons dades de Fira de Reus, en el transcurs de tot el cap de setmana
van visitar la fira aproximadament unes 9.000 persones. Finalment per tancar aquest apartat vull agrair a tots
els apadrinadors, col·laboradors i simpatitzants de la nostra fundació, l'ajut prestat, ja que sense vosaltres
hagués estat impossible organitzar totes les activitats que es van realitzar a la fira. Moltes gràcies a tots.
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També us vull comentar que ja s'han fet públics els resultats de la Campanya de Catalunya Caixa “Tu
ajudes 2011“, campanya d'ajut a projectes d'entitats sense ànim de lucre i de caire social a on els propis
clients de la caixa, decideixen a través de votacions quins són els projectes mereixedors de ser finançats.
Aquest any la nostra Fundació va tornar a presentar una campanya per implantar el xip d'identificació,
vacunar i esterilitzar als animals de companyia residents al centre de recuperació d'animals de companyia
L'Última Llar, “Centre col·laborador de la Fundació“, i així reduir els costos d'adopció per facilitar la sortida del
centre dels esmentats animals. Un cop tancat el període de votacions dels projectes presentats, que va ser
del dia 1 de març fins al 30 d'abril, la nostra fundació va rebre un total de 131.054 vots, que es van traduir
amb un finançament del nostre projecte de 3.288,69 €. Aquí teniu un gràfics a on es representen tant els
totals com la distribució per àmbits temàtics.

Totals
També volem agrair a tots els col·laboradors, apadrinadors i simpatitzants en general de la nostra
fundació la seva col·laboració, ja sigui donant els seus vots pel nostre projecte o fent campanya per rebre
més vots, gràcies a tots hem pogut obtenir uns resultats molt satisfactoris.
Per acabar us volia comentar que aquesta situació de crisi generalitzada que estem passant cada cop
ens inquieta una mica més, ja que a la conclusió que s'arriba es la següent:
“Si des del Govern de la
Generalitat de Catalunya, ens estan anunciant retallades amb educació i sanitat, que són partides de
pressupost bàsiques, que passarà amb els ajuts destinats a protectores i fundacions que defensen temes
relacionats amb els animals de companyia, patrimoni, medi ambient, bens culturals, entre d'altres ?“.
Bé, suposo que vosaltres mateixos teniu la resposta, si no s'arregla la situació econòmica del país, ens
esperen uns anys complicats a totes les entitats que ens dediquem a la defensa dels animals de companyia,
pel que respecta a les ajudes públiques.
Moltes gràcies per la vostra atenció, fins el pròxim informe i una forta abraçada a tothom.
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