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Carta de la
presidenta

CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Fundadora i Presidenta del Patronat

És un plaer presentar un breu resum de les accions més rellevants que hem pogut realitzar gràcies a la col•laboració de persones com tu.
Aquest any ha estat especialment important per a nosaltres perquè hem emprès un procés organitzatiu intern
que ens permet ser més eficients amb el nostre compromís, promoure el respecte pels animals en els àmbits
social, legal i educatiu.
És cert que la societat en què vivim segueix encara normalitzant l’ús dels animals, com saps els utilitzem
per vestir-nos, alimentar-nos i fins i tot per entretenir-nos, i això els comporta un gran sofriment. No obstant,
a poc a poc anem prenent consciència com a societat de la repercussió que els nostres hàbits tenen sobre
els animals i busquem formes de modificar-los en benefici dels propis animals, del medi que ens envolta i de
nosaltres mateixos... perquè així evolucionem com a societat, perquè tal com deia Plató: “Buscant el bé dels
altres, trobo el meu”.s
Aquest any, gràcies al treball realitzat des de la col•laboració i la negociació amb els agents que directa o indirectament causen patiment als animals, hem aconseguit el compromís de 832 professionals a Espanya que
han reconduït les seves activitats per fomentar pràctiques més respectuoses amb els animals, i que gairebé
400 ajuntaments s’interessessin per establir polítiques públiques de protecció animal aplicant mètodes de
control ètic de poblacions animals amb les que compartim l’entorn. També hem promogut una campanya de
la mà de professionals veterinaris que ha permès esterilitzar i identificar a 9.106 animals de companyia.
A més, gràcies al teu suport, hem aconseguit tancar definitivament 2 zoològics i, en col•laboració amb altres
entitats, hem aconseguit que Catalunya prohibís els circs amb animals salvatges.
No obstant això, el nostre major compromís aquest any, ha estat iniciar la nostra acció educativa. A través del
nostre programa d’Educació Humanitària, que treballa de forma transversal la connexió entre la defensa dels
drets humans, la cura del medi ambient i la protecció dels animals, facilitem eines a formadors i educadors
que fomenten entre l’alumnat habilitats socials com l’empatia, la compassió i el respecte que, un cop adquirides, poden transferir-se a les relacions entre tots els éssers vius, humans i animals.
Amb el suport que ens brindes, sé que podrem seguir avançant junts i promovent el canvi social cap a la protecció animal per aconseguir una societat més harmoniosa en la qual tots els éssers vius estiguin connectats
entre si d’una manera més cooperativa i amable.

Carla Cornella Mirambell
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Qui som
FAADA és una Fundació nascuda l’any 2004 per rescatar i fomentar l’apadrinament i l’adopció d’animals de
companyia en situació de vulnerabilitat o maltractament. Poc després, vam començar a fer el mateix amb
animals salvatges de circs, zoos i particulars. L’any
2012 iniciem un procés de transformació intern per reorientar la nostra activitat i incidir en les causes de forma més estratègica. El nostre treball s’encamina a arribar on les protectores no arriben: el rescat d’animals
salvatges, el lobby polític, l’educació en el respecte per
als animals, les denúncies per maltractament i l’assessorament a protectores, administracions i particulars.
Treballem, doncs, des dels àmbits social, legislatiu i
educatiu.

MISSIÓ
Promoure el respecte per als animals en els àmbits
social, legislatiu i educatiu.
Àmbit social: facilitem informació i assessorament
tècnic i jurídic a les persones sobre la protecció dels
animals i dirigim projectes de sensibilització que
plantegin alternatives als sectors empresarials que
directa o indirectament causen patiment als animals.
Àmbit legislatiu: vetllem pel compliment de la legislació vigent i col•laborem per instaurar una normativa més respectuosa amb els animals.
Àmbit educatiu: promovem accions formatives per
fomentar l’empatia i el respecte pels animals a l’educació infantil, primària, secundària i a la universitat.

FAADA són les sigles de Fundació per l’Assessorament i
Acció en Defensa dels
Animals.

VISIÓ
Aconseguir un món on es respecta i garanteix que
els animals puguin viure una vida digna.

VALORS
Respecte: Considerem la diversitat de punts de vista que hi ha a la societat en la nostra acció diària.
Col•laboració: Fomentem la participació amb totes
les persones, entitats, organitzacions, empreses o
administracions que puguin incidir en la millora del
benestar animal.
Empoderament: Facilitem que les persones prenguin consciència de la repercussió de les seves
accions diàries perquè puguin escollir hàbits més
respectuosos amb els animals.
Equitat: Promovem solucions estratègiques que
beneficiïn totes les parts implicades.
Transparència: Publiquem informes de rendició de
comptes per compartir el desenvolupament de les
activitats realitzades.
Independència: Seleccionem les causes on treballem sense pressions i interessos polítics o econòmics.
Professionalitat: Desenvolupem la nostra activitat
amb persones formades i remunerades.
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Que
hem
fet

Organitzar-nos a nivell estratègic per aconseguir nous
objectius en la protecció dels
animals.

86.601 Persones

compromeses amb els drets dels
animals
Àmbit Social
7.525 socis i padrins ens han donat suport.
5.096 persones ens han sol•licitat assessorament.
61.784 persones s’han informat sobre identificació i esterilització.
8.353 persones que han participat en campanyes.
250 professionals de turisme s’han compromès a
treballar sense animals.
142 professionals del sector audiovisual s’han
compromès a treballar sense animals.
440 veterinaris han ofert els seus serveis.

