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Carta de la
presidenta
CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Fundadora i Presidenta del Patronat

"Gràcies a tu avancem gradualment cap a un món més igualitari amb tots els éssers vius"
Estem satisfets de presentar l'impacte de les accions més rellevants que hem realitzat per tal de fomentar
una relació més respectuosa amb els animals. Ens hem esforçat per acompanyar les persones a evitar el
patiment que causem als animals com a conseqüència de les nostres accions diàries, perquè defensar els
més vulnerables és defensar un món més igualitari, perquè com els tractem també repercuteix directament
en com tractem a les persones.
El 2016 ha estat un any de treball incisiu en diferents àmbits de la societat per beneficiar els animals d'una
manera efectiva oferint, d'una banda, un servei d'assessorament multicanal als ciutadans, administracions i
altres col·lectius per fomentar una convivència respectuosa amb els animals i, d'altra banda, liderant accions
de lobby per aconseguir mesures que els beneficien, a més d'assessorar i acompanyar la reconversió gradual
d'aquelles activitats que els perjudiquen.
341.057 persones s'han conscienciat i 11.260 animals domèstics i salvatges han millorat les seves condicions de vida a Espanya. Hem acompanyat a 207 ajuntaments en la resolució de consultes per implantar polítiques públiques de protecció animal, assessorat a 1.083 entitats, sensibilitzat a 3.000 estudiants i impartit
presencialment 6 cursos d'Educació Humanitària i Nutrició Vegana amb 146 participants.
Estem entusiasmats de compartir que en Mimo i l'Aran, els dos óssos bruns que van passar 20 i 5 anys respectivament tancats a la instal·lació d'un pàrquing, finalment van poder ser rescatats i gaudir d'un retir digne
en un santuari a Hongria. També aplaudim que, després d'un intens treball, Barcelona decidís tancar el seu
delfinari i que ens permeti estudiar l'alternativa per reubicar els dofins en un entorn el més naturalitzat possible, un projecte de santuari al mar.
A poc a poc, la nostra societat progressa per trobar alternatives a l'ús dels animals per viure les nostres vides, i
creixen les polítiques que persegueixen el bé comú, integrant a les persones, els animals i l'entorn. No obstant
això, com a individus, som els únics responsables dels nostres actes, i només nosaltres podem decidir si volem prendre consciència i canviar allò que perjudica els animals per disminuir tot aquest patiment innecessari.
Tu pots ser part d'aquest canvi i nosaltres estem encantats d'acompanyar-t'hi.
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Qui
som

FAADA són les sigles de Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa
dels Animals.

FAADA va néixer el 2004 per rescatar i fomentar
l'apadrinament i l'adopció d'animals de companyia
en situació de vulnerabilitat o maltractament. Poc
després, vam començar a fer el mateix amb animals
salvatges de circs, zoos i particulars. L'any 2012
vam iniciar un procés de transformació intern per
reorientar la nostra activitat i incidir en les causes
de forma més estratègica. El nostre treball arriba als
àmbits que les protectores no cobreixen: el rescat
d'animals salvatges, el lobby polític, l'educació en
el respecte pels animals, la denúncia per maltractament i l'assessorament a protectores, administracions i particulars. Treballem, doncs, des dels àmbits social, legislatiu i educatiu.

MISSIÓ
Promoure el respecte pels animals en l'àmbit social, legal i educatiu.
Àmbit social: facilitem informació i assessorament tècnic i jurídic a la societat sobre la protecció animal i dirigim projectes de sensibilització
que plantegen alternatives als sectors empresarials que directament o indirectament causen patiment als animals.
Àmbit legislatiu: vetllem pel compliment de la legislació vigent i col·laborem per instaurar una normativa més respectuosa amb els animals.
Àmbit educatiu: promovem accions formatives
que incideixin en el foment de l'empatia i el respecte pels animals en l'educació infantil, primària,
secundària i a la universitat.
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VISIÓ
Aconseguir un món on es respecti i garanteixi que
els animals puguin viure una vida digna.

VALORS
Consciència: Fomentem la presa de consciència
sobre l'impacte que els nostres hàbits diaris tenen sobre els animals.
Respecte: Considerem la diversitat de punts de
vista que hi ha a la societat en la nostra acció
diària.
Col·laboració: Fomentem la participació amb totes les persones i col·lectius que puguin incidir en
la millora de les condicions de vida dels animals.
Equitat: Promovem solucions estratègiques que
beneficiïn totes les parts implicades.
Independència: Seleccionem les causes en què
treballem sense pressions ni interessos polítics o
econòmics.
Transparència: Compartim públicament els resultats obtinguts i les activitats realitzades.
Professionalitat: Desenvolupem la nostra activitat de forma estratègica amb un equip de persones compromeses i remunerades pel seu treball.

Què hem
fet

Treballar de manera incisiva en diferents àmbits de la societat per
beneficiar els animals de forma efectiva.

341.057 Persones

compromeses amb el respecte pels
animals
Àmbit Social
7.295 socis i padrins ens han donat suport.
4.995 ens han sol·licitat assessorament.
323.829 s'han informat sobre identificació i
esterilització.
316 professionals de turisme s'han
compromès a treballar sense animals.
237 veterinaris han ofert els seus serveis.

Àmbit Legislatiu
1.877 ens han sol·licitat assessorament jurídic.

11.260 Animals

han millorat les seves condicions
de vida

Àmbit Educatiu
146 han participat en cursos d'Educació Humani-

Àmbit Social
9.621 han estat identificats i esterilitzats.
Un mínim de 1.653 han estat alimentats i han re-

tària i Nutrició Vegana.
3.000 universitaris i estudiants són ara més conscients de la realitat dels animals.

but atenció veterinària.
89 salvatges han estat rescatats i traslladats a un
santuari.
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Àmbit
Social

Facilitem informació i assessorament tècnic
i jurídic a particulars, empreses, entitats
i ajuntaments sobre la protecció animal i
duem a terme campanyes de conscienciació
per aconseguir canvis en la societat i
millores en les condicions de vida dels
animals.

