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Des de FAADA portem anys gestionant rescats d'animals diferents als gossos i gats (perquè aquests
ja es realitzen a través de l'obligació i experiència dels diferents municipis juntament amb les
protectores col·laboradores). Molts d'aquests animals són petits animals exòtics, però l'espècie que
en aquests moments està més desatesa i més abandonada o maltractada són els èquids. Ens diuen
moltes persones particulars que no poden fer-se càrrec dels seus cavalls, propietaris que després
de la seva mort deixen cavalls sense atenció, eugades senceres que no reben alimentació ni atenció
veterinària i una infinitat de casos diferents.

A més, a causa de la crisi, i que són els animals que més despeses comporten, són abandonats a la
seva sort, condemnats a una mort lenta per inanició i/o per falta d'atenció veterinària. Els més
perjudicats sempre són els de més edat i, per això, els més cars de mantenir, a causa de les
patologies pròpies de la vellesa.… Ens arriben aquests casos cada setmana, i hem de valorar
cadascun per a decidir si ho derivem a l'administració, a una entitat amb refugi especialitzada o si
ens encarreguem des de FAADA de gestionar tot el procés. En el cas dels cavalls la freqüència dels
avisos enguany s'ha multiplicat per 5.

Després d'anys de treball, comptem amb una xarxa de contactes de manera que ens podem fer
càrrec de trasllats perquè l'animal vagi al refugi més indicat, però atès que estan col·lapsats i
econòmicament ofegats només podem recórrer a ells si paguem part de les despeses ocasionades
per cada èquid. Així i tot, falten refugis, és impossible rescatar a tots els èquids que ho necessiten i
és necessari que l'administració decideixi implicar-se d'una vegada per sempre.
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Introducció: La problemàtica

Cavalls przewalski rescatats per Fundació FAADA al 2015. 
Actualment viuen en el prepirineu en libertat gestionats pel Projecte Miranda. 
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Encara que les administracions haurien de fer-se càrrec també de buscar una solució per a aquests
casos, no disposen de coneixements, contactes, i, a vegades, de voluntat, per a poder fer front; de
manera que, a petició particular o des de la mateixa administració, se'ns sol·licita fer-nos càrrec. El
problema dels èquids és que no estan protegits per llei. Les administracions es passen la
responsabilitat les unes a les altres i són comptats els decomisos. Per això, moltes vegades hem de
recollir cavalls pel nostre compte, atendre'ls i buscar-los una llar, però la majoria d'ells mai troben
adoptant i són els refugis que han de fer-se càrrec de les despeses fins al final de les seves vides.
Aquests pocs refugis que hi ha la majoria tenen poca capacitat i no reben cap subvenció de
l'administració.

3

Pottokas rescatats per Fundació FAADA i adoptats pel Projecte Miranda, tornats a la llibertat al parc del Garraf.

A vegades, els animals simplement passen una revisió veterinària i es traslladen a casa d'un altre
particular; però en general els casos que ens arriben són més complicats i és necessari fins i tot que
l'animal o grup d'animals s'hagi de capturar mitjançant una empresa especialitzada, després hagin
de sotmetre's a cirurgia per a esterilitzar-los, vacunes, identificació, revisions mèdiques veterinàries
i tractaments si estan ferits o malalts… i finalment, necessiten que el refugi que els acull disposi de
mitjans suficients per a poder alimentar-los correctament, o per a condicionar la instal·lació en la
qual viuran. Per aquesta raó, moltes vegades, quan la persona que ha trobat a l'animal o
l'Ajuntament responsable es desentén o no pot cobrir totes les despeses, des de FAADA, ens fem
càrrec no sols de les gestions sinó de pagar les factures per a garantir que el rescat es fa tan bé
com sigui possible.
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Poltre d'un rescat de 18 èquids que van ser traslladats al refugi d'ADE. L'administració no va voler fer-es càrrec del rescat. Els costos
veterinaris van ser altíssims ja que gairebé tots van haver de ser ingressats a l'hospital.

Objectius

Fer front a les despeses ocasionades per la
captura, trasllat i/o atenció veterinària per a dur a
terme el rescat dels èquids que requereixen d'una
atenció especialitzada.
  