Àmbit Legislatiu
2.238 persones ens han sol•licitat assessorament
jurídic.

Àmbit Educatiu
28 persones han participat en cursos d’Educació
humanitària.
745 universitaris i estudiants s’han implicat amb
els drets dels animals.

13.773 Animals

han millorat el seu benestar

Àmbit Social
9.106 animals han estat identificats i esterilitzats.
4.526 animals han estat alimentats i han rebut atenció veterinària.
37 animals salvatges han estat rescatats i
traslladats a un santuari.

Àmbit Legislatiu
104 animals han estat defensats amb èxit a
nivell jurídic.
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Àmbit Social

Facilitem informació i assessorament tècnic i jurídic a la societat sobre la protecció animal i dirigim
projectes de conscienciació que plantegen alternatives als sectors empresarials que directament o
indirectament causen patiment als animals.
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CONSCIENCIACIÓ
1.912.044 Visualitzacions

66.138 Seguidors

Documental Empatía

Campanya #ApagónVayaFauna

Al costat de la productora La Diferència, s’ha iniciat
la producció d’un documental per informar les persones de com els nostres hàbits diaris afecten els
animals. Està previst estrenar-lo al 2017.

Arran de l’emissió a Tele 5 del programa ¡Vaya Fauna! que mostrava animals duent a terme comportaments impropis de la seva naturalesa -com un
ós que tocava la trompeta o un lloro que anava en
bicicleta- es va engegar una campanya a les xarxes socials per aconseguir que deixessin d’emetre’l.
La campanya va aconseguir ser Trending Topic a
Espanya i va tenir una gran repercussió mediàtica
a la premsa nacional. L’audiència del programa va
disminuir de 3.040.000 de persones a 1.400.000
espectadors i, una vegada finalitzada la temporada,
no es va renovar.

Campanya El Càsting Más Bestia
Com a exemple d’agència compromesa i fidelitzada, volem destacar Contrapunto que es va oferir a
produir gratuïtament ‘El Càsting Más Bestia’. L’espot
busca conscienciar sobre l’ús d’animals salvatges
en el sector audiovisual. La campanya (amb versions en espanyol i anglès) va tenir una gran difusió a les xarxes socials (Facebook i Youtube), amb
1,5 milions de reproduccions. També va tenir molta repercussió en els mitjans, tant catalans, com
a espanyols, europeus, llatinoamericans i fins i tot
nord-americans.
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SERVEI / Assessorament
1.464 Entitats

5.454 Particulars

272 Ajuntaments

144 Empreses

Assessorament
El major nombre de consultes que rebem procedeixen de particulars. No obstant això, cal destacar
que el nombre de consultes per part de l’administració pública està augmentant. No podem dir que
les seves consultes vagin explícitament destinades
a millorar el benestar dels animals, però sí podem dir
que se’ns percep com una entitat professional que

disposa d’informació i experiència suficient com per
ser consultats. El major volum de consultes té a veure amb animals de companyia i la majoria se centra
a Catalunya, encara que també hem resolt dubtes a
nivell nacional i internacional.

ASSESSORAMENT
4%

2%

PARTICULARS

20%

ENTITATS
AJUNTAMENTS

74%

EMPRESES

TIPUS D’ASSESSORAMENT
3%
7%

11%

INFORMACIÓ

31%

LEGAL I DENÚNCIES
ALTRES

17%

CAMPANYES

31%

COLÒNIA GATS
ANICOM
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COMERÇ / Animals de Companyia
6.104 Inscrits

2.978 Inscrits

Animals de companyia
Sense que hagi estat un any destacable pel que fa a
la millora de lleis o ordenances o en el qual haguem
aconseguit grans èxits mediàtics, considerem que
la societat avança, a poc a poc però de manera ferma, cap a una convivència cada vegada més respectuosa amb els animals de companyia, una part
essencial de la nostra missió i cap a la qual encaminem les nostres accions.

Campanya Sóc responsable
La 5a edició de Sóc Responsable, la campanya
d’identificació i esterilització de gossos, gats i fures
a preus reduïts ha estat un èxit.

24 Inscrits

L’objectiu principal de la campanya és conscienciar les persones de la importància que té el control
de la reproducció i la identificació per a la reducció
d’abandonaments o pèrdues d’animals.
En aquesta edició s’han realitzat 12.242 actuacions veterinàries, un 15% més que en l’edició anterior. D’aquestes, 4.603 han estat identificacions
(un 10% més) i 7.639 han estat esterilitzacions (un
19% més). El volum més important d’actuacions s’ha
centrat en les províncies de Barcelona i Madrid. Hi
han participat un total de 220 centres veterinaris,
un 38% més que en l’edició anterior.

INTERVENCIONS VETERINÀRIES
0.1% 0.1%

GOSSOS

21.4%

GOSSES

28.4%

GATS
GATES

11.3%

FURA FEMELLA
FURA MASCLE

38.7%

Comptem amb el suport de l’actriu
Michelle Jenner.
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COMERÇ / Animals Salvatges
107 Rescats

27 Rescats

Animals Exòtics
Aquest any FAADA ha rebut 134 peticions d’intervenció en casos d’animals salvatges. Quan existeix
una altra entitat experta en l’espècie afectada, derivem el cas; si no és així, ho gestionem nosaltres.
A Catalunya, hem gestionat directament 37 rescats.