CONSCIENCIACIÓ
2.010.391 Visualitzacions de vídeos
100 Aparicions a la premsa

93.235 Seguidors

Documental Empatía

Campanya #AdéuDelfinari

Juntament amb la productora La Diferència, hem finalitzat la producció d'Empatia. Un documental que,
a través dels ulls d'un escèptic, pretén informar a les
persones de com els nostres hàbits diaris afecten
els animals. Amb gran il·lusió podem anunciar que
Empatia s'estrena a l'abril de 2017 als cinemes d'Espanya.

Els nostres majors esforços al 2016 s'han centrat a
la campanya #AdéuDelfinari per demanar el tancament del delfinari de Barcelona. El nostre treball de
lobby polític i assessorament tècnic a l'Ajuntament
havia d'anar acompanyat del suport de la ciutadania, que ens va ajudar a aconseguir aquest històric
objectiu sumant un total de 35.210 signatures a la
nostra petició i compartint massivament el material
gràfic de la campanya a les xarxes socials. La mateixa iniciativa i els nostres esforços per trobar un
santuari pels 6 dofins de Barcelona va tenir repercussió en els mitjans nacionals al llarg de tot l'any.
El 22 de desembre de 2016 l'Ajuntament de Barcelona feia pública la seva decisió de tancar el delfinari i
trobar un millor destí pels seus animals.

Rodatge del documental EMPATIA

La premsa es fa ressò de la realitat dels
animals
El nostre treball també ha tingut repercussió en els
mitjans de comunicació. Gràcies a les actuacions,
tant de FAADA com de les coalicions de les que la
nostra organització és part integrant (InfoZOOS,
InfoCircos, SOSdelfines), la premsa ha dedicat un
total de 100 articles als problemes que afecten als
animals, ajudant-nos a acostar la seva realitat a la
societat.
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SERVEI Assessorament
3.166 Ciutadans
262 Empreses

207 Ajuntaments

1.083 Entitats

Un any més, els principals interessats a sol·licitar informació sobre protecció animal han estat les persones particulars.
En global i en comparació amb l'any 2015, també
s'ha produït un augment en les consultes per part
d'empreses (destaquem especialment les peticions
d'assessorament de professionals de la indústria
turística) i d'entitats i ajuntaments, que ara representen, respectivament, el 6%, el 22% i el 4% dels
sol·licitants.
El major nombre de consultes (38%) fan referència a
l'àmbit legal i a les denúncies de casos de maltractament animal. En comparació amb l'exercici anterior, és important esmentar l'increment de peticions
relacionades amb temes d'animals salvatges.
La majoria de les consultes rebudes es centren a
Catalunya, tot i que també hem atès peticions a nivell nacional i internacional.

6%

4%

22%
68%

ASSESSORAMENT

· Ciutadans
· Entitats
· Empreses
· Ajuntaments

2%

5%

TIPUS D'ASSESSORAMENTS

14%
38%

14%
27%

8 -Memòria Anual FAADA 2016

· Legal i denúncies
· Altres
· Informació
· Campanyes
· Colònia de gats
· ANICOM (Arxiu d'identificació públic d'animals)

COMERÇ Animals de Companyia
6.219 Inscrits

3.419 Inscrits

En referència als animals de companyia, hem de
destacar importants avenços aconseguits el 2016.

Identificació d'animals morts a les carreteres
Després de diversos anys sol·licitant aquesta mesura, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa la
comprovació d'identificació dels animals de companyia trobats morts a les carreteres de la seva
competència. Així mateix, també la Generalitat de
Catalunya ha iniciat una prova pilot pel reconeixement d'aquests animals, amb l'objectiu d'informar
a les famílies o, en cas d'abandonaments, obrir el
corresponent expedient sancionador per infracció
molt greu de la llei.

Freecycle prohibeix la publicació d'anuncis
d'animals

33 Inscrits

Campanya Sóc Responsable
Un any més, hem posat en marxa la campanya Sóc
Responsable a Catalunya i Madrid. La iniciativa, que
té com a objectiu facilitar l'esterilització de gossos,
gats i fures a preus reduïts, ha finalitzat la seva 5a
edició amb un total de 9.621 animals inscrits (un
increment del 6% en comparació amb el 2015) i la
realització de 8.218 esterilitzacions i 5.404 identificacions.
Les 13.622 actuacions veterinàries dutes a terme, representen un 8% d'increment en relació amb
l'exercici passat. El nombre de veterinaris col·laboradors ha augmentat en el mateix percentatge, amb
un total de 237 centres adherits a la iniciativa. La
pàgina www.socresponsable.org ha rebut 53.829 visites.

Arran del nostre assessorament, l'homònim portal
ha decidit prohibir els anuncis que impliquin transaccions d'animals. La publicitat d'aquest tipus no
només fomenta el trànsit i la cria il·legal d'animals,
sinó que en la majoria dels casos implica una infracció de la normativa.

2% 2%

INTERVENCIONS VETERINÀRIES

28,2%

· Gosses
· Gossos
· Gates
· Gats
· Fura femella
· Fura mascle

13%
36,1%
22,4%
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COMERÇ Animals salvatges
43 Rescats FAADA

46 Rescats derivats a entitats col·laboradores

En 2016 hem rebut peticions de rescat per un total
de 89 animals salvatges, 84 dels quals es trobaven
en el territori de Catalunya.
El nostre equip tècnic ha gestionat directament les
intervencions de 43 animals, derivant les restants
peticions a col·lectius especialitzats en l'espècie en
qüestió.

