Fa anys que l’Ajuntament de Mollet
del Vallès va signar un contracte
amb la Fundació DAINA amb
l’objectiu de facilitar la recollida i
assistència dels animals de
companyia perduts i/o abandonats.
D’aquesta relació, de com està
afectant la pandèmia a les mascotes
i a les protectores i amb l’objectiu
de seguir fent pedagogia vers el
respecte animal, al 4 Cantons
d’aquest mes de setembre parlem
amb Silvia Serra Lafarga, presidenta
de la Protectora de Mataró.
Perquè en el seu moment decidiu crear la Fundació DAINA ?
La Fundació neix a l’any 2010, i el motiu de la seva creació va ser reforçar, i i
consolidar el projecte proteccionista que caracteritza a la Societat Protectora
d’animals de Mataró, la fundadora.
El principal objectiu és l’adopció d’animals que han estat abandonats o
no tenen propietari, però també parlem de campanyes de sensibilització,
no ?
El principal objectiu és eradicar el maltractament i l’abandonament que provoca
la nostra societat. Sensibilitzant podem aconseguir lentament però eficientment
que les persones deixin de maltractar i abandonar. Adoptant, el que fem és
ajudar a un animal innocent víctima d’abusos o de la ignorància d’algunes
persones i a corregir el mal fet per altres. Sense adopció res del que puguem
fer té sentit.

Abans de l’estiu, des dels mitjans de comunicació municipals de Mollet,
ens fèiem ressò d’una denúncia vostra segons la qual, en aquests
moments, el 20% dels animals que acolliu són víctimes de la crisi
econòmica post pandèmia. Què està provocant aquesta situació ?
Cert. Ens arriben molts casos de desnonaments i de persones que no poden
seguir vivint al mateix habitatge i han de canviar-se a un altre lloc on no
permeten animals o fins i tot han de marxar del país a la recerca de feina.
En aquests moments, quina és la situació a la Protectora ?
Tenim menys animals, però molt més complicats de mantenir-los. Les
instal·lacions actuals no estan preparades per el perfil de gos que va entrant
cada dia. En el que afecta als gats, les instal·lacions que tenim son més
optimes però també notem que entren gats amb símptomes de maltractament
per ignorància. Aquest fet els provoca problemes de comportament que dificulta
l’adopció, perquè la gent no entén que ADOPTAR vol dir AJUDAR. O sigui que
la situació no és gens fàcil, estem a les portes d’un nova necessitat de servei
públic i de centres.
Segons el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, a l’any
s’abandonen prop de 300.000 animals. En general, encara hi ha poca
consciència del que significa tenir una mascota a casa.
Hi ha poca consciencia, o coneixement del que és un gat o un gos i què és el
que comporta conviure. Cal cultura d’adopció més que del desig de tenir un
animal del tipus que sigui.
Tornant una mica al principi, com valoreu la relació amb l’Ajuntament de
Mollet
Molt bona des de sempre. Ja sigui amb els responsables polítics, tècnics de
l’Ajuntament, policia local o les entitats locals.
I com valoreu les polítiques que s’apliquen a Mollet pel que fa el respecte
animal ?
En aquest sentit Mollet és un exemple perquè algunes ciutats comencin a mirar
la problemàtica dels animals com un mirall del que pateix la societat, és un
mesurador de qualitat política. Al costat dels animals convivim les persones, i
sense ells no seriem el que som al llarg de l’evolució, ignorar-los és un acte
egoista, i tenir polítiques egoistes crec que no ens portarà en lloc.
L’Ajuntament de Mollet també ha decidit adherir-se al programa VioPet,
que té com objectiu l´acollida temporal o definitiva dels animals de
víctimes de violència masclista. Com ho valora ?
Mollet és un municipi amb nombroses entitats animalistes i això vol dir molt. I
adherir-se al programa Vio Pet, demostra l’interès per la problemàtica que
envolta a la misèria de la violència de gènere.. Els fa més grans

Potser una bona manera d’acabar aquesta xerrada seria recordant que
tothom mereix una segona oportunitat, sobretot si la situació en la que et
trobes no ha estat per culpa teva, no ?
Correcte; Adoptar en un refugi, és un acte de generositat que ha d’anar
acompanyat de molta empatia, paciència, comprensió. I es converteix en una
experiència única.

