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TEVA CISTELLA DE LA
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Projecte



FAADA és una fundació privada, independent i sense ànim de lucre activa des de 2004. La nostra
missió és promoure el respecte pels animals en l'àmbit social, legal i educatiu.

AJUDA ELS ANIMALS AMB LA TEVAAJUDA ELS ANIMALS AMB LA TEVA
CISTELLA DE LA COMPRACISTELLA DE LA COMPRA

Àmbit social: facilitem informació i assessorament tècnic i jurídic als
diferents agents socials sobre protecció animal. Dirigim projectes de
sensibilització que plantegen alternatives als sectors empresarials que
directa o indirectament causen patiment als animals.

Àmbit legal: vetllem pel compliment de la legislació vigent i col·laborem
per instaurar normatives més respectuoses amb els animals.

Àmbit pedagògic: promovem accions formatives que fomenten l'empatia i
el respecte pels animals en l'educació infantil, primària i en la universitat.

FONAMENTACIÓ DEL PROJECTEFONAMENTACIÓ DEL PROJECTE

Un dels nostres principals objectius és ajudar a protectores i refugis de Catalunya finançant part de
l'alimentació i l'atenció veterinària que precisen per a atendre i cobrir les necessitats dels animals
acollits. Cada dia a Catalunya s'abandonen aproximadament 120 animals de companyia. 

Aquesta xifra que parla per si sola, tot i que només fa referència a gossos, gats i fures, però no a les
altres espècies que també es consideren de companyia com a rosegadors, ocells, etc., i que també
són víctimes d'abandonament. No és necessari explicar molt més per a adonar-se de la situació tan
alarmant que viuen els refugis.

La missió d'aquests centres és alimentar i cuidar de tots els animals que viuen en les seves
instal·lacions, oferir-los una vida digna i cuidar-los a l'espera d'una adopció.
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OBJECTIUS DEL PROJECTEOBJECTIUS DEL PROJECTE

1 La Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona.

2 Santuari Daya de Cervelló.

3 Canópolis de Castelldefels.

Amics dels Animals de la Noguera de Lleida.

Associació Defensa dels Èquids de Barcelona.

Des de FAADA ajudem econòmicament i de forma regular a 5 refugis de Catalunya:
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Volem aconseguir menjar per al major nombre de refugis possible, ja que a més recaptació més

animals es podran beneficiar.
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DESTINATARISDESTINATARIS

En cada refugi hi ha una mitjana de 150 animals i
tots els centres estan molt per sobre de la seva
capacitat.

RECURSOSRECURSOS
DISPONIBLESDISPONIBLES

En l'actualitat tots els refugis es mantenen gràcies
a diferents formes de finançament privat,
principalment socis/es i donants que contribueixen
amb les seves aportacions.

RECURSOS NECESSARISRECURSOS NECESSARIS
El cost mensual aproximat només en menjar d'un animal en un

refugi és de 30€. Multiplicat pels 150 animals que cadascun d'ells

alberga de mitjana, tenim una necessitat mensual de 4.500€ per

centre. Amb els aproximadament 10.000€ recaptats gràcies a la

iniciativa solidària de CAPRABO-EROSKI de juny, podem alimentar

de manera directa uns 336 animals de diferents refugis de

Catalunya durant tot un mes. I de manera indirecta es beneficien

750 animals que avui dia viuen en aquests 5 refugis.

Per descomptat, mentre major sigui la recaptació més refugis i
més animals es podran beneficiar.

Tota la recaptació anirà destinada a parts iguals entre els

diferents refugis (encara que en casos excepcionals i justificats,

un refugi podrà beneficiar-se de més import si la seva situació

així ho requereix). El 15% de la recaptació es destinarà a la gestió i

administració del projecte.
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