El rescat d'en Mimo i l'Aran
La intervenció més destacada de 2016 ha estat
sense cap dubte el rescat dels óssos d'Arties. Després de transcórrer respetivament 20 i 5 anys com a
atractiu turístic a la gàbia d'un pàrquing de l'homònima localitat catalana, els dos animals han estat
traslladats pel nostre equip tècnic i els professionals de Zootransfer a un centre d'Hongria. Després
de passar un període de quarantena, poden ara gaudir d'una vida digna en un ampli parc que ja és la llar
d'animals de la mateixa espècie rescatats de diferents situacions d'explotació.

2%
5%
5%
5%

5% 5%

7%
7%
12%

9%

2%
2%

9%

21%

ESPÈCIES RESCATADES A CATALUNYA

· Oca
· Agaporni
· Tortuga
· Petaure
· Emú
· Cotorra
· Eriçó
· Ós

· Tórtora
· Conill d'índies
· Poni
· Conill
· Garça
· Colom
· Ós Rentador
· Gavina

Rescat i trasllat dels óssos d'Arties
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ENTRETENIMENT Zoos
5 Rescatats

7 Inspeccions

2 Tancaments

Tancament de zoològics a les Canàries i
Astúries
Després de diversos anys de negociació i coordinació, des de la coalició InfoZOOS, hem aconseguit el
tancament definitiu de dos centres que incomplien
la llei de zoos: Guinate Park (Lanzarote) i Amics Salvatges Llanes (Astúries).
Així mateix, hem signat el conveni per traslladar els
animals del zoo de Peña Escrita (Granada), on la
reubicació a diferents centres de rescat es posa en
marxa el 2017.

Denúncia de les irregularitats del zoo de
Castellar
Des de la coalició InfoZOOS hem posat en marxa una
recollida de signatures i denunciat tant públicament
com a les autoritats, les greus i múltiples irregularitats del zoo de Castellar (Castellar de la Frontera,
Andalusia). La Junta d'Andalusia ja ha exigit al centre el cessament de les interaccions del públic amb
els animals i al 2017 s'espera resolució de l'expedient sancionador.

Inspeccions dels zoològics d'Espanya
Des de InfoZOOS, el nostre equip tècnic també ha
realitzat inspeccions en zoològics de Balears, Catalunya, Andalusia i Canàries. Al 2017, s'espera dialogar amb les diferents conselleries competents perquè es resolguin les deficiències d'aquests centres.
Visitant en el zoo de Castellar

Memòria Anual FAADA 2016 - 11

ENTRETENIMENT
120 Municipis lliures

Circs
2 Inspeccions

Més de 300 municipis lliures de circs amb
animals salvatges
Gràcies al treball de la coalició InfoCircos, de la qual
FAADA és part integrant, el nombre total de municipis que ja no accepten circs amb animals s'ha incrementat en gairebé un 50% el 2016. Si en l'exercici
anterior 70 noves ciutats havien decidit declarar-se
lliures de circs amb animals, aquest any hem aconseguit la mateixa declaració per part de 120 noves
localitats.
En particular, destaquem que a la Comunitat de Madrid s'ha passat de 8 a 48 municipis lliures de circs
amb animals, a Navarra de 2 a 11 i a les Canàries de
3 a 15.

7 inspeccions sol·licitades
Des d'InfoCircos hem sol·licitat al Seprona (Servei
de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil) 7
inspeccions de 4 circs després de rebre queixes i
avisos de diferents ciutadans preocupats per l'estat
dels seus animals.
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La premsa es fa ressò del cas de Dumba
Arran de la nostra denúncia pública, els principals
mitjans de comunicació d'Espanya s'han fet ressò
de les lamentables condicions de vida de la Dumba, l'elefanta propietat d'Ivonne Kludsky. Després
de ser capturada en estat salvatge quan encara era
una cria, l'animal transcorre la seva vida entre exhibicions en múltiples circs d'Europa i un tancat al
jardí de la seva propietària a la localitat catalana de
Caldes de Montbui. Actualment estem a l'espera del
resultat de l'última inspecció per part de la Generalitat de Catalunya.

ENTRETENIMENT
5 Investigacions

Delfinaris
2 Empreses respectuoses

Barcelona diu "adéu" al seu delfinari
El 22 de desembre de 2016 l'Ajuntament de Barcelona va fer pública la decisió de tancar el seu delfinari
i no aprovar les obres d'ampliació del mateix recinte.
L'històric anunci arribava després de molts mesos
de campanya (#AdéuDelfinari), reunions polítiques
i treball en el marc de la comissió del nou model de
zoo, de la qual FAADA és part.
Amb l'objectiu d'oferir la millor destinació possible
als 6 dofins que són propietat de Barcelona, des de
la Fundació hem treballat també per proposar alternatives viables per aquests animals, arribant a
presentar a l'Ajuntament dos projectes de santuari.
En particular, hem viatjat dues vegades a Grècia per
avaluar en persona el refugi marí en el qual està treballant l'Institut Archipelagos i hem començat una
col·laboració que esperem ajudi a fer realitat aquest
important projecte.

1 Tancament

Cruz de Tenerife i Mallorca, en alguns casos acompanyats per la Doctora Ingrid Visser, biòloga mundialment reconeguda i experta en mamífers marins.
En tots els casos constatem que els animals es
mantenen en les mateixes instal·lacions per a fins
únicament lucratius i està prevista la publicació
de l'informe detallat dels resultats de cada visita al
2017.

