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QUÈ HEM FET?
Treballar per a rescatar, reubicar i millorar les condicions de vida d’animals domèstics 
i salvatges, així com conscienciar, educar i apoderar a les persones amb l’objectiu 
d’aconseguir una societat més respectuosa amb tots els éssers vius. 

MISSATGE
DE LA PRESIDENTA

“Continuar enfocant el nostre esforç en assegurar que els interessos dels animals 

estiguin presents a la societat, ha estat el nostre lema al 2018. 

Gràcies al suport de persones i diversos col·lectius, hem aconseguit visibilitzar una 

munió d’injustícies comeses contra els animals que han implicat beneficis per a molts 

individus, però sabem que no és suficient. 

Per això, és imprescindible continuar treballant de forma persistent i rigorosa, per a 

acompanyar als sectors a transformar aquelles activitats que perjudiquen els animals, 

per a facilitar eines a les persones per a conviure respectuosament amb ells i per a 

garantir canvis normatius que millorin el seu benestar. 

Comptem amb tu per a aconseguir-ho”. 

Carla Cornella Mirambell

12.949 12.608animals rescatats
i beneficiats per les
nostres campanyes.

persones compromeses 
amb els drets dels 
animals. 



Aquest 2018 hem continuat treballant en col·laboració amb entitats nacionals i 
internacionals per a aconseguir els màxims resultats en benefici dels animals: 
INFOCIRCOS, INFOZOOS, EUROGROUP FOR ANIMALS, DOLPHINARIA FREE EUROPE, 
WORLD CETACEAN ALLIANCE I MARTINHA DOLPHIN COALITION.

178 denúncies i sol·licituts d’inspecció
 presentades per maltractament d’animals.

151 animals salvatges rescatats i reubicats.

12.542 identificacions i esterilitzacions de 

gossos i gats. 246 inscripcions a cursos d’educació 
canina, gràcies a la 7a edició de la campanya 

Sóc Responsable.

17 protectores i centres de rescat beneficiats 

amb una ajuda de més de 140.000€ per a cobrir 
despeses veterinàries i d’alimentació.

4.107 trucades ateses, assessorant ajuntaments, 
entitats, empreses i particulars sobre temes de 

protecció animal.



Hem aconseguit aquests resultats gràcies al treball incansable de 21 professionals, 11 
estudiants en pràctiques i 15 voluntaris i voluntàries. Però res del que hem fet hagués 
estat possible sense la col·laboració econòmica de 7.209 socis, sòcies, padrins, padrines 
i donants. A més a més, un any més agraïm el suport de 73 empreses que ens han ajudat 
a aconseguir els nostres objectius i dels 278 centres veterinaris que ens han permès 
posar en marxa la campanya Sóc Responsable. 

6 comunitats autònomes,

 +490 municipis lliures de circs amb animals. 

650.000 signatures recollides des d’InfoCircos per 
a demanar a la UE la fi dels circs amb animals.

403 professionals del sector turístic adherits a la 
campanya Turisme Responsable amb els Animals.

200 aparicions als principals mitjans de 
comunicació, portant la realitat dels animals davant els 
ulls de milers de persones.

1 Milió de signatures per a la campanya 

#EndPigPain, 250.000 signatures per a la 

iniciativa #EndTheCageAge y  100.000 signatures 
per a la campanya #FreeDumba.

843 estudiants conscienciats sobre respecte animal 
a través de 14 xerrades a escoles. 

46 professionals formats als nostres 2 cursos   
d’Educació Humanitària.



EL 2018
EN IMATGES
Alguns dels nostres principals èxits de l’últim 

any. 

04. Gràcies als vots de socis, sòcies i followers, 
la nostra campanya #ElCastingMásBestia resulta 
guanyadora del concurs Cinesa Se Mueve i es 
projecta als principals cinemes de la cadena de 
tota Espanya.
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01. En el marc de la campanya #AdéuDelfinari 
hem aconseguit el suport polític per a una històrica 
declaració institucional que converteix Barcelona 
en la primera ciutat d’Europa oficialment lliure de 
cetacis en captivitat.  

02. Amb el suport d’Eurogroup for Animals, hem 
llançat la campanya #FishTrap per a conscienciar 
sobre el patiment dels peixos i la sobreexplotació 
d’espècies marines a Espanya. La iniciativa compta 
amb un vídeo, una landing page per a trobar 
alternatives nutricionals i cartells publicitaris a les 
principals parades de metro de Barcelona i Madrid. 
www.fishtrap.es

03. Per primera vegada, hem participat amb un 
estand informatiu a la Veggie World Barcelona, la 
fira vegana més gran d’Europa.
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05.   A través del nostre projecte #MillorsAmics 
aconseguim que 2 centres de dia privats 
de Barcelona acceptin animals a les seves 
instal·lacions i que el primer centre públic 
comenci una prova pilot amb el mateix objectiu. 
Gestionem un total de 37 casos de persones 
en situació de carrer amb animals, realitzant 6 
esterilitzacions de gossos i gats, 9 identificacions, 
14 desparasitacions i subministrant 14 vacunes. A 
més a més aconseguim que 3 animals es quedin a 
una residència mentre els seus companys humans 
són atesos a l’hospital i proporcionem l’ajuda d’un 
educador caní a 2 parelles de companys. Finalment, 
realitzem xerrades sobre protecció animal i donem 
material (collarets, corretges, pipetes, casetes, 
menjar) a centres que acullen persones sense 
sostre.
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06. Conjuntament amb la Generalitat de 
Catalunya, oferim formació als agents rurals i 
als veterinaris del departament per a aplicar el 
protocol d’inspecció i rescat d’èquids, eina que 
permet millorar la situació de diversos animals.

08. Després de passar un exhaustiu estudi 
de la nostra entitat i de l’avaluació de les activitats 
que oferim als centres escolars, entrem a formar 
part del Consell d’Innovació Pedagògica de la 
ciutat de Barcelona. La signatura d’aquest conveni 
ens permet participar a les activitats del consell i 
oferir les nostres activitats educatives al Programa 
d’Activitats Escolars - PAE.

07. Col·loquem cartells publicitaris a ciutats 
de tota Catalunya i a l’Aeroport de Barcelona amb 
11 missatges diferents de conscienciació per a 
informar sobre la realitat dels animals.
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RESULTATS
FINANCERS
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. 

Ll
eg

at
s

1%

P
ad

rin
s

20
%

So
ci

s

49
%

Em
pr

es
es

1%

C
am

pa
ny

es

18
%

Su
bv

en
ci

on
s

1%

D
on

at
iu

s

10
%

INGRESSOS

DESPESES

Missió social Estructura

25%75%

26,74% Sensibilització i comunicació

19,96% Atenció directa animals 

16,27% Projectes conscienciació

5,49% Assessorament i atenció

ciutadana 

3,93% Educació i formació

2,61% Defensa legal 



Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals
Rambla Prim, 155-157 Entresòl 1a

08020 Barcelona
www.faada.org

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:


