DOSSIER DE PREMSA
F UNDACIÓ P ER A L’A S SES S OR A MEN T I AC CIÓ EN DEF E NS A DE L S A NIM A L S
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FAADA és la Fundació d’Assessorament i
Acció en Defensa Animal, una ONG privada
i independent, activa des de 2004 i inscrita
en el Registre de Fundacions del Ministeri
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi
Ambient amb el número 1/2004.

Som una entitat col·laboradora de diferents
administracions públiques a Espanya i membre
de les principals coalicions internacionals
per a la protecció de la fauna salvatge i els
animals destinats al consum i el comerç.

QUI SOM?
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ESPECIALISTES EN 3 GRANS CAUSES

E

NTRETENIMENT: donem a conèixer
l’explotació d’animals utilitzats en
zoològics, delfinaris, circs, turisme i
festes populars amb l’objectiu de reconvertir
aquestes activitats.

C

OMERÇ: treballem per evitar l’ús
d’animals per a l’alimentació i el
mascotisme.

C

ONVIVÈNCIA: ens preocupem per
garantir el benestar dels animals amb
els quals vivim, buscant satisfer les
seves necessitats físiques i psíquiques.
Cooperem amb refugis d’animals
abandonats.

MISSIÓ

VISIÓ

Promoure el respecte als animals en l’àmbit social,
jurídic i educatiu.

Aconseguir un món on es respectin i garanteixin
els drets de tots els animals.
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TRANSPARÈNCIA
i dades rellevants del 2019

O

btenim els nostres recursos econòmics a partir del
99% de fonts privades (socis i donacions), totes
compromeses amb els drets dels animals. Això
ens permet actuar amb total independència i seleccionar
les nostres causes sense pressió ni interessos polítics
o econòmics. Realitzem la nostra activitat amb personal
qualificat i remunerat, estratègicament organitzat per
treballar d’acord amb els nostres valors: des del respecte i
la col·laboració, amb independència i transparència.

22 TREBALLADORS
16 VOLUNTARIS
15 ALUMNES EN PRÀCTIQUES
6 COALICIONS
131 DENÚNCIES LEGALS
80 ANIMALS RESCATATS
4.332 CONSELLS
50 XERRADES ESCOLARS
15.900 ESTERILITZACIONS I IDENTIFICACIONS
334 CENTRES VETERINARIS COL·LABORADORS
12 DOFINS I 10 ZOOLÒGICS INVESTIGATS
19 PROTECTORS BENEFICIATS AMB AJUDES ECONÒMIQUES
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Formem part i liderem iniciatives internacionals
en col·laboració amb altres entitats:

COALICIONS
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RECERCA: investiguem temes relacionats amb
l’ús i la gestió de poblacions, elaborem informes
i col·laborem amb universitats i altres entitats en
estudis de fauna salvatge.
RESCATS: gestionem, tant directament com
en col·laboració amb altres centres i entitats,
rescats i relocalitzacions d’animals salvatges a
nivell regional, nacional i internacional.

MODEL DE TREBALL
ASSESSORAMENT: assessorem diàriament
ajuntaments, entitats, empreses i particulars en
temes relacionats amb la protecció dels animals
domèstics i salvatges.
ACCIONS LEGALS: presentem queixes per casos
de maltractament i vetllar pel compliment
de la llei de protecció animal per part de les
administracions.
LOBBY POLÍTIC: exercim pressió política a
nivell autonòmic i nacional sobre qüestions que
afecten als animals per aconseguir mesures que
els beneficiïn.

EDUCACIÓ: en col·laboració amb els principals
professionals del sector, organitzem cursos
de formació presencial i online, en Educació
Humanitària i cursos de nutrició vegana.
També fem xerrades i conferències a escoles i
universitats sobre els problemes que afecten als
animals.
SENSIBILITZACIÓ:
realitzem
accions
informatives i de sensibilització per conscienciar
sobre l’impacte que els nostres hàbits tenen en
els animals, alhora que cultivem alternatives
ètiques.
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Educació Humanitària: un
projecte educatiu que, de manera
transversal, connecta la defensa
dels drets humans, la cura del medi
ambient i la protecció dels animals.
www.faadaeduca.org
Projecte Shanaan: ofereix
rehabilitació a èquids rescatats
de situacions d’abús i proporciona
formació i eines per millorar el
benestar dels cavalls, rucs, i ponis.
Ha aconseguit la rehabilitació de
diversos èquids que s’han lliurat per
a l’adopció.
www.faada.org/proyecto-shanaan