Liderem les propostes contra el nou
delfinari de Lanzarote
Des de SOSdelfines, hem posat en marxa la campanya #StopDelfinarioLanzarote i realitzat diversos
actes a l'illa canària de Lanzarote per protestar contra l'obertura del nou delfinari del zoo Ranxo Texas.
Tot i les moltes irregularitats d'aquest projecte i de
les proves presentades al Cabildo de Lanzarote i al
Govern de Canàries, els mateixos han decidit no retirar els permisos corresponents i, tot i el rebuig de
locals i turistes, està previst que el delfinari obri les
seves portes el 2017.

Dues noves empreses diuen NO als
delfinaris

Delfinari del zoo de Barcelona

Inspeccions
El 2016, dins del marc de SOSdelfines, coalició liderada per FAADA, hem realitzat 5 inspeccions a
delfinaris de Barcelona, Tarragona, València, Santa

Les empreses Edelvives i La Galera, editorials especialitzades en públic infantil i juvenil, després d'haver estat informades per la coalició SOSdelfines dels
problemes que pateixen els cetacis en captivitat,
decideixen modificar el contingut dels seus llibres
de text per a no mostrar un missatge distorsionat
als alumnes.
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ENTRETENIMENT Col·laboració amb Empreses
Turístiques i Audiovisuals

En el marc dels nostres projectes ADnimalsfree i
Turisme Responsable amb els Animals, segueix el
treball d'assessorament i col·laboració amb els professionals d'aquests sectors.

Blocaires de viatge cada vegada més
compromesos amb els animals
El 2016 s'ha incrementat un 44% el nombre de blocaires de viatges que han signat el nostre compromís, accedint a no promocionar activitats turístiques que impliquin explotació animal i ajudant-nos
a donar a conèixer les problemàtiques relacionades
amb l'ús de la fauna en aquesta indústria. El nombre d'agències de viatges que ja no venen activitats
amb animals ha pujat un 5%, i hem ofert diàriament
assessorament a tots els professionals del sector
interessats en trobar alternatives ètiques per als
seus viatges.

En el marc d'aquest últim festival, que el 2016 celebrava el seu 10è aniversari, FAADA ha tornat a lliurar
els premis ADnimalsfree a les empreses audiovisuals més compromeses amb els animals, reservant el premi d'honor per a Maria Cansino, presidenta de la Fundación Mundo Ciudad.

Unilever rectifica
El 2016 i després d'anys de treball per part de FAADA, el nombre de produccions audiovisuals protagonitzades per animals reals ha baixat dràsticament.
Unilever Espanya, responsable d'un dels pocs anuncis nacionals amb animals salvatges ("Allibera a la
Bèstia" de Magnum) va accedir a reunir-se amb nosaltres i després de conèixer les greus implicacions
de l'ús de fauna en produccions publicitàries, s'ha
compromès a no tornar a rodar anuncis d'aquest tipus a Espanya.

Ajudar els animals té premi
El 27 d'Octubre del 2016 la campanya de FAADA i
Contrapunto BBDO #ElCastingMásBestia va guanyar l'or en els Premis Eficàcia a la categoria "Responsabilitat Social ONG". Un premi importantíssim
que subratlla una vegada més la increïble qualitat
del treball de l'agència Contrapunto BBDO, que amb
la seva generositat ens ha ajudat a marcar un abans
i un després en la conscienciació del que implica l'ús
d'animals reals en publicitat.

La Fundació Mundo Ciudad lidera el canvi
en el sector audiovisual
Un any més, la Fundació responsable de l'organització d'alguns dels festivals més importants de publicitat d'Espanya ha mantingut en les seves bases la
no acceptació de peces que impliquin l'ús d'animals
salvatges. Així que des d'importants certàmens com
el Smile Festival, el Luxury Advertising Awards i el
Publifestival no s'han presentat ni premiat obres
que impliquessin explotació animal.
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Rebent el Premi Eficàcia en comunicació comercial

Àmbit
Legislatiu

Vetllem pel compliment de la legislació
vigent i treballem perquè s'instauri una
normativa més respectuosa amb els
animals.

LEGISLACIÓ
17 Denúncies

2 Penals

El 2016 hem presentat 17 denúncies per maltractament d'animals domèstics, 2 denúncies penals i 16
queixes per silenci administratiu al Síndic de Greuges.
Aquestes denúncies s'han pogut articular després
de sol·licitar 81 inspeccions als diferents cossos de
seguretat i institucions municipals (Seprona i OPAB,
entre d'altres).
A través d'aquestes actuacions es persegueix, en
primer lloc, la protecció dels animals que estan sent
víctimes de maltractament: mitjançant mesures
cautelars de comís s'aconsegueix evitar la prolongació innecessària del seu patiment mentre es resol
el procés. En segon lloc, se sol·licita la inhabilitació
del denunciat perquè no reincideixi en el delicte, i en
cas que ho faci, sigui considerat un agreujant en la
seva condemna.

16 Queixes
Finalment es busca fomentar una resposta dissuasòria per part de futurs agressors, creant precedents legislatius que condemnen el maltractament
animal. El beneficiari directe de totes aquestes accions és l'animal, ja que la finalitat és allunyar-lo del
seu agressor i evitar la reiteració d'aquestes conductes. D'altra banda, cal realitzar aquest tipus d'accions per aconseguir que tinguin un impacte mediàtic i d'aquesta manera fer visible que la violència i
el maltractament existeix i que es persegueix sense
que cap acció quedi impune.

2%

15%
38%

15%
30%

INSPECCIONS REALITZADES

· MMEE (Mossos d'Esquadra)
· SEPRONA (Guàrdia Civil)
· OPAB (Oficina de Protecció Animal Barcelona)
· CAR (Cos Agents Rurals)
· AJUNTAMENTS
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Àmbit
Educatiu

Promovem accions formatives que
incideixin en el foment de l'empatia i el
respecte pels animals en l'educació infantil,
primària, secundària i a la universitat.