Oferir un donatiu al centre de rescat que es fa
càrrec de l'animal, perquè aquest pugui gastar-lo
en l'alimentació de l'animal o per a
millorar/construir les instal·lacions on viurà el
mateix.
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Mètode
El personal de FAADA s'encarrega de l'atenció telefònica, per correu electrònic o per WhatsApp i rep
així la petició d'ajuda. Amb tota la informació, s'intenta sempre que l'administració decomissi els
animals i es faci càrrec de les despeses inicials. FAADA organitza el rescat i assessora a
l'administració en tot moment, executant els protocols corresponents per a cada cas. Quan
l'administració rebutja el decomís, sempre per raons econòmiques, des de FAADA intentem
aconseguir una cessió d'aquests animals. En els dos casos activem als professionals veterinaris i la
xarxa de refugis per a comprovar on hi hauria espai per a l'animal i quines despeses tindrem. Amb la
normativa a la mà, duem a terme totes les accions necessàries (tant veterinàries com de tràmits
administratius) perquè es realitzi de manera legal el trasllat. Finalment supervisem que es realitzi el
rescat adequadament i que l'animal s'adapti a la nova situació, és a dir, estem sempre presents en
tot el procés per a comprovar que tot es faci correctament. Moltes vegades, i a causa de la falta de
maneig dels èquids, pel temor que tenen a l'ésser humà, hem d'instal·lar tancats o passadissos per
a poder manejar als animals.

Rescat en un càmping d'Arbúcies. Revisió veterinària, desparasitació i vacunació. Va haver d'instal·lar-se un passadís per
a poder atendre'ls ja que cap es deixava agafar.

Imatge de l'esquerra, rescat a Canet d'Adri i imatge de la dreta, rescat a Gualba. Sovint són èquids sense cap maneig i ha
d'haver-hi un treball previ al rescat que pot durar mesos o fins i tot anys.
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El paper de FAADA amb els èquids
DETECCIÓ DE PROBLEMES

CREACIÓ DE PROTOCOLS

FORMACIÓ

EDUCACIÓ

REPRESENTACIÓ D'ENTITAS

ASSESSORAMENT A L'ADMINISTRACIÓ

Quan FAADA va començar a rescatar èquids vam veure que la problemàtica d'aquesta espècie a
Catalunya era molt alarmant. Hi ha centenars d'explotacions equines i milers d'èquids, amb molt
poc control per part de l'administració i en moltes d'elles animals en situacions molt precàries.
Immediatament vam fer un projecte de detecció de la problemàtica que presentem en el
Departament d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, amb les solucions a mitjà termini per a
poder ordenar la situació. Hem demostrat també la inacció permanent de l'administració.

Des de llavors hem treballat durament perquè  es millorin les inspeccions, creant protocols
d'inspecció, protocols per a l'execució de les festes amb èquids i protocols de rescats.

 
Hem format a agents rurals i veterinaris oficials del DARP, durant 4 anys consecutius. Hem fet
també formació a algunes entitats organitzadores de la festa “Tres Tombs” perquè siguin capaces
de realitzar la festa tenint en compte el benestar dels èquids que participen.

Hem fet xerrades per a entitats, alumnes de grau mitjà i superior de formació eqüestre, i per al
públic en general.

A causa de la falta de refugis, a la falta de subvencions per als pocs que existeixen i a la dificultat
d'aquests refugis, per falta de temps, de dedicar-se a les denúncies i a la relació amb les
administracions, FAADA exerceix de representant d'ells en l'administració i assessora i coordina als
refugis d'èquids perquè puguin continuar mantenint i rescatant als animals que recollim.

Exercim pressió sobre les administracions perquè compleixin amb les seves funcions i apliquin les
poques i ambigües lleis que existeixen, des del diàleg, assessorant, convencent i aportant solucions.
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SITUACIÓ ACTUAL

EL FUTUR

Avui dia, encara que hem avançat en algunes coses, seguim sense tenir una llei que protegeixi
realment els èquids, tenim una administració poc inclinada a decomissar als èquids maltractats i
amb moltes dificultats perquè apliquin les lleis amb el rigor que es mereixen els animals.