PROJECTES
Turisme Responsable amb Animals: proporciona informació
sobre els efectes del turisme en els animals i promou alternatives
ètiques a tot el món per a viatgers i professionals del sector.
www.turismo-responsable.com
ADnimalsfree: ofereix assessorament i proposa alternatives
ètiques a l’ús d’animals a la TV, la publicitat i el cinema.
Ha aconseguit que diferents empreses deixin d’utilitzar animals,
a més de conscienciar milions de persones amb l’espot
#ElCastingMásBestia. www.adnimalsfree.org

SOSDelfines: proporciona informació
sobre el patiment dels cetacis
en zoològics, delfinari i aquaris.
Investiga centres de recerca que
mantenen els cetacis en captivitat
i treballen per oferir alternatives a
nivell mundial.
www.sosdelfines.org
EMPATIA: primer projecte
documental de la Fundació en
col·laboració amb La Diferencia,
guanyadora de diferents festivals
internacionals.
www.documentalempatia.com

Millors Amics: facilita l’allotjament
de persones sense llar amb els seus
animals en refugis i habitatges
socials o d’inclusió a Barcelona i
Madrid.
www.mejoresamigos.es
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CAMPANYES
Sóc Responsable: campanya de tinença responsable que
col·labora amb més de 300 veterinaris de tota Espanya per
oferir preus promocionals per identificar i esterilitzar animals de
companyia. www.soyresponsable.org
Adéu Delfinari: campanya que va aconseguir la declaració
institucional de Barcelona com a ciutat lliure de cetacis en
captivitat i el compromís amb el tancament del seu delfinari.
www.adeudelfinari.org/es/

Fish Trap: campanya per conscienciar sobre el patiment i la
sobreexplotació de les espècies marines a Espanya.
www.fishtrap.es
No Somos Peligrosos: iniciativa per aconseguir la modificació
de la Llei de Gossos Potencialment Perillosos a Espanya.
www.nosomospeligrosos.org
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ALGUNS ÈXITS RELLEVANTS

- Abolició de la tauromàquia a Catalunya mitjançant la
participació de l’òrgan de govern de la ILP PROU.
- Tancament de diferents botigues d’animals i parades de venda
d’animals a les emblemàtiques Rambles de Barcelona dins de la
campanya “Ramblas Éticas”.
- Tancament de 3 zoològics a Espanya i trasllat dels seus animals.
- Declaració de la ciutat de Barcelona com a ciutat lliure de
cetacis en captivitat i compromís amb el tancament del seu
delfinari.
- Canvis normatius en les lleis de codi penal, codi civil i protecció
animal de les diferents comunitats autònomes.
- Projecció del documental “Empatía” als cinemes d’Espanya,
França i Amèrica del Sud.
- 10 comunitats autònomes i més de 500 municipis lliures de circs
amb animals.
- Identificació i esterilització de més de 100.000 mascotes a tota
Espanya a través del projecte Sóc Responsable.
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CURRICULUM
CARLA CORNELLA
Presidenta de la Fundación
Graduada en Publicitat i RRPP per la Universitat
de Barcelona
XESCA MILLÁN
Secretària del Patronat i Coordinadora de l’Àrea
d’ Administració i Recursos Humans
Tècnic Superior en Administració i Finances
GIOVANNA COSTANTINI
Responsable de l’Àrea de Comunicació
Llicenciada en Filología Anglesa i Hispànica
EVA FORNIELES
Coordinadora de l’Àrea d’Animals Domèstics

MÍRIAM MARTÍNEZ
Coordinadora de l’Àrea d’Animals Salvatges
Llicenciada en Veterinària
ANNA ESTARÁN
Coordinadora de l’Àrea Legal
Llicenciada en Dret
NURIA SANAHUJA
Coordinadora de l’Àrea d’Educació
Llicenciada en Magisteri
RAFI MORENO
Coordinadora de l’Àrea d’Aliances Estratègiques
i Fidelització
Llicenciada en Psicologia

CONTACTE
Giovanna Costantini
g.costantini@faada.org
936245608