EDUCACIÓ
146 Participants
21 Treballs de recerca

6 Cursos

3.000 Estudiants

Formadors en Educació Humanitària i
Nutrició Vegana
Un any més la Generalitat de Catalunya ha reconegut
oficialment els nostres cursos d'Educació Humanitària per a docents. El 2016 hem realitzat 4 edicions
del curs en aquesta disciplina que inclou la defensa dels Drets Humans, la cura del medi ambient i la
protecció animal com a dimensions interconnectades i integrants d'una societat justa. Hem comptat
amb la participació de 103 alumnes, prevalentment
professionals de l'educació.
Així mateix, el 2016 hem posat en marxa la nostra
formació en Nutrició Vegana, impartint 2 cursos en
els quals han participat 43 alumnes. Les docents,
una reconeguda nutricionista i la cuinera de l'emblemàtic bar-restaurant "Gopal Barcelona", han ofert
als alumnes les eines teòriques i pràctiques per alimentar-se d'una manera saludable i lliure d'explotació animal.

Xerrades davant estudiants de totes les
edats
Aquest any hem pogut assessorar des d'un punt de
vista tècnic els treballs de recerca en matèria d'animals salvatges de 21 estudiants.
Hem realitzat una conferència universitària sobre
turisme i protecció animal davant 25 estudiants i
futurs professionals del sector. A més, en escoles de
primària i secundària, hem ofert xerrades sobre els
problemes que pateixen els cetacis i altres animals
salvatges en captivitat davant un total de més de
3.000 alumnes.

Curs d'Educació Humanitària a la seu de la Fundació
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Persones que ho
fan possible

Som:
7.295 Socis i Padrins
21 Professionals

Col·laboren:
76 Empreses

22 Voluntaris

8 Administracions Públiques

2 Estudiants en pràctiques
7 Coalicions

Ajudem a:
17 Refugis i protectores
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Equip
de la
Fundació

Som un equip de professionals de
diferents disciplines compromesos amb una
convivència respectuosa amb tots els éssers
vius.

EQUIP
2 Homes

22 Voluntaris

20 Dones

2 Estudiants en pràctiques

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓ
RRHH
ADMINISTRACIÓ

ÀREA TÈCNICA

CONSULTORIA
LEGAL

Direcció
CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Directora Executiva i Responsable
de Relacions Institucionals

Administració y RRHH
XESCA MILLÁN MORENO
Coordinadora d'Administració i
Recursos Humans
CLARA BARROCAL NUÑEZ
Administració
PERE ANTON BERTRAN ROSELL
Consultor

EDUCACIÓ

ANIMALS
SALVATGES

CAPTACIÓ
DE
RECURSOS

COMUNICACIÓ

ANIMALS
DOMÈSTICS
Àrea tècnica
EVA FORNIELES NIETO
Coordinadora de l'Àrea d'Animals
Domèstics
ALBA JORNET BARANDELA
Assessorament d'Animals
Domèstics
NOE TERRASSA CARRERAS
Assessorament d'Animals de
Companyia
MÍRIAM MARTÍNEZ MACIPE
Coordinadora de l'Àrea d'Animals
Salvatges. Veterinària
MARÍA MORENO GARCÍA-DONCEL
Especialista en animals utilitzats
pel Consum
ANDREA TORRES PALLÉS
Entreteniment i Comerç d'Animals
Salvatges. Biòloga

Legal
ANNA ESTARÁN PÉREZ
Advocada Especialista en Dret
Animal

Comunicació
GIOVANNA COSTANTINI
Coordinadora de l'Àrea de Comunicació
JORDI ROCA VILADRICH
Producció Digital
MARÍA PÍA PRÉMOLI
Community Manager

Educació
NÚRIA SANAHUJA I MORERA
Coordinadora de l'Àrea d'Educació
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EQUIP
2 Homes

20 Dones

22 Voluntaris

2 Estudiants en pràctiques

Captació de recursos
RAFI MORENO MONTILLA
Mª CARMEN REY RUIZ
Coordinadora de l'Àrea Captació de Atenció al Soci i Fidelització
Recursos
AZUCENA SIMÓN CORTÉS
TERESA MEDEL CHICA
Empreses Compromeses
Atenció al Soci i Fidelització
LAURA CASANOVAS BATLLE
MARIOLA LENCERO GARCÍA
Atenció al Soci i Fidelització
Atenció al Soci i Fidelització

Mª CARMEN MOROS MONTANÉ
Iniciatives Solidàries i
Esdeveniments

Equip de FAADA celebrant l'èxit de la campanya #AdéuDelfinari
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EL PATRONAT
2 Homes

3 Dones

El Patronat
El Patronat està format per 5 professionals independents vinculats al món acadèmic, empresarial
i de la solidaritat.

Es trien per quatre anys, encara que poden ser reelegits, i s'encarreguen de vetllar per l'estratègia,
la destinació i control dels recursos i la identitat de
l'organització.

Els membres del nostre Patronat ho són a títol personal i de manera totalment voluntària, motivats
pel seu compromís amb els objectius de FAADA.

El ple del Patronat es reuneix juntament amb la Direcció General quatre vegades a l'any, encara que
poden ser convocades reunions extraordinàries.

CARLA CORNELLA MIRAMBELL
Presidenta

GERARD CORNELLA MIRAMBELL
Vicepresident

XESCA MILLÁN MORENO
Secretària

FRANCESC CORNELLA MARTÍNEZ
Vocal

MARÍA LOURDES PALAU RIBÓ
Vocal
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Col·laboren

El nostre treball no seria possible sense
el suport dels nostres socis i padrins i la
col·laboració de totes les persones, entitats i
col·lectius que d'una manera o una altra ens
permeten ajudar els animals.