Constatem també que el ‘mascotisme’ d’animals
salvatges segueix estant de moda i provoca una
situació dramàtica per a molts d’ells, que malviuen
en condicions no adequades per a la seva espècie,
sense cap possibilitat de dur a terme els seus comportaments naturals.

ESPÈCIES RESCATADES
PORC VIETNAMITA

3% 3%
11%

CABRA

3%

TORTUGA

19%

AGAPORNI

41%

5%

PORC HÍBRID

5%

LLEÓ

5%
5%

ÓS
CAPUTXÍ
MACAC
GIBON

Cens animals salvatges
Amb informació proporcionada per diverses entitats,
FAADA ha elaborat un cens dels animals salvatges
que van ser abandonats o decomissats durant 2013
i 2014 a Catalunya. El nombre total d’animals va ser
de 5.773, dels quals 4.403 van ser rèptils.
No obstant això, estem segurs que el nombre real
és molt més elevat, ja que, des de l’entrada en vigor
del Reial Decret 630/213, es contempla que alguns
animals salvatges considerats espècies invasores
poden ser sacrificats.
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ENTRETENIMENT / Zoos
4 Rescatats

15 Rescatats

2 Tancaments

Tancament del zoo Aqualeón (Catalunya)

Inspeccions de zoos a Astúries

Després de molts anys de negociacions, hem aconseguit el tancament definitiu del zoo d’Aqualeón (Tarragona). Això ha implicat la cerca de finançament
per activar el rescat i trasllat dels últims 12 lleons i 4
óssos bruns cap al santuari TWAS (The Wild Animal
Sanctuary) a Colorado (EUA).

Després de dues inspeccions a zoos d’Astúries, les
autoritats es mostren disposades a prendre les mesures necessàries per aconseguir que tots els centres que exhibeixen animals salvatges a la regió
compleixin amb els requisits previstos en la Llei de
Zoos. La coalició InfoZOOS, de la qual FAADA forma
part, assessora a l’administració per aconseguir la
millora dels zoos asturians.

Tancament al públic d’El Petit Zoo d’en Pere
El propietari d’aquest zoo il•legal ha estat multat
amb 62.600 euros per no tenir llicència. Ja no podrà
seguir obert al públic, però els animals romandran
allí per decisió de l’administració. FAADA sol•licitarà
noves inspeccions, ja que les condicions en les quals
es manté als animals no són les més indicades.
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ENTRETENIMENT / Circs
1 Llei modificada

70 Municipis Lliures

3 Comisos

Prohibició de Circs amb animals

Municipis lliures de circs

El 22 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va
votar la prohibició dels circs amb animals salvatges.
Va ser una victòria llargament treballada per les entitats de protecció dels animals, entre les quals es
trobava FAADA a través de la coalició, infoCIRCOS.

El 2015, un total de 70 municipis de tota Espanya
s’han adherit a la campanya de la coalició InfoCIRCOS, que busca la prohibició de l’ús d’animals salvatges en els circs. En total, 250 municipis s’han
compromès a no autoritzar a la seva ciutat la instal•lació de circs que utilitzen als animals salvatges
com a objectes de diversió. Això representa un increment de gairebé un 40% en relació a l’any anterior.

Inspecció en Circs
A petició de FAADA, el SEPRONA (Servei de Protecció de la Naturalesa, pertanyent a la Guàrdia Civil)
va realitzar tres inspeccions en circs que estaven
situats en territori espanyol, per verificar si tenien
animals salvatges en les seves instal•lacions. El resultat va ser el comís de tres lleons.
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ENTRETENIMENT / Delfinaris
11 Investigacions

1 Empresa respectuosa

Compliment dels delfinaris amb la llei de
zoos
En 2015 hem estudiat in situ els espectacles dels 11
delfinaris espanyols. Es tractava de verificar el nivell
de compliment de la Llei de Zoos, que estableix que
han de fomentar l’educació i la conservació.

La conclusió de la nostra recerca és que l’impacte
dels delfinaris a l’educació de les persones és escàs
i deficient. En cap dels centres es dóna prioritat a
l’educació, sinó al lucre i a l’entreteniment. Com a
dada il•lustrativa podem afirmar que de 21 minuts
que dura de mitjana un espectacle, només es dedica 1 minut i 45 segons a oferir informació educativa
sobre l’espècie. Amb la qual cosa, està demostrat
que l’educació no serveix d’argument per mantenir
dofins en captivitat.

Nancy rescatadora de dofins
SOSDELFINES, coalició que lidera FAADA, i l’associació Cetacea, van demanar a la marca de joguines
Famosa la retirada de la nina Nancy entrenadora de
dofins, per considerar que transmetia als nens un
missatge educatiu no respectuós amb els animals.
FAMOSA es va deixar assessorar i va decidir parar
definitivament la fabricació d’aquesta nina i substituir-la per una rescatadora. SOSDELFINES va participar en el disseny dels complements.

Històries infantils de cetacis
Des de SOSDELFINES hem editat una col•lecció de
contes infantils per mostrar la realitat dels cetacis
que viuen en captivitat. És una col•laboració amb
Escola Basseroles, Cristina García Rodríguez, Simona Mureddu i Lorena Lang.
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ENTRETENIMENT / Turisme
75 Agències i Tour Operadors

25 Allotjaments

150 Bloguers

Bloguers a la defensa dels animals

2ª edició Pets Party

Hem triplicat el nombre de bloguers compromesos
amb el turisme responsable amb els animals i es
manté el nombre d’agències, touroperadors i allotjaments que se sumen cada any al compromís de no
oferir activitats que impliquin l’abús d’animals.

