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MISSATGE
DE LA PRESIDENTA
“Respectar els animals és una obligació, estimar-los és un privilegi.
Sens dubte, les injustícies comeses contra els animals en la nostra societat
són presents cada segon del dia, per això, aquest 2019 hem treballat tots
els dies de manera perseverant per a canviar aquests abusos, perquè
cada vida ens importa.
Gràcies a la col·laboració de tantes persones associades, voluntàries, becàries
i empreses compromeses hem aconseguit presentar 131 denúncies per
maltractament animal, identificar i esterilitzar a més de 15.000 animals,
formar a més de 2.000 professionals i estudiants, atendre 222 persones
en situació de vulnerabilitat amb animals i molt més.
Ens anima compartir el principal impacte que el nostre treball ha generat
en benefici dels animals i ens apassiona començar l’any vinent amb
entusiasme per a continuar sembrant llavors de respecte cap als animals,
perquè cada vida ens importa.”
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.

131 denúncies i sol·licituds
d’inspecció presentades per
maltractament d’animals.

80 animals salvatges
rescatats i reubicats.

19 protectores i centres de rescat
beneficiats amb la nostra ajuda
econòmica de més de 98.000€
per a cobrir despeses veterinàries i
d’alimentació.

4.332 trucades ateses,
assessorant ajuntaments,
entitats i particulars.

15.822 identificacions i esterilitzacions
gràcies a la 8a edició de la campanya
Sóc Responsable i a la col·laboració
de 334 centres veterinaris en diverses
comunitats autònomes.

16.033
ANIMALS RESCATATS I BENEFICIATS
PER LES NOSTRES CAMPANYES

13.432
PERSONES COMPROMESES
AMB ELS DRETS DELS ANIMALS

10 comunitats autònomes,
+500 municipis lliures de
circs amb animals a través
de la coalició InfoCircos.

440 professionals del 300 aparicions en els mitjans
sector turístic adherits
de comunicació, portant la
a Turisme Responsable realitat dels animals davant
amb els Animals.
els ulls de milers de persones.

1.5 milions de signatures recollides per
a #EndTheCageAge, la petició europea
més important per als animals
considerats de granja.

1.146 estudiants conscienciats sobre
respecte animal a través de 47 xerrades
en escoles. 15 professionals formats
en els nostres 2 cursos d’Educació
Humanitària.

Hem aconseguit aquests resultats gràcies al treball incansable de 21 professionals, 15
estudiants en pràctiques i 16 voluntaris i voluntàries. Però res del que hem fet hagués
estat possible sense la col·laboració econòmica de 6.773 socis, sòcies, padrins, padrines
i donants. També, un any més agraïm el suport de 92 empreses que ens han ajudat a
aconseguir els nostres objectius i dels 336 centres veterinaris que ens han permès posar
en marxa la campanya Sóc Responsable.

a més...
Alguns dels nostres principals èxits de l’últim any.

Presentació del Projecte Shanaan
per a ajudar a cavalls en situació
de maltractament. També vam
analitzar i demostrar la falta de
benestar en les festes amb èquids.

Destaquem la sanció de 150 mil
euros a Milanuncios i Vibbo i la
sentència pionera a una botiga
d’animals per maltractament.

63 mil signatures recollides
per a la campanya No Somos
Peligrosos, que proposa modificar
la llei d’animals potencialment
perillosos.

Presentació de FAADAeduca,
la nostra web educativa per dur
la protecció animal a escoles i
famílies.

Presentació del projecte de
santuari de mamífers marins a
Grècia en el Congrés Mundial de
Mamífers Marins.

2 premis de comunicació per a la
nostra campanya Fish Trap, que
vam difondre en 100 cinemes
i mupis de diverses províncies
d’Espanya.

Llançament de la Coalició per al
Listado Positivo i presentació del
primer estudi sobre el comerç de
mamífers exòtics a Espanya.

Formació de la iniciativa Prou
Correbous, al costat d’altres
entitats, per a acompanyar al
govern a legislar en la finalització
dels correbous a Catalunya.

Aquest 2019 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

Donatius
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INGRESSOS

DESPESES
Missió social
40 % Sensibilització i comunicació
25 % Projectes de conscienciació
19 % Atenció directa animals
7 % Assessorament i atenció al ciutadà,
administracions, etc.
5 % Defensa legal
4 % Educació i formació

Estructura

25%

Amb la col·laboració de...

Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals
Rambla Prim, 155-157 Entresòl 2a
08020 Barcelona
www.faada.org