FAADA necessita l'ajuda de la societat, de donants, socis i col·laboradors per a poder continuar
lluitant per l'objectiu d'aconseguir una real protecció dels èquids, subvencions per als refugis i per a
la creació de nous llocs on poder reubicar a tots els que actualment no sols es maltracten, sinó que
també s'abandonen. Són cada dia més les persones que ens criden perquè a causa de la crisi no
poden mantenir més als seus èquids, i no hi ha ni recursos ni espai per a tots ells. Normalment
aquests casos són cavalls vells i amb patologies que costen molts diners de mantenir. La situació
és molt alarmant i l'administració tanca els ulls davant això.
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PRESSUPOST PER 1 CAVALL 4.100€
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Pressupost estimat d'un cavall 
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Aquests preus són aproximats, es contemplen les despeses veterinàries amb revisió, castració,
vacunes, desparasitació, revisió odontològica, podòleg, alimentació d'un any, les despeses de
reubicar el cavall... Però no estan inclosos per exemple les patologies que requereixin ferradures
ortopèdiques ni suplements d'aliments que en molts casos són necessaris depenent de l'estat en
què arribi el cavall al seu destí. 

Tot això fa que les despeses s'incrementin i costi molt tirar endavant aquests animals fins que són
donats en adopció.



Rescats d'èquids; es preveuen un mínim de 15 a l'any i un màxim de 25. Tant l'atenció veterinària
com el manteniment dels èquids són molt costosos comparat amb altres espècies com poden ser
els gossos i els gats.
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Previsió de rescats en 2023 sense
financiació de l'administració
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La nostra veterinària Sofia Freitas, de la clínica equina Eguisof, operant a una euga rescatada amb un tumor.



Cas 1. Localització: Terrassa. 

Cas 2. Localització: província de Lleida.
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Alguns exemples de casos que tenim
actualment per rescatar
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El mateix cavall tres mesos
després.



Cas 3. Localització: Sabadell.

1 1Projecte Nayati

Ruc en una instal·lació il·legal sense menjar.

Cas 4. Localització: Anàs, Lleida.

Ruc lligat tot el dia, sense aigua ni
menjar durant dies. Rep pallisses
del seu propietari.



Cas 5. Localització: Maresme.
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Cas 6. Localització: Conca de Barberà.
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Exemples de casos ja atesos
Cas 1

El cavall mai va sortir de la
seva quadra. Va haver de
venir una màquina a obrir
camí. 

Els cascos mai havien estat
retallats i no podia caminar
a causa de la seva longitud.

Localització: Lleida.

Cas 2

Aquest poltre va morir en
néixer. Alguns èquids van
morir abans de poder
rescatar-los, però vam
poder rescatar als altres,
13.

Localització: Sant Pere de
Vilamajor. 
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Cas 4

Cas 3

Aquest poni tenia una
ferida greu i estava sense
atenció veterinària. 

Vam poder rescatar-ho
enguany.

Localització: Piera.

Aquest cavall va estar agonitzant durant dies, i l'administració de la Generalitat es negava a
sacrificar-lo. Finalment va morir, però va haver de patir per a morir.

Localització: Osona.
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Cas 5

Aquest cavall va ser atacat per un altre semental en una eguada. No els alimentaven i molts morien
d'inanició o per les ferides. Rescatem a tots, 34. 

Localització: Gualba. Rescat juntament amb ADE.

Cas 6

Cadàvers de cavalls en
moltes de l'explotacions
inspeccionades.

Localització: Figaró.
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Cas 7

Cavalls caquèctics en moltes d'elles.

Localització: Cervelló.



Aquesta ruca va ser atacada per dos gossos pitbulls.
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L'abans i el després d'alguns d'ells
Cas 1

Així ens la vam emportar. Ara està així recuperant-se en la clínica equina Eguisof.

Localització: Maçanet de la Selva.



18 èquids maltractats i sense alimentació.
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Cas 2

 
Aquest no va tindre tanta sort i va morir al cap de pocs dies.

El mateix ja adoptat.

Localització: càmping d'Arbúcies.



Eguada de 13 èquids. En aquestes condicions.
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Cas 3

Poni shetland caquèctica en un cas de
Síndrome de Noé. Hi havia 300 animals.

Actualment en el refugi d'ADE.

Cas 4

Ara viu en el refugi d'ADE.

Localització: Canet d'Adri.

Localització: Sant Iscle de Vallalta.



Cavalls en una ferrovelleria de Barcelona.
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Cas 5

 Adoptats en la seva nova casa.

Localització: barri de Sant Andreu, Barcelona.

Projecte Aura.
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Rafi Moreno
r.moreno@faada.org
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Imatge: Projecte Aura.