L’Hotel Claris de Barcelona va celebrar la seva segona Pets Party. En la primera edició van participar
alguns animals exòtics, però, gràcies a l’assessorament de FAADA, a la de 2015 només han participat
gossos. La cadena Derby Hotels és una cadena pet
friendly ja que els clients poden allotjar-se amb els
seus animals de companyia.

Mapa interactiu turisme responsable
FAADA va presentar el mapa interactiu de turisme
responsable amb els animals. En el nostre mapa es
pot trobar informació sobre les activitats turístiques
a evitar en tots les diferents destinacions del món,
així com un llistat per país de centres de rescat reals,
projectes de voluntariat i ONGS de protecció animal.

Fira B-Travel
Vam participar amb un stand a la Fira B-Travel de
Barcelona. L’experiència va ser molt positiva: vam
contactar amb blòguers, agències i touroperadors
per explicar la nostra campanya de Turisme Responsable i informar als viatgers sobre com ser un turista
respectuós amb els animals.
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ENTRETENIMENT / Audiovisual
86 Professionals

48 Empreses Sector

4 Empreses Anunciants

Projecte Adnimalsfree

Festivals compromesos

Aquest any s’ha incrementat en un 42% el nombre
d’empreses, anunciants i professionals del sector
audiovisual que s’han compromès a no utilizar animals salvatges en les seves produccions.

Altres festivals de publicitat que inclouen la prohibició de presentar peces on apareguin animals salvatges en les seves bases i proporcionen els fullets de
Adnimalsfree als assistents als certàmens són Smile Festival, Luxury Advertising Awards i International Eurofilmfestival. En aquest últim es va atorgar
el premi honorífic FAADA a Darren Aronofsky, director de la pel•lícula Noè.

COMPROMESOS 2015

34%

EMPRESES
SECTOR

Els animals, part essencial de YourFestival

YourFestival és una plataforma de suport als participants en Festivals del sector cultural i audiovisual
60%
nacional. Pretén que tots els participants puguin bePROFESSIONALS
neficiar-se de normes més ètiques i de sistemes de
SECTOR
6%
participació basats en la transparència i la imparcialitat. Gràcies a l’assessorament de FAADA, una de
les normes ètiques més destacades serà la prohibiPremis Adnimalsfree al Publifestival
ció de qualsevol tipus de producció audiovisual que
no es basi en el respecte total als animals i al seu
En la 8ª edició del Festival Internacional de Publicientorn; a les espècies salvatges; en el rebuig a qualtat Social que organitza la Fundació Mundo Ciudad,
sevol tipus de captivitat amb finalitat de lucre o en la
FAADA va donar tres premis als professionals del
promoció del maltracte animal en qualsevol sentit.
sector audiovisual més compromesos en el respecte amb els animals. En aquesta edició els premiats
han estat:
• Anunci: Finoceronte Domino’s Pizza de l’agència
Grey Madrid.
• Empresa: Mama Team.
• Agència de publicitat: La Diferència.
EMPRESES
ANUNCIANTS
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Àmbit
Legislatiu

Vetllem pel compliment de la legislació vigent i col·laborem per instaurar una normativa més respectuosa
amb els animals.
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LEGISLACIÓ
55 Denúncies

3 Penals

Àmbit Legislatiu
La majoria de les denúncies que tramitem són per
maltractament. En un 50% els animals més afectats
són de companyia i la resta, salvatges. Per poder
articular les denúncies, hem sol•licitat 147 inspeccions als diferents cossos de seguretat i institucions
municipals.

INSPECCIONS
REALITZADES
CAR

18%

31%

SEPRONA

16 Queixes

6 Èxits

També hem treballat en un model tipus d’ordenança
reguladora d’animals domèstics perquè la puguin
adoptar els ajuntaments que així ho desitgin.
Totes aquestes actuacions corresponen a un pla
estratègic que va més enllà d’aconseguir que millori la situació d’un nombre determinat d’animals. En
algunes ocasions, la resolució de la denúncia acaba en sanció per al denunciat i en unes altres queda absolt. Sabem que una sanció no és la solució
per aconseguir una convivència respectuosa entre
persones i animals, però sí que és necessari generar
precedents legislatius i aconseguir, a més, que tinguin un impacte mediàtic. És la millor manera que
es faci visible que la violència i el maltractament
mai seran una forma acceptada de relació entre éssers vius.

tección Animal (Ajuntament de Barcelona).

Estem treballant per fomentar la justícia restaurativa dins l’àmbit de la jurisprudència animal. En
els anys setanta Hudson and Galaways va introduir
aquest concepte dins de la teoria de la justícia per
posar èmfasi en la reparació del dany causat per
una conducta delictiva, i superar la lògica del càstig,
proposant que les parts puguin arribar a una solució depenent de la gravetat del delicte, tot això, mitjançant el diàleg comunitari i la trobada personal
entre els directament afectats.

El 87% de les denúncies s’han realitzat a Catalunya,
un 7% a Espanya i la resta han estat a nivell internacional. En total aquest any hem aconseguit tancar
sis casos de denúncia a particulars i empreses on
hi havia un total de 104 animals implicats que han
aconseguit millorar el seu benestar. S’han presentat 16 queixes per silenci administratiu al Síndic de
Greuges i el 90% s’han resolt favorablement.

