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MISSATGE
DE LA PRESIDENTA

“El 2020 ha estat un any absolutament atípic on ningú hagués imaginat que 
necessitaríem, de manera col·lectiva i mundial, fer front a una pandèmia que s’ha 
cobrat milers de víctimes mortals i que ens ha exposat durant setmanes a les dures 
conseqüències de l’aïllament social. Aquest mateix aïllament és el que pateixen 
permanentment els animals destinats al consum i a altres tipus d’explotació per a 
satisfer els hàbits de la nostra societat. Sens dubte, moltes de les pandèmies tenen 
com a origen el sistema industrialitzat de cria d’animals per al consum que, a més de 
suposar una brutal agressió dels seus drets, posa en risc la vida de les persones.

Desitjo que considerem seriosament aquesta crisi com un avís que ens permeti 
reflexionar profundament com a societat per a actuar i canviar els hàbits destructius 
per uns altres més respectuosos i amables amb els humans, els altres animals i el 
planeta.

Des de FAADA hem continuat treballant incansablement per a acompanyar a les 
persones a garantir el benestar dels animals en tota mena de situacions i és per això 
que ens entusiasma compartir un breu resum de l’impacte de les nostres accions més 
destacades així com els recursos invertits en elles”.

Carla Cornella Mirambell



Què hem fet?

Treballar per a rescatar, reubicar i millorar les condicions de vida d’animals domèstics 

i salvatges, així com conscienciar, educar i empoderar a les persones amb l’objectiu 

d’aconseguir una societat més respectuosa amb tots els éssers vius.

203 denúncies i sol·licituds 
d’inspecció presentades 

per maltractament 

8.403 trucades ateses, 
assessorant ajuntaments, 

entitats i particulars.

68 animals rescatats i 
reubicats, entre ells 55 

porcs a tot Espanya.

21 protectores i centres de rescat 
beneficiats amb la nostra ajuda 
econòmica de més de 118.000€ 

per a cobrir despeses veterinàries 
i d’alimentació.

12.011 identificacions i esterilitzacions 

gràcies a la 9a edició de la campanya 

Sóc Responsable i a la col·laboració 

de 282 centres veterinaris en diverses 

comunitats autònomes.

12.282
ANIMALS RESCATATS I BENEFICIATS 

PER LES NOSTRES CAMPANYES



Hem aconseguit aquests resultats gràcies al treball incansable de 21 professionals, 5 
estudiants en pràctiques i 23 voluntaris i voluntàries. Però res del que hem fet hagués 
estat possible sense la col·laboració econòmica de 6.694 socis, sòcies, padrins, padrines 
i donants. Així mateix, un any més agraïm el suport de 95 empreses que ens han ajudat 
a aconseguir els nostres objectius i dels 282 centres veterinaris que ens han permès 
realitzar la campanya #SócResponsable.

11 comunitats autònomes i 
més de 500 municipis lliures de 
circs amb animals a través de 

la coalició InfoCircos.

420 consultes ateses per a oferir 
assessorament personalitzat sobre 
casos d’animals i COVID-19 a través 

del taulell d’emergència que vam 
activar durant el confinament.

67.512 signatures lliurades 
al Govern d’Espanya per a 

demanar la modificació de la 
llei de Gossos Potencialment 

Perillosos.

723 casos de vulnerabilitat amb 
animals atesos i 8 centres que 

accepten famílies interespècie en 
situació de sense sostre a través 

del projecte #MillorsAmics.

74.900
PERSONES COMPROMESES 

AMB ELS DRETS DELS ANIMALS

189 inscripcions al nostre curs 
en línia d’Educació Humanitària 
i 461 estudiants conscienciats 
a través de 17 xerrades sobre 
respecte animal en escoles.



a més... 
Algunes de les nostres accions més significatives de l’últim any:

Des de la Coalició Prou Correbous 
impulsem una nova enquesta que desvela 
que 4 de cada 5 catalans consideren que 
aquestes festes suposen maltractament 
animal.

Demanem a la Unió Europea la suspensió 
immediata de la cria de visons a tot 
Europa: l’existència de reservoris de 
SARS-CoV-2 en aquestes granges i els 
riscos associats per a la salut pública fan 
imprescindible una resposta contundent 
per part de la UE.

Seguim col·laborant amb el santuari per a 
mamífers marins de Grècia que culmina 
la segona fase de construcció per a 
operar en 2021 com a centre de rescat i 
rehabilitació.

Recollim més de 10.000 signatures per a  
entregar al Govern d’Espanya i demanar 
més protecció i recursos per a persones 
i animals en situació de vulnerabilitat i 
sense sostre.



Juntament amb World Animal Protection 
revelem com l’augment de les 
superbacteries en granges industrials 
representa un greu perill per a la salut 
pública mundial durant la crisi de la 
COVID-19.

#StopThisDanceChallenge: llancem un 
nou vídeo sobre el drama dels animals que 
acaben abandonats després d’haver estat 
un regal de Nadal.

La Generalitat de Catalunya publica el 
pla de gestió per als porcs vietnamites 
incloent l’opció ètica proposada per 
FAADA perquè els animals en situació 
d’abandonament puguin reubicar-se 
en centres o ser cuidats per persones 
habilitades per a això.

Aconseguim 200 aparicions en els 
principals mitjans de comunicació del 
país, portant la realitat dels animals 
davant els ulls de milers de persones.

Aquest 2020 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 i LISTADO POSITIVO.



Resultats financers
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DESPESES

Missió social  76%

Estructura
24%

37,59% Sensibilització i comunicació

23% Projectes de conscienciació 

20,84% Atenció directa animals 

7,59% Assessorament i atenció al ciutadà, 

administracions, etc.

6,90% Defensa legal

4,08% Educació i formació



Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals
Rambla Prim, 155-157 Entresòl 2a

08020 Barcelona
www.faada.org

Amb la col·laboració de...
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