SOCIS I PADRINS
4.431 Socis

2.864 Padrins

Amb la finalitat que la nostra base social se senti
satisfeta i confiada de formar part de la nostra missió i valors, i per transmetre'ls la importància de la
seva col·laboració, des de l'àrea de captació de recursos ens hem acostat als nostres socis i padrins.
Després de realitzar diferents accions de fidelització i en finalitzar l'exercici de 2016, la nostra base
social de socis representa un 61% de la nostra base
social i el 39% restant són padrins. Ser soci implica
donar suport a tota la feina de la Fundació, des d'accions de conscienciació, de lobby, d'assessorament
i de comís així com ajudar directament als animals
albergats en els refugis amb els quals col·laborem.
Així mateix, hem començat a oferir als nostres col·laboradors l'opció de deixar un llegat solidari per assegurar la continuïtat de la nostra tasca en l'atenció
dels animals. Ens satisfà haver rebut positivament
moltes consultes de persones preocupades per assegurar un futur millor als animals i agraïm que una
sòcia molt compromesa des de fa anys ens deixés
un donatiu.

61%

39%

BASE SOCIAL

· Nº Socis
· Nº Padrins

Producció Calendari 2017
Sota el titular "Petits gestos per a un gran canvi",
l'edició del nostre Calendari 2017, ha centrat el focus en el compromís de joves que des de l'empatia i
la compassió posen el seu granet de sorra en favor
dels éssers més vulnerables.
Fills i filles de socis i padrins que, a través de 12 històries exemplars i esperançadores, planten la llavor
per construir un futur millor per a tots els éssers vius.

Ens satisfà l'acollida amb què tots ells han participat
en la campanya anual, reflectint la seva generositat
i el seu compromís sense esperar cap obsequi com
a agraïment. Una cosa que sens dubte reflecteix l'altruisme de la nostra base social així com la nostra
intenció de destinar la major quantitat possible de
recursos directament als animals.
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EMPRESES COMPROMESES
35 Sòcies

38 Col·laboradores

Ens satisfà confirmar que les organitzacions empresarials compromeses amb els animals segueixen
augmentant any rere any i que la seva implicació en
transformar la societat cap a un model més igualitari entre tots els éssers vius marca una diferència.
El 2016, el nombre d'empreses sòcies s'ha incrementat en un 21% respecte a l'any 2015, i 4 empreses més ens han ofert col·laboracions. En la seva
totalitat, el nombre d'empreses compromeses ha
pujat a 76.
Un any més, considerem important agrair l'esforç
en la col·laboració dels professionals veterinaris que
participen en la nostra campanya anual Sóc Responsable i que al llarg de tot l'any, ofereixen descomptes
i ajuda a les persones que no disposen dels mitjans
suficients per donar atenció veterinària als seus
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3 Aportacions
animals de companyia.
Així mateix, volem agrair la fidelitat de 4 empreses
en particular (Ribbon Line, Syn Sun Factory, Zero0
Formes i Projectes, Orto Team) que des de fa diversos anys ens ajuden econòmicament a través d'un
donatiu anual i participen en la nostra campanya
d'estiu.
Finalment, destaquem el suport de Bambú Difunde,
Walabi i PIXEL.cat, tres dels proveïdors més compromesos i que ens apliquen descomptes per al desenvolupament i les millores de les nostres pàgines
webs, dissenys i projectes audiovisuals.
Així com el generós descompte que el 2016 ha tornat a oferir-nos el diari "20 minutos" per anunciar la
nostra campanya Sóc Responsable.

APORTACIONS

CLINICA VETERINARIA BETULIA
SERVEIS VETERINARIS CASTELLBELL
BITXOS, S.C.P.
CLINICA VETERINARIA DIAGONAL
MARIO GARCERAN LLOREN

INVESTALIA EXPERIENCE, S.L.
PROTEC, S.L
SERVEI GRAFIC

COL·LABORADORES
CONTRAPUNTO BBDO
GRUPO 20 MINUTOS, S.L
HELENA JIMENEZ HEIDENREICH (BAMBÚ)
BOLD DESIGN, S.L
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU
RM RADIO, S.A
ROYAL CANIN DISTRIBUCION, S.A
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA
VETERINARIO SANT MORI, S.L
PINSOXAMPLE CARLOS SOLER
MC GUFFIN ESTUDIO AUDIOVISUAL
NELSAPROM, S.L.U
S.A.VETERINARIS - CALVET CERVA
MONTSERRAT MARIÑO -CENTRO VET.L
ANDRES SAAVEDRA FERNANDEZ
IRENE BORRAS GARRIDO - CAUSES
POSTERS DAVID, S.L
EXOTICS, S.L
SERVEIS VET. BAIX LLOBREGAT-VI
NEW VETERINARY GROUP, S.L
29 ECOLOGICA, S.L.U
ROBERT MELERO ASTORGA
SERVIUNO COURIER, S.L
RAQUEL RIBA ROSSY
HOSPITAL VETERINARI DESVERN, S.L
HOSPITAL ZOOLOGIC BADALONA, S.L
GRAFICAS CAMPAS, S.A
SAMANTA DESVAT FERNANDEZ
CLINICA VETERINARIA FUNDACIO SILVESTRE
PIXEL.cat

