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“Sabem on anem i comptem amb tu per seguir progressant junts cap a una societat que inclogui
els interessos dels animals”.
En nom del patronat i l’equip que integra la Fundació, és una satisfacció presentar un breu resum
de l’impacte que les nostres accions han tingut a favor del respecte cap als animals.
Aquest 2017 ha estat un any de treball profund i persistent en el qual hem aconseguit millorar la
vida de gairebé 12 mil animals i comptar amb el suport de diferents administracions i empreses
compromeses amb la causa.
Seguim treballant amb entusiasme per avançar cap a una coexistència respectuosa amb tots els
éssers vius i desitjo que ens acompanyis en la defensa dels interessos dels animals.
Moltes gràcies.

QUÈ HEM FET?
Millorar les condicions de vida d’animals domèstics i salvatges i
empoderar a particulars, empreses i institucions perquè puguem ser
cada dia més els que fomentem un món millor per a tots els éssers vius.

17.563

persones
compromeses
amb els drets dels
animals.

11.735

animals han millorat
les seves condicions
de vida.

Hem treballat de manera incisiva des dels nostres diferents departaments per denunciar casos de
maltractament, reubicar animals, oferir alternatives als sectors empresarials que utilitzen fauna salvatge,
ajudar econòmicament a protectores i santuaris, fomentar una convivència responsable amb gossos i gats, i
educar a les noves generacions en el respecte de tots els animals.

14.003

95
Denúncies i sol·licituds
d’inspecció per
maltractament
d’animals.

Identificacions i
esterilitzacions
gràcies a la 6a edició de la
campanya
Sóc Responsable.

69
Animals rescatats
i reubicats.

15
Protectores i centres
de rescat beneficiats
per la nostra ajuda
econòmica de més
de 140.000€ per
destinar a despeses
veterinàries i
d’alimentació.

450

03
Opcions de santuaris
presentades a
l’Ajuntament per als
dofins de Barcelona.

Municipis i 4
comunitats
autònomes lliures de
circs amb animals
gràcies a la tasca de la
coalició InfoCircos.

Hem treballat conjuntament amb entitats nacionals i internacionals en les coalicions INFOCIRCOS, INFOZOOS, ENDCAP,
LA VERITAT DE LA CAÇERA, DOLPHINARIA-FREE EUROPE I WORLD CETACEAN ALLIANCE.

Trucades ateses d’assessorament
a ajuntaments, entitats,
empreses i particulars.

4.963

Aparicions en els principals mitjans
de comunicació, portant la realitat
dels animals davant els ulls de
milers de persones.

245

Arribant a

16 Milions

de persones a través de
les nostres xarxes socials

Persones compromeses amb
una vida més respectuosa amb
els animals, a través de la secció
ACTUA de la nostra web.

3.109

Professionals del turisme
compromesos amb els animals.

350

38

Alumnes de diferents
disciplines formats en
Educació Humanitària i
Nutrició Vegana.

+1.000

Alumnes conscienciats
en les 42 xerrades
en escoles sobre
respecte animal.

Aquests resultats han estat possible gràcies a la tasca de 21 professionals, 3 estudiants en pràctiques, 11 voluntaris, i
la inestimable col·laboració de 6.797 socis i padrins. A més, agraïm el suport de les 70 empreses sòcies i col·laboradores
i dels 286 centres veterinaris que, un any més, ens han ajudat a dur a terme els nostres objectius.

EL 2017
EN IMATGES
El més destacat dels nostres 365 dies treballant en
defensa dels animals.
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01. Estrenem, en co-producció amb La Diferència, el

documental EMPATIA en cinemes, DVD i online. El primer
documental de parla i producció espanyola que abarca
totes les problemàtiques relacionades amb el respecte
als animals i que ja ha resultat guanyador de 2 festivals
internacionals: el Greenpeace Film Festival i el Kuala
Lampur Ressò Film Festival.
www.documentalempatia.com

02. En col·laboració amb la Generalitat de Catalunya,

elaborem el Protocol d’inspecció i rescat d’èquids:
el document defineix les línies d’actuació en cas
d’animals abandonats, en perill de mort o en condicions
inadequades i estableix criteris homogenis d’actuació.

03
03. Engeguem el projecte #MillorsAmics, per facilitar
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l’allotjament de les persones sense llar amb els seus
animals en els albergs i en els habitatges socials o
d’inclusió de Catalunya. El projecte permet vehicular
els departaments responsables de l’administració i els
centres d’acolliment interessats, i facilita formació als
professionals. www.millorsamics.org

04
05.

Col·laborem en la conversió dels albergs de
Joventut de la Generalitat de Catalunya en espais
amics dels animals: la iniciativa aconsegueix l’accés
dels gossos a aquestes instal·lacions, la substitució
d’activitats amb animals i la inclusió de menús vegans.

04. Editem i distribuïm a Espanya el nou i emotiu llibre
de l’artista Roger Olmos. “Amigos” il·lustra l’admiració i
l’empatia que, de forma inherent, els nens i les nenes
senten cap a tots els éssers vius.
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06
07. Llancem la nostra nova web i, al llarg de tot el
2017, arribem a informar a més de 500.000 persones
sobre protecció animal. www.faada.org

06.

Ens vam sumar oficialment a Eurogroup for
Animals, organització europea que agrupa a 54 de les
més reconegudes entitats de protecció animal de tota
Europa i que treballa per millorar les condicions de vida
dels animals de la UE a través de campanyes i accions
de lobby polític al Parlament Europeu.
www.eurogroupforanimals.org
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RESULTATS
FINANCERS
Un any més, hem obtingut el 99,1% dels nostres recursos econòmics de fonts privades i compromeses amb la
protecció animal. El restant 0,9% ha estat destinat des de l’Ajuntament de Barcelona a la campanya Sóc Responsable.

Donatius
7,37%

Estructura

Missió social

66%

Llegats
0,17%

Empreses
0,75%

Subvencions
0,91%

Campanyes
17,72%

Padrins
23,82%

Socis
46,24%

INGRESSOS

19%

15%

DESPESES
Aliances
L’exercici 2017 es tanca amb un resultat comptable positiu que s’ha reinvertit íntegrament a reforçar les
reserves de la Fundació.
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