Aquesta justícia és més humanitària i tracta no
només de castigar, sinó també d’educar, com a mitjà per evitar la reincidència i prevenir nous delictes.
Volem fomentar que els infractors deixin de danyar
els altres éssers vius no per por del càstig, sinó perquè comprenen que amb la seva conducta estan
causant sofriment.

MMEE

22%
28%
1%

OPAB
AJUNTAMENTS

CAR: Cos Agents Rurals (Generalitat de Catalunya), SEPRONA:
Guardia Civil, MMEE: Mossos d’Esquadra, OPAB: Oficina de Pro-
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Àmbit
Educatiu

Promovem accions formatives que incideixin en el foment de l’empatia i el respecte pels animals en
l’educació infantil, primària, secundària ia la universitat.

Memòria Anual FAADA 2015 - 18

EDUCACIÓ
28 Participants

2 Cursos Introductoris

745 Estudiants

Formadors oficials
El 2015 la Generalitat de Catalunya ens ha reconegut oficialment com a entitat formadora de docents
de l’educació. La formació en Educació Humanitària
que impartim ha passat a integrar-se en la llista de
formacions reconegudes. L’Educació Humanitària
va sorgir a Estats Units i inclou la defensa dels drets
humans, la cura del medi ambient i la protecció
animal com a dimensions interconnectades i integrants d’una societat justa, harmònica i saludable.

En ser cursos introductoris els docents que van participar no van fer pràctiques a les seves classes. Per
2016 ja està previst realitzar formació a docents
perquè puguin implantar els conceptes de l’Educació Humanitària a les aules.

Estudiants compromesos

FAADA considera que fomentar aquests conceptes
pot donar resposta a les diferents necessitats socioeducatives del moment. Aquesta formació és capaç de connectar als éssers humans entre si i amb
altres animals no humans i amb el món natural, de
maneres més cooperatives i cordials.

Aquest any hem dut a terme l’acompanyament tècnic a cinc estudiants en treballs de recerca en matèria d’animals salvatges. També hem donat xerrades sobre turisme responsable i sobre l’ús d’animals
en el sector audiovisual en 15 universitats a un total
de 510 alumnes. En escoles de primària i secundària
hem donat xerrades sobre delfinaris a 230 alumnes.

Cursos d’Educació Humanitària
Hem dut a terme dos cursos introductoris a l’Educació Humanitària. Entre els participants, un 50% van
ser estudiants i veterinaris; els educadors socials i
docents han estat més d’un 30% dels assistents. La
resta es va repartir entre perfils administratius.
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Persones que ho
fan possible

Som:
7.525 Socis i Padrins
20 Professionals
68 Voluntaris
66 Empreses
8 Coalicions
8 Administracions Públiques
16 Refugis i Protectores
Memòria Anual FAADA 2015 - 20

Equip de la
Fundació

Sabem que formar un equip de persones amb ganes d’acceptar la diversitat que hi ha al món, és l’únic camí
per aconseguir el benestar de tots els éssers.
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EQUIP
1 Home

19 Dones

68 Voluntaris

Àrea de direcció
CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Directora Executiva i responsable
de Relacions Institucionals
Àrea d’administració i
finances
XESCA MILLÁN MORENO
Responsable d’administració i
finances

Àrea de conscienciació
ALBA JORNET BARANDELA
Animals de companyia Assessorament
DANIEL AGUILAR ROSA
Animals de companyia Assessorament
MÍRIAM MARTÍNEZ MACIPE
Animals utilitzats en
entreteniment

Àrea tècnica
EVA FORNIELES NIETO
Animals de companyia Assessorament

MARÍA MORENO GARCÍA-DONCEL
Animals utilitzats per al
consum

JULIA HARBISON GALINDO
Animals salvatges

ANDREA TORRES PALLÉS
Animals salvatges

HAYDEE VILA AMIGÓ
Comunicació i Premsa
GIOVANNA COSTANTINI
Conscienciació i esdeveniments
JENNIFER BERENGUERAS ROLLIN
Conscienciació i esdeveniments
Àrea d’educació
NÚRIA SANAHUJA I MORERA
Educació i formació
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Mª CARMEN REY RUIZ
Àrea de desenvolupament i gestió
Atenció al soci / Fidelització
de recursos i captació de fons

MARIOLA LENCERO GARCÍA
Empreses compromeses

AZUCENA SIMÓN CORTÉS
RAFI MORENO MONTILLA
Responsable de desenvolupament Atenció al soci / Fidelització
de recursos i captació de fons
LAURA CASANOVAS BATLLE
Iniciatives solidàries i esdeveniments
TERESA MEDEL CHICA
Atenció al soci / Fidelització
Mª CARMEN MOROS
Empreses compromeses

VOLUNTARIS
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EL PATRONAT
2 Homes

3 Dones

El Patronat
El Patronat està format per 5 professionals independents vinculats al món acadèmic, empresarial i de
la solidaritat.
Els membres del nostre Patronat ho són a títol personal i de manera totalment voluntària,
motivats pel seu compromís amb els objectius de
FAADA. Es trien per quatre anys, encara que

poden ser reelegits, i s’encarreguen de vetllar per la
estratègia, la destinació i control dels recursos i la
identitat de l’organització.
El ple del Patronat es reuneix juntament amb la Direcció General quatre vegades l’any, tot i que poden
ser convocades reunions extraordinàries.

CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Presidenta

GERARD CORNELLA MIRAMBELL
Vicepresident

XESCA MILLÁN MORENO
Secretària

FRANCESC CORNELLA MARTINEZ
Vocal

MARÍA LOURDES PALAU RIBÓ
Vocal
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Col·laboradors

El nostre treball no seria possible sense el suport de la ciutadania a través de les seves aportacions econòmiques, de la seva implicació en les nostres campanyes i de les seves ganes de conviure respectant.
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SOCIS I PADRINS
1.047 Socis

6.478 Padrins

Socis i Padrins

Fidelització

Aquest any l’estratègia definida en l’àrea de captació de recursos va ser incrementar la base social
amb més socis per poder millorar la diversitat en
l’afectació de despeses a les diferents causes en
què FAADA treballa.

Com a acció de fidelització i també de captació de
recursos s’ha tornat a editar el calendari FAADA per
oferir-lo a tota la base social.

Aquesta estratègia s’ha traduït en un increment
d’un 6% més de socis i padrins en relació a 2014.
Volem tornar a agrair a tota la nostra base social
que gràcies a la seva predisposició i confiança dipositada en FAADA puguem continuar cada any
millorant el benestar de molts animals.

En aquesta edició els protagonistes han estat els
animals dels nostres socis i sòcies. A través d’una
foto i de la història de l’animal seleccionem els participants i els vam anar a visitar.
L’experiència va ser molt enriquidora perquè ens va
permetre entrar a les llars d’alguns dels nostres socis i conèixer-los d’aprop.
Considerem avui que aquest tipus d’activitats amb
els socis per consolidar aquest vincle amb la nostra base social, és essencial per poder dur a terme
el nostre treball.

BASE SOCIAL 2015

14%
Nº SOCIS
Nº PADRINS

86%
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EMPRESES COMPROMESES
29 Sòcies

% 34 Descomptes

€ 3 Aportacions

Empreses que ens donen suport
Volem agrair a totes les empreses compromeses permetre’ns ampliar el nostre impacte en benefici dels
animals.
Les col•laboracions han estat mitjançant aportacions
puntuals, quotes d’empresa compromesa o amb descomptes en els serveis que necessitem per desenvolupar la nostra missió.
El nostre compromís és seguir treballant amb aquesAquest any les aportacions més importants han estat tes empreses de serveis, fidelitzar-les i aconseguir
les aconseguides en descomptes.
mantenir un nivell de professionalitat que ens permeti ampliar el benefici en favor dels animals.
Volem destacar especialment l’esforç que els nostres
veterinaris compromesos fan per donar servei ajustant els preus en benefici de la salut de l’animal.

L’agència Contrapunto va subvencionar totalment
la producció del vídeo de la campanya el Càsting
més bèstia. És l’empresa més compromesa amb
les nostres causes d’aquest any.

És un dels proveïdors més fidelitzats que ens
acompanya des dels inicis de la fundació aplicant
grans descomptes en el desenvolupament de les
nostres pàgines webs

Anualment vam contractar anuncis per publicitar la
campanya “Soc responsable” i 20 minuts col•labora aplicant un descompte del 93% a la facturació.

Estudi de disseny que ens ha acompanyat des dels
nostres inicis. Ens aplica grans descomptes en els
seus serveis i fins i tot col•laboracions gratuïtes en
alguns treballs.
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APORTACIONS

CLINICA VETERINARIA BETULIA
SERVEIS VETERINARIS CASTELLBELL
BITXOS, S.C.P.
CLINICA VETERINARIA DIAGONAL
MARIO GARCERAN LLOREN

INVESTALIA EXPERIENCE, S.L.
PROTEC, S.L
SERVEI GRAFIC

DESCOMPTES
CONTRAPUNTO BARCELONA, S.L
GRUPO 20 MINUTOS, S.L
HELENA JIMENEZ HEIDENREICH (BAMBÚ)
BOLD DESIGN, S.L
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU
RM RADIO, S.A
ROYAL CANIN DISTRIBUCION, S.A
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA
VETERINARIO SANT MORI, S.L
PINSOXAMPLE CARLOS SOLER
MC GUFFIN ESTUDIO AUDIOVISUAL
NELSAPROM, S.L.U
S.A.VETERINARIS
MONTSERRAT MARIÑO
ANDRES SAAVEDRA FERNANDEZ
IRENE BORRAS GARRIDO
POSTERS DAVID, S.L
EXOTICS, S.L
SERVEIS VET. BAIX LLOBREGAT-VI
NEW VETERINARY GROUP, S.L
29 ECOLOGICA, S.L.U
ROBERT MELERO ASTORGA
SERVIUNO COURIER, S.L
RAQUEL RIBA ROSSY
HOSPITAL VETERINARI DESVERN, S.L
HOSPITAL ZOOLOGIC BADALONA, S.L
GRAFICAS CAMPAS, S.A
SAMANTA DESVAT FERNANDEZ
CLINICA VETERINARIA FUNDACIO SILVESTRE

SÒCIES
NOEMI LOZANO MORENO
ZERO2 FORMAS Y PROYECTOS, S.L
PERIMETRO 5, S.L
FIDANCIA, S.L
RIBBON-LINE
VTS MEDIA, S.L
PRESTO IBERICA, S.A
OLD RIDEL, S.L
INST.DE OFTALMOLOGIA CASTANERA,S.A
GRUPO LICOE
ALBORS ABELLO,S.L
ILL TINTORES,S.L
TRAVELDOG ESPAÑA, S.L
ORTOTEAM, S.L
BUSCOSEO, S.L
LA PELU DELS PELUTS
VILOP ASSESSORS D'IMATGE, S.L
PREMIA, S.L
BLOCK DE IDEAS
LAPUBLI, S.C.P
FASHION CABELL BARCELONA, S.L.
OTECE
JOYERIA ROCA JOYERO BOUTIQUE,S.A
MOLDES MARTELES, S.L
SEELIGUER Y CONDE
PILAR ROIG LASHERAS
FAMILIA BERTRAN
XL VIATGES A MIDA SL / TRIP TRUP
ASSESSORIA CARRERAS AYUSTE, SLP

