La Fundació: Qui som i projectes.

Apreciat amic dels animals de companyia,
La Fundació pels animals de companyia del Camp de Tarragona, es una entitat
sense ànim de lucre, que vol millorar la qualitat de vida dels animals de companyia de la
nostra província.
Hem dirigeixo a vostè per fer-li una memòria de les iniciatives i projectes
realitzats per la fundació d’animals de companyia camp de Tarragona,i també fer-li un
avanç de les que tenim previstes.
S´ ha fet una campanya d’ adopcions amb col·laboració de l´ Ultima Llar i de la
sabateria candi de Salou i altres comerços i entitats diverses.
S´ ha fet una campanya permanent d´ apadrinament de gossos de l´ Ultima
Llar “ centre de recollida i recuperació d´ animals de companyia “, adreçat a les persones
que per qualsevol causa no poden tenir un animal de companyia a casa o volen ajudar.
S´ ha construït dintre de les instal·lacions de L´ Ultima llar un tancat, perquè als
col·laboradors de la campanya d´ apadrinaments, puguin passejar amb plena llibertat als
seus animals apadrinats.
A partir d´ inicis del 2008 s´ ha iniciat una campanya de col·laboració en l´
esterilització dels animals de companyia residents a l´ Ultima Llar, aportat fiançament
econòmic i construint un quiròfan, dintre de les instal·lacions del centre , per fer que la
campanya sigui possible.
S´ ha construït un magatzem en un espai cedit per l´ Ultima Llar, que utilitzem
com a Banc d´ Aliments ,on qualsevol persona pot portar, menjar pels animals de
companyia abandonats que viuen a L´ Última Llar.

Banc d´ aliments

Quiròfan Esterilitzacions Tancat per apadrinadors

Estem en converses amb diverses entitats, per dur a terme diversos projectes
dintre de l´ àmbit de la conscienciació escolar, envers als animals de companyia i la seva
tinença responsable.
Hem creat una plana web que pretén ser una eina per la cerca i recuperació d´
un animal de companyia perdut per part del seu propietari, disposa de un Fòrum d’
avisos i una base de dades amb cercador que tothom pot omplir i consultar. Si esteu
interessats en visitar-la està a:
www.fundaciocantarragona.org/esticperdut.

Carnet d´ apadrinament

Cercador D´ animals

A partir del més d´ octubre del 2007 estem federats a la federació d´ entitats pro
drets dels animals la F.E.D.A.N.
Al mes d´ octubre del 2007, vam estar presents al III SALO DE L´ ANIMAL
ABANDONAT que organitzat la fundació ADDA al palau de Sant Jordi de Barcelona, d´
aquesta experiència hem tret un bon profit.

Cartell salo del animals abandonat

Visita de l´ associació panda estiu 2007

Al 15 de febrer de L´ any 2008 al vam tenir l´ honor que al senyor Josep Antoni
Duran I Lleida , “ diputat al congres de diputats i cap del grup parlamentari de CIU al propi
congres “, ens apadrines la nostra fundació.

Apadrinament de la fundació per part del Sr Josep Anton Duran i Lleida
Esperem poder desenvolupar als projectes aquí esmentats i crear-ne més de nous
per al benefici i bona qualitat de vida dels nostres animals de companyia.
Per qualsevol consulta no dubti en trucar-nos al telèfon 609379325 o pot accedir a
la nostra plana web:
www.fundaciocantarragona.org
Esperem la seva col·laboració, Gràcies.
Molt atentament
Lluís Casanovas Abella
Patró /Secretari.

