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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1997
Nombre d'associats: 400
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Europäischer Tier und Naturschutz e.V. (Alemanya)
Àmbit geogràfic d'actuació: internacional i comarcal
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats

Objectius:
L'APAN és l'associació protectora d'animals de la
comarca de l'Anoia. És una organització no
governamental
creada
per
lluitar
contra
l'abandonament i el maltractament dels animals
domèstics i des de l'any 2005 també dels animal
exòtics que entren al nostre país il.legalment, com les
mones, ossos rentadors, visons, lloros... Disposa de
pocs recursos econòmics i està finançada majoritàriament
amb donatius del seus socis i alguna subvenció
governamental esporàdica.

Àmbits temàtics d'actuació: Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Defensa d'animals
domèstics

Memòria d'activitats de l'any 2004
Es parla de filosofia d'una protectora quan ens
referim a la manera de pensar en quant al tracte dels
animals en el seu refugi. No totes les protectores
tenen la mateixa filosofia. L'APAN té les idees molt
clares i mai seriem capaços de sacrificar un animal per
manca d'espai, per que son difícils d'adoptar, per que
siguin vells, o per qualsevol altre motiu exceptuant
que l'animal estés patint.

l'economia o la responsabilitat suficient per mantenir
i estimar l'animal durant un període de temps molt
llarg, evidentment tant com duri la seva vida.

L'Associació està en contra de la tinença d'animals
domèstics i de companyia per part d'aquelles
persones que no tenen el temps, la motivació, l'espai,

L'Associació aboga per adquirir l'animal de
companyia en un refugi, associació protectora o
directament del lloc on ha nascut. També insisteix

L'Associació s'oposa a qualsevol grau de confinament
que pugui causar angoixa o patiment. El propietari ha
de tenir l'assegurança, la identificació permanent de
l'animal (xip) i un programa adequat de vacunació.
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que mai s´han d'adquirir animals exòtics com a animals
de companyia i que davant de la gran quantitat de
gossos i gats abandonats no s´haurien de comprar
animals en botigues, supermercats d'animals o
mercats i botigues itinerants.

seva estada al refugi, ben alimentats i sota control
veterinari per garanti'ls-hi una bona salut física i
emocional.
- No serem selectius i tots els animals seran tractats
per un igual amb els mateixos drets. No es donaran
preferències a cadells, gossos de raça, etc. Tots els
animals mereixen el mateix tracte ja que cada un té
vida pròpia i nosaltres farem possible que la tingui amb
dignitat.

L'Associació proposa l'esterilització dels animals
domèstics, com a part de la responsabilitat del
propietari.
L'Associació s'oposa a la criança d'animals amb
l'objectiu de produir canvis en les seves funcions que,
evidentment van en deteriorament de la seva salut i
qualitat de vida. De la mateixa manera s'oposa també
a la criança d'animals com a finalitat comercial.

- Denunciarem i col·laborarem per aturar tots aquells
casos de maltractament, donarem consell a totes
aquelles persones que tinguin el mateix objectiu.

L'associació està convençuda que la responsabilitat
moral i financera, no únicament sanitària, dels animals
abandonats, és part de la responsabilitat
governamental i s'haurien d'incloure partides
pressupostàries per a l'identificació i esterilització dels
animals.
Tanmateix
haurien
de
col.laborar
economicament amb els refugis que així ho
requerissin, no només pensant en la part sanitària, sino
com a qüestió de consciència social.

- Seleccionarem les famílies adoptants i farem controls
per tal de garantir a cada animal el seu benestar i
trobar la família adequada per cada un d'ells.

L'Associació s'oposa a la mutilació amb finalitats
estètiques:
- Tallar la cua.
- Evitar que els gossos bordin.
- Tallar les orelles.
- Amputar les ungles dels gats.
L'Associació és contraria a l'eutanàsia per principi.
Malgrat això s'accepta en els següents casos:
- Animals greument malalts, terminals.
- Animals amb comportament molt agressiu contra les
persones o altres animals.
L'Associació és contrària als laboratoris que utilitzen
animals pels seus experiments.
L'Associació també és contrària a la lluita de gossos, a
les curses de braus i a aquells espectacles festius dels
diferents pobles i ciutats de la nostra terra que
impliqui patiment, humiliació, mutilació i mort de cap
animal.
Des d'aquesta associació es lluitarà sempre per
aconseguir les millores necessàries en el tractament
dels animals i en la responsabilitat de tenir-ne un.
En el nostre refugi:
- Tots els nostres animals estaran esterilitzats,
vacunats i identificats.
- Tots els nostres animals seran tractats
individualment per tal que se sentin reconfortats en la
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