EMPRESES 2015
3% 8%
SÒCIES
APORTACIONS

89%

DESCOMPTES
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INICIATIVES SOLIDÀRIES
4 Iniciatives Solidàries

4.057 € Aportacions

Exposició d’art El Venadito

Pedalada solidària a Decathlon

El taller d’art SiNesTeSia ens va contactar per organitzar una exposició amb la temàtica del maltractament als animals. Enviem una convocatòria
internacional, a la qual van respondre més de 120
artistes d’Europa i Llatinoamèrica, dels quals es
van seleccionar 40. L’exposició va estar en cartell
durant un mes. La recaptació total va ser de 682 €.

La sucursal de Decathlon de Port Sant Adrià va organitzar una pedalada solidària en la que per cada
quilòmetre recorregut es donava 1 Quilo de pinso
per a gossos a FAADA. L’acció solidària va finalitzar
amb un total de 300 km pedalats, el que va representar 25 sacs de 12Kg, valorats en 325 €. Els sacs
de pinso van ser lliurats al refugi Amics dels Animals de la Noguera amb el qual col•labora FAADA.

10 anys de la Galería Bencini
Els propietaris de la Galeria Bencini van voler celebrar els seus 10 anys d’existència amb un acte
solidari en favor dels animals. Per a això van crear
específicament una peça artística formada de diversos quadres, el benefici de la venda dels quals
va ser per FAADA. La recaptació total va ser de
800 €.

Muntanyola
L’agència de publicitat Muntanyola va realitzar una
campanya en Nadal que consisitía en donar 1 € a
FAADA cada vegada que es compartia la felicitació
amb el hashtag #NavidadConFinalFeliz. El resultat que es va aconseguir va ser d’una donació de
2.250 €.
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REFUGIS, PROTECTORES I ENTITATS
7 Autonòmics

5 Nacionals

Aquest any FAADA ha destinat un total de 138.000 €
a diferents refugis, protectores i entitats perquè
poguessin millorar el benestar dels seus animals.

4 Internacionals

AUTONÒMICS
AMISCS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA
APAP DE TARRAGONA
ASOCIACION DEFENSA DE EQUIDOS
LA LLIGA PROTEC. DE ANIMALES Y PLANTAS DE
BARCELONA
FUNDACION TRIFOLIUM
BU BUP PARK
ASOCIACION DAYA

NACIONALS
La donació ha servit principalment per poder cobrir
les despeses veterinàries i d’alimentació.

ARCA DOS HERMANAS
ASOC. LAS NIEVES DE NAVALCARNERO
SPAP ALCALA DE HENARES
FUNDACIÓN MONA
RAINFER

INTERNACIONALS
YANA COCHA
EARS
BLES
DOG AND CAT TAHILAND
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COALICIONS
1 Autonòmics

3 Nacionals

Treballem amb aliats
Promovem les aliances amb coalicions perquè al
costat d’altres organitzacions, puguem aconseguir
major impacte tant social com administratiu o a nivell jurídic.

AUTONÒMIQUES
Comissió Interlocutora de Protectores
d’Animals de Catalunya (CIPAC)

Constituïm i presidim aquesta comissió formada
per més de 150 entitats protectores, que persegueix erigir-se en un interlocutor organitzat davant
les administracions que tenen competència directa sobre la gestió de la protecció dels animals. D’altra banda també vetlla pels interessos de les entitats de protecció i actua com a mediador davant
problemes amb les administracions locals.

NACIONALES
Coalició espanyola per a la fi de l’ús d’animals en els zoos (infoZOOS)

4 Internacionals

Coalició espanyola per a la fi de l’ús d’animals salvatges en els circs (infoCIRCOS)

Es una coalició formada per cinc entitats de protecció d’animals amb l’objectiu de posar fi a la utilització d’animals salvatges en actuacions circenses. Per això pretén conscienciar a la societat de
la problemàtica dels animals salvatges als circs i
col·labora amb les autoritats per assolir el cessament de la utilització d’animals en circs a través de
lleis i normatives.

Centre Espanyol de Turisme Responsable
(CETR)

La part essencial de la filosofia del CETR és connectar la solidaritat internacional, la visió global
dels problemes, la generació de negocis locals
sostenibles, l’enfocament de gènere, el comerç
just i l’atenció a la diversitat.
La nostra presència en els fòrums anuals ha facilitat que es consideri el respecte pels animals dins
del turisme responsable.

És una coalició de tres organitzacions conservacionistes i de protecció dels animals. Creada per
incidir, de forma efectiva, en la manera en què són
gestionats i tractats els animals silvestres en els
parcs zoològics.
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INTERNACIONALS
Coalició Europea, per a la protecció dels
cetacis en captivitat
(SOSDELFINES)

Constituïm i liderem aquesta coalició d’11 entitats nacionals i internacionals que té com a principal objectiu donar a conèixer a l’opinió pública
els problemes que dofins i orques pateixen com a
conseqüència de la seva captivitat i utilització lucrativa en espectacles per part de zoos, delfinaris
i aquaris.
WorldCetacean Alliance (WCA) i la Dolphinaria-Free
Europe (DFE) també formen part d’ella.

