Riudoms,28 de Novembre del 2007.
Distingit amic dels animals de companyia avanç de tot en representació de La
Fundació d´ animals de companyia camp de Tarragona , aprofito la ocasió per desitjar-li un
Bon Nadal i un pròsper any nou 2008.
Hem dirigeixo a vostè per fer-li una memòria de les iniciatives i projectes
realitzats per la fundació d’animals de companyia camp de Tarragona, en aquest primer
any de vida, ,que ara passo a descriure:
S´ ha fet una campanya d’ adopcions en col·laboració de l´ Ultima Llar
serveis de companyia i la sabateria candi de Salou.
S´ ha fet una campanya permanent d´ apadrinament de gossos de l´
Ultima Llar Serveis, adreçat a les persones que per qualsevol causa no poden tenir un
animal de companyia a casa.
Esta en construcció un magatzem en un espai cedit per l´ Ultima Llar
serveis, que serà un Banc d´ Aliments a on qualsevol persona podrà porta, menjar per
animals de companyia,esta previst que per final d’ any ja estarà en funcionament.
Estem en converses amb l´ ajuntament de Reus per dur a terme diversos
projectes dintre de l´ àmbit de la conscienciació escolar envers als animals de companyia i
la tinença responsable d´ animals de companyia que esperem que al proper any 2008,
comencin a donar fruits.
Hem creat una plana web que pretén ser una eina per la cerca i
recuperació d´ un animal de companyia perdut per part del seu propietari, de moment
nomes funciona la part de Forum d’ avisos, però també tindrà una base de dades que
tothom podrà omplir i consultar. Si esteu interessats en visitar-la esta a
www.fundaciocantarragona.org/esticperdut.
A partir del més d´ octubre estem federats a la federació d´ entitats pro
drets dels animals la F.E.D.A.N.
Al mes d´ octubre d´ aquests any hem estat presents al III SALO DE L´
ANIMAL ABANDONAT que organitzat la fundació ADDA al palau de Sant Jordi de
Barcelona, d´ aquesta experiència hem tret un bon profit i al proper any esta en estudi
repetir-la.
Per qualsevol consulta no dubti en trucar-nos al telèfon 609379325 o pot
accedir a la nostra plana web:
www.fundaciocantarragona.org
En el transcurs del proper any esperem poder desenvolupar als projectes aquí
esmentats i crear-ne de nous per al benefici i bona qualitat de vida dels nostres
animals de companyia.
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