Fundació D´Animals de Companyia Camp de Tarragona
Riudoms, 22 de Setembre del 2.009
Circular informativa juliol - setembre 2.009

Benvolguts Col·laboradors:
Com ja us varem comentar durant el mes de juny, l'última quinzena de cada trimestre us enviarem una
circular informativa en la qual us informarem de les novetats que han esdevingut durant tot el trimestre al
centre d'acollida, així com la situació en que es troben alguns dels nostres projectes i les notícies i novetats
relacionades amb la nostra fundació.
Com era d'esperar, durant els mesos estivals, els abandonaments han sofert un important augment.
Aquest fet que es tota una normalitat durant les èpoques estivals, cada any ens provoca un augment
significatiu de gossos al nostre centre. Això ens provoca un cert desànim, ja que després de tota la tasca
realitzada