Xarxa Europea per a la protecció dels animals salvatges en captivitat (ENDCAP)

Aliança Europea pel Turisme Responsable
(EARTH)

Representem els drets dels animals utilitzats en la
indústria turística a la Aliança Europea de Turisme
Responsable.

Animal Pledge

Col•laborem amb la iniciativa Animal Pledge, que
pertany a CAPS, que persegueix com a objectiu
promoure iniciatives audiovisuals respectuoses
amb els animals.

És una coalició europea d’organitzacions de protecció dels animals i professionals que, busca una
major protecció dels animals salvatges en captivitat i comparteix la posició que els animals salvatges no han de ser explotats per a l’entreteniment
humà. Per ells treballa per la fi de la captivitat.
Som membre directiu de la coalició.
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ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
4 Autonòmiques

4 Nacionals

AUTONÒMIQUES
GENERALITAT DE CATALUNYA
Conselleria d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient

Som l’entitat col•laboradora nombre 128 i treballem en l’elaboració de protocols d’actuació en
gestió de fauna domèstica i salvatge. Col•laborem
en la revisió i elaboració de la reglamentació de la
Llei Comunitària de Protecció Animal de Catalunya
i en el model d’Ordenança Municipal tipus per a Catalunya en la matèria relativa a protecció animal.
Cooperem en l’estratègia d’implementació de l’arxiu d’identificació públic d’animals.

COL.LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA
Comissió de Protecció dels Drets dels Animals

Cooperem en la interposició de dues denúncies
estratègiques. Vam participar en taules rodones i
conferències organitzades.

COSSOS DE POLICIA
Agents Rurals, Mossos d’esquadra, Seprona, Guardia Urbana

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Col•laborem facilitant informació i acompanyament en l’elaboració d’accions de sensibilització
per al control ètic de poblacions d’animals en els
municipis.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Consell de Convivència i Protecció dels Animals

Cooperem amb els agents de l’autoritat competents per tal de facilitar eines per aplicar la legislació vigent en defensa dels animals. En el cas de
la Guàrdia Civil (Seprona) la col•laboració també
s’estén a nivell nacional.

Som membres del Consell de Convivència i Protecció animal i formem part activa de les comissions
de treball de revisió de l’Ordenança de Protecció
Animal, de tracció animal, de control ètic de poblacions de coloms i en el Pla d’Acció Municipal.
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NACIONALS
GOVERN D’ESPANYA
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient

Treballem en l’elaboració d’un pla d’actuació per
promoure la tinença responsable i les bones pràctiques del comerç d’animals de companyia.

GOVERN D’ESPANYA
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme

Treballem identificant els centres i nuclis zoològics
que mantenen fauna salvatge i que no compleixen
amb els estàndards de benestar animal. Cooperem
reubicant animals salvatges comissats en centres/
santuaris al voltant d’Europa en els que gaudeixen
de més benestar.

ASSOCIACIÓ PARLAMENTÀRIA EN DEFENSA DELS DRETS DELS ANIMALS (APDDA)

Persegueix promoure iniciatives legislatives a favor dels drets dels animals de forma transversal.
Col•laborem en la Jornada de Protecció Animal celebrada al Congrés dels Diputats.

CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Col•laborem oferint informació que contribueix a
millorar el grau d’aplicació dels delictes contra els
animals i establir mesures cautelars.
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Informe de
resultats

Apostem per una base social de recursos privats per
a ser independents.
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RESULTATS FINANCERS
99% Ingressos Privats
Control Financer Intern

1%

Ingressos Públics

i identificació d’animals de companyia en col•laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.

El pressupost es dissenya anualment segons les prioritats establertes dins la nostra planificació anual esAquesta distribució d’ingressos ens ha permès actuar
tratègica.
amb total independència per a poder desenvolupar la
nostra missió sense haver de renunciar als nostres
El Consell de Direcció fa una proposta que després
valors.
és revisada per la Comissió Econòmica del Patronat
i posteriorment presentada a tot el patronat per a la
L’exercici 2015 es tanca amb un resultat comptable
seva aprovació.
positiu que ha estat destinat íntegrament a reforçar
les reserves de la Fundació, la qual cosa permet miDe manera constant analitzem i compartim la inforllorar la nostra solvència i liquiditat durant el següent
mació econòmica financera i seguim i avaluem el coany.
rrecte ús dels recursos alhora que prenem les mesures correctores necessàries.
Durant l’exercici va tenir lloc un canvi d’ubicació de
les oficines i la corresponent modificació d’algunes
Rendició de comptes
contractacions de serveis. Aquesta decisió ha permès aconseguir una reducció de despeses d’estrucEl 2015 hem obtingut els nostres recursos econòmics
tura que permetrà a la Fundació millorar els seus peren un 99% de fonts privades, totes elles compromecentatges en relació a les despeses de missió social.
ses amb els drets dels animals.
L’1% ha estat de fonts públiques i s’ha utilitzat per a
una campanya anual relacionada amb l’esterilització

TOTAL INGRESSOS 2015

TOTAL DESPESES 2015

1%

PRIVATS
PÚBLICS

MISSIÓ SOCIAL

25%

ESTRUCTURA

13%

62%

CAPTACIÓ DE
FONS

99%
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Rambla Prim, 155-157 Entresuelo 1ª
08020 Barcelona
Telf. 902 222 341 / 93 624 55 38
info@faada.org

www.faada.org
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