
Projecte



Sobre el projecte Millors Amics

Objectius del projecte

Destinataris

Recursos propis

Col·laboracions

ÍNDEXÍNDEX

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6. Formació a les administracions i 
Ong’s socials implicades



1

SOBRE EL PROJECTESOBRE EL PROJECTE   
MILLORS AMICSMILLORS AMICS
Millors Amics neix de la necessitat de visibilitzar el vincle existent entre persones i animals en situació

de vulnerabilitat proporcionant els coneixements i recursos per a una adequada gestió d'aquests

casos.

Segons l'informe Arope 2021 de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social en

l'Estat Espanyol (EAPN-ES), a Espanya 11,8 milions persones (25,3% de la població) es troben en risc de

pobresa o exclusió social.

Segons dades de l'Associació Nacional de Fabricants d'Aliments per a Animals de Companyia

(ANFAAC) a Espanya l'any 2019 hi havien més de 28 milions d'animals de companyia en les llars, és a

dir, en més del 40% de les llars hi ha un animal domèstic.

És fàcil concloure que un alt percentatge són famílies o persones que es troben en una situació de

vulnerabilitat econòmica que té una afectació directa també en l'animal podent trobar-se el seu

benestar compromès per falta d'alimentació i/o atenció veterinària.
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OBJETIUS DELOBJETIUS DEL
PROJECTEPROJECTE

1 Col·laborar amb les administracions per a vehicular els

departaments responsables de l'administració i els centres

interessats en el projecte.

2 Aconseguir que s'acceptin a les persones en situació de

sense llar amb els seus animals en els albergs, menjadors

socials, centres de dia i en els habitatges socials o d'inclusió,

per a assegurar-los que puguin mantenir-se junts durant el

procés d'accés a recursos.

3 Oferir formació tècnica-legal i antrozoològica a aquells

professionals que estan en contacte amb aquest perfil de

persones i els seus animals perquè disposin de totes les

eines necessàries.

4 Proporcionar assessorament i acompanyament tècnic i legal

en casos on l'usuari va acompanyat d'un animal tant a les

entitats socials com a administracions i particulars.

5 Proporcionar alimentació per als seus animals a través de
donatius als bancs d'aliments.

6 Aconseguir que se'ls proporcioni atenció veterinària gratuïta

per als animals de les persones sense llar i preus reduïts per

a les quals puguin acreditar greus problemes econòmics.
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7 Desenvolupar programes d'allotjament d'emergència per a animals com a residències

temporals per als animals que per situacions de força major requereixin ser separats

de la persona: ingressos hospitalaris, víctimes de violència de gènere que hagin de

fugir per risc per a la seva vida del domicili, etc.

8 Recopilació de dades: en data d'avui cap administració ha recollit ni registrat

informació del nombre de persones en situació de pobresa i exclusió que conviuen

amb animals. Mancant xifres, aquesta realitat és una qüestió de percepció, alguna

cosa que impedeix establir un full de ruta.

9 Col·laborar i fer recerca en estudis i projectes sobre els animals com a font de suport

social i familiar per a persones en situació de vulnerabilitat i com un nou tipus de

model de família multiespècie.
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DESTINATARISDESTINATARIS

RECURSOSRECURSOS
PROPISPROPIS

Persones que dormen al carrer per la doble discriminació

que els suposa anar acompanyats d'un animal.

Dones víctimes de violència masclista que no abandonen

la llar per no tenir un lloc per a anar amb el seu animal.

Homes i dones que, fins i tot tenint llar, es troben en risc

de pobresa o exclusió social.

Personal qualificat i format en àrees socials com les humanitats,

sociologia, antropologia social, exclusió social, protecció animal,

antrozoologia i legal.

Anys d'experiència en la gestió directa de casos en situació de

carrer col·laborant amb treballadors socials. Des de 2017

acompanyem i col·laborem amb l'Ajuntament de Barcelona, els

seus treballadors socials i les Ong’s de vulnerables de la ciutat. 

Assessorament i formació a administracions i a entitats socials.

Actualment oferim formació anual als treballadors de carrer del

propi Ajuntament de Barcelona que atenen casos en situació de

carrer i casos de vulnerables i als tècnics de la Diputació de

Barcelona.
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COL·LABORACIONSCOL·LABORACIONS

Col·laboració en casos proporcionant suport veterinari i de residència per

als animals. Col·laboració en cursos.

VIOPET

Conveni de col·laboració per a l'accés al seu centre de dia, material, atenció

veterinària, pinso, assessorament tècnic i treball en xarxa amb el centre i

els casos amb animals i els treballadors de l'ajuntament per a mantenir

units els vincles que van apareixent. Suport en els processos en escala que

inclouen animals.

CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS

Conveni de col·laboració per a l'accés al seu centre de dia, material, atenció

veterinària, pinso, assessorament tècnic i treball en xarxa amb el centre i

els casos amb animals i els treballadors de l'ajuntament per a mantenir

units els vincles que van apareixent. Suport en els processos en escala que

inclouen animals.

FUNDACIÓ ARRELS

Dones politoxicòmanes en situació de prostitució i en situacions de

vulnerabilitat extrema, acompanyem en casos i proporcionem material.

Treballant curs de formació.

METZINERES
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Col·laboració en els processos en escala que inclouen animals.

CRUZ ROJA

Assessorament tècnic sobre nous models de famílies i donació de material.

CÁRITAS

Ong’s d'acompanyament a dones víctimes de violència masclista,

acompanyem en gestió de casos.

LOLA NO ESTÁS SOLA
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Centre per a dones en situación de risc d'exclusió. Al ser un centre

d’Acollida Assís, tenim conveni de col·laboració i donem material.

CENTRE LA VIOLETA

Entitat de Girona col·laborant en casos d'aquesta província, i col·laboració

per a cursos en ajuntaments de la zona.

PROJECTE LOLA

Acompanyament en pròxims accessos i donatius de material i atenció

veterinària. Suport en els processos en escala que inclouen animals.

CENTRO FOLRE
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FORMACIÓ A LESFORMACIÓ A LES
ADMINISTRACIONS I  ONG’SADMINISTRACIONS I  ONG’S
SOCIALS IMPLICADESSOCIALS IMPLICADES
La formació és bàsica per a poder oferir als treballadors socials els coneixements dels nous fenòmens

socials com són els nous models de família que inclouen animals i els vincles interespècie en situació

de vulnerabilitat.

Aquesta formació és important per a la prevenció de casos en situació de carrer i per a la gestió directa

dels casos ja existents i que recorren a serveis socials sol·licitant suport per a ells i els seus animals. Es

tracten els models en escala i els nous models com el Housing First, també es proporcionen els

coneixements per a poder detectar patologies com les Síndromes de Noè que actualment es troben

infravalorats.
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Fundació per a l'Assessorament i Acció
en Defensa dels Animals

Rambla Prim, 155-157 Entresòl 2ª

08020 Barcelona

93 624 55 38

faada.org

 

Més informació sobre el projecte
#MillorsAmics

Noe Terrassa

93 624 55 38 ext. 2 o 110

n.terrassa@faada.org / millorsamics@faada.org

millorsamics.org
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