8%

SÒCIES
NOEMI LOZANO MORENO
ZERO2 FORMAS Y PROYECTOS, S.L
PERIMETRO 5, S.L
FIDANCIA, S.L
RIBBON-LINE
VTS MEDIA, S.L
PRESTO IBERICA, S.A
OLD RIDEL, S.L
INST.DE OFTALMOLOGIA CASTANERA,S.A
GRUPO LICOE
ALBORS ABELLO,S.L
ILL TINTORES,S.L
TRAVELDOG ESPAÑA, S.L
ORTOTEAM, S.L
BUSCOSEO, S.L
LA PELU DELS PELUTS
VILOP ASSESSORS D'IMATGE, S.L
PREMIA, S.L
BLOCK DE IDEAS
LAPUBLI, S.C.P
FASHION CABELL BARCELONA, S.L.
OTECE
JOYERIA ROCA JOYERO BOUTIQUE,S.A
MOLDES MARTELES, S.L
SEELIGUER Y CONDE
PILAR ROIG LASHERAS
FAMILIA BERTRAN
XL VIATGES A MIDA SL / TRIP TRUP
ASSESSORIA CARRERAS AYUSTE, SLP

6%
EMPRESES

· Col·laboradores
· Aportacions
· Sòcies
86%
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INICIATIVES SOLIDÀRIES
7 Iniciatives solidàries

3.430 Aportacions

Una altra forma amb la qual persones i organitzacions empresarials s'han involucrat és coordinant
un esdeveniment cultural, social o esportiu destinant els recursos obtinguts a l'activitat de FAADA.

Nova edició de l'exposició d'art El Venadito
El 2016 el taller d'art SiNesteSia va tornar a organitzar, en col·laboració amb la Fundació, un total de 6
exposicions que, a través del poderós missatge de
40 artistes internacionals pretenien conscienciar el
públic assistent sobre el maltractament animal. La
iniciativa a més, ens va permetre recaptar un total
de 535€.

Una nova vida per la Kitty
Gràcies al tasca de la Maria, una sòcia ben jove de
FAADA que va recaptar diners a través d'un crowfunding a la plataforma Mi Grano de Arena, hem pogut
cobrir part de les delicades intervencions a la qual
va haver de ser sotmesa la Kitty, gateta que es va
quedar cega i sorda després d'un atropellament. A
dia d'avui la Kitty gaudeix d'una vida plena amb la
seva nova família adoptiva.

Maria realitzant la seva iniciativa solidària

Exposició d'art El Venadito

Casament solidari amb els animals
Entre les iniciatives de particulars, també volem
destacar la de l'Eva Roig, que pel dia de les seves
noces, va convidar als seus amics i coneguts a fer
un donatiu a FAADA en lloc de als nuvis. Agraïm tant
a l'Eva, com als convidats que van triar fer una aportació a la Fundació, haver pensat en els animals en
un dia tan especial.
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REFUGIS, PROTECTORES I ENTITATS
5 Autonòmics

6 Nacionals

En 2016 FAADA ha fet aportacions regulars a refugis, protectores i centres de rescat per un total de
115.312€.
Aquesta donació ha permès ajudar econòmicament,
per cobrir una part de les despeses d'alimentació i
atenció veterinària, a 9 refugis a Espanya que acullen una cabana de 1.500 animals entre gossos, gats
i altres domèstics, a 2 centres de rescat nacionals
de primats que acullen a un total de 153 animals i a
4 refugis internacionals d'animals tant de companyia com salvatges.
A més, hem col·laborat de manera puntual amb altres centres aportant ajuts extres per l'atenció veterinària, instal·lacions i alimentació per 38.142€. En
total la Fundació ha aportat 153.454€, un 12% més
respecte al 2015.

4 Internacionals
AUTONÒMICS
AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA
ASOCIACIÓN DEFENSA DE ÉQUIDOS
LLIGA PROTEC. D'ANIMALS I PLANTES DE BCN
FUNDACION TRIFOLIUM
ASOCIACIÓN DAYA

NACIONALS
RAINFER
ARCA DOS HERMANAS
ASOC. LAS NIEVES DE NAVALCARNERO
SPAP ALCALÁ DE HENARES
FUNDACIÓ MONA
FUNDACIO DAINA

INTERNACIONALS
YANA COCHA
EARS
BLES
DOG AND CAT THAILAND

En general, el cost diari pel manteniment d'un animal domèstic sa en un refugi ronda els 4 euros.
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COALICIONS
1 Autonòmiques

3 Nacionals

Treballem amb aliats
Treballem en coalició amb altres entitats i organismes perquè creiem en la importància d'unir sinergies per ser més efectius en la protecció dels
animals.
Des d'aquí, aprofitem per agrair el suport de totes
les entitats nacionals i internacionals que aquest
any han promogut i recolzat la nostra campanya
#AdéuDelfinari.

AUTONÒMIQUES

4 Internacionals
Coalició espanyola per a la fi de l'ús d'animals salvatges en els circs (infoCIRCOS)

Coalició formada per cinc entitats de protecció animal amb l'objectiu de posar fi a l'ús d'animals en
els circs. InfoCircos porta a terme accions de conscienciació i col·labora amb les autoritats per aconseguir l'enduriment de lleis i normatives.

Comissió Interlocutora de Protectores
d'Animals de Catalunya (CIPAC)

Centre Espanyol de Turisme Responsable
(CETR)

Constituïm i presidim aquesta comissió formada
per més de 150 entitats protectores, que persegueix constituir-se en un interlocutor organitzat
davant les administracions que tenen competència directa sobre la gestió de la protecció dels animals. D'altra banda també vetlla pels interessos de
les entitats de protecció i actua com a mediador
davant de problemes amb les administracions locals.

La part essencial de la filosofia del CETR és connectar la solidaritat internacional, la visió global
dels problemes, la generació de negocis locals
sostenibles, l'enfocament de gènere, el comerç
just i l'atenció a la diversitat.
La nostra presència en els fòrums anuals ha facilitat que es consideri el respecte pels animals dins
del turisme responsable.

NACIONALS
Coalició espanyola per a la protecció dels
animals en els zoològics (infoZOOS)

Coalició formada per tres organitzacions de protecció dels animals i creada per incidir, de forma
efectiva, en la manera en què són gestionats i tractats els animals salvatges en els parcs zoològics.
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COALICIONS
1 Autonòmiques

3 Nacionals

4 Internacionals

INTERNACIONALS
Coalició europea per a la protecció dels cetacis en captivitat (SOSdelfines)

Constituïm i liderem aquesta coalició d'11 entitats
nacionals i internacionals que té com a principal
objectiu donar a conèixer a l'opinió pública els problemes que els cetacis pateixen com a conseqüència de la seva captivitat i utilització lucrativa en espectacles per part de zoos, delfinaris i aquaris. La
World Cetacean Alliance (WCA) i la Dolphinaria-Free
Europe (DFE) també formen part d'ella.

Xarxa europea per a la protecció dels animals salvatges en captivitat (ENDCAP)

Aliança Europea pel Turisme Responsable
(EARTH)

Col·laborem representant la protecció dels animals
en el turisme a la Xarxa Europea de Turisme Responsable i Hospitalitat.

Animal Pledge

En el marc del nostre projecte ADnimalsfree, col·laborem amb CAPS donant suport al projecte Animal
Pledge, l'objectiu del qual és acabar amb l'ús d'animals salvatges en el sector audiovisual al Regne
Unit.

És una coalició europea d'organitzacions de protecció dels animals i professionals que, busca una
major protecció dels animals salvatges en captivitat i comparteix la posició que els mateixos no han
de ser explotats per a l'entreteniment humà. Treballa per a la fi de la captivitat i en som membre
directiu de la coalició.
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ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
4 Autonòmiques

4 Nacionals

AUTONÒMIQUES
GENERALITAT DE CATALUNYA
Conselleria d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient

Som l'entitat col·laboradora número 128 i treballem
en l'elaboració de protocols d'actuació en gestió
de fauna domèstica i salvatge. Col·laborem en la
revisió i elaboració de la reglamentació de la Llei
Comunitària de Protecció Animal de Catalunya i
en el model d'Ordenança Municipal tipus per a Catalunya en la matèria relativa a protecció animal.
Cooperem en l'estratègia d'implementació de l'arxiu d'identificació públic d'animals.

COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA
Comissió de Protecció dels Drets dels
Animals

Cooperem en la interposició de dues denúncies estratègiques.

COSSOS DE POLICIA
Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Seprona, Guàrdia Urbana

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Col·laborem facilitant informació i acompanyament
en l'elaboració d'accions de sensibilització pel control ètic de poblacions d'animals en els municipis.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Consell de Convivència i Protecció dels
Animals

Som membres del Consell de Convivència i Protecció animal i formem part activa de les comissions
de treball de revisió de l'Ordenança de Protecció
Animal, de tracció animal, de control ètic de poblacions de coloms, del nou model de zoo i del Pla
d'Acció Municipal.
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Cooperem amb els agents de l'autoritat competents per tal de facilitar eines per aplicar la legislació vigent en defensa dels animals. En el cas de la
Guàrdia Civil (Seprona) la col·laboració també s'estén a nivell nacional.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
4 Autonòmiques

4 Nacionals

NACIONALS
GOVERN D'ESPANYA
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient

Treballem en l'elaboració d'un pla d'actuació per
promoure la tinença responsable i les pautes mínimes en el comerç d'animals de companyia.

GOVERN D'ESPANYA
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

Treballem identificant els centres i nuclis zoològics
que mantenen fauna salvatge i que no compleixen
amb els estàndards de benestar animal. Cooperem reubicant animals salvatges decomissats en
centres/santuaris arreu d'Europa en els quals gaudeixen de millors condicions de vida.

ASSOCIACIÓ PARLAMENTÀRIA EN DEFENSA DELS ANIMALS (APDDA)

Participem a través de la plataforma ERESS, grup
format per entitats i docents, en l'elaboració dels
continguts de la proposta no de llei que el 2017 es
presenta a les administracions competents per incloure l'empatia cap als animals en l'educació.

CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Col·laborem oferint informació que contribueix a
millorar el grau d'aplicació dels delictes contra els
animals i establir mesures cautelars.
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Informe de
resultats

Apostem per una base social de recursos
privats per ser independents i escollir
lliurement les causes per les quals treballar.

RESULTATS FINANCERS
99% Ingressos Privats

1%

Ingressos Públics

Control Financer Intern
En l'últim trimestre de l'any es defineixen les prioritats a incorporar en la planificació estratègica de
l'any següent, proposant els objectius, accions i recursos necessaris per dur-la a terme.
El Consell de Direcció fa una proposta que després
és revisada per la Comissió Econòmica del Patronat
i posteriorment presentada a tot el Patronat per a la
seva aprovació.
De manera constant analitzem i compartim la informació econòmica financera i seguim i avaluem
el correcte ús dels recursos alhora que prenem les
mesures correctores necessàries.

Rendició de comptes
En 2016 hem obtingut els recursos econòmics en un 99,1% de fonts privades, totes elles

compromeses amb els drets dels animals.
El 0,9% ha estat provinent de fonts públiques i s'ha
utilitzat per a la campanya anual "Sóc Responsable",
relacionada amb l'esterilització i identificació d'animals de companyia en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona.
Aquesta distribució d'ingressos ens ha permès actuar amb total independència per a poder desenvolupar la nostra missió sense haver de renunciar als
nostres valors.
L'exercici 2016 es tanca amb un resultat comptable
positiu que ha estat destinat íntegrament a reforçar
les reserves de la Fundació, la qual cosa permet
millorar la nostra solvència i liquiditat durant el següent any.

12%

TOTAL DESPESES

· Missió Social
· Captació de fons
· Estructura

21%

67%
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Rambla Prim, 155-157 Entresòl 1a
08020 Barcelona
Telf. 93 624 55 38
info@faada.org

www.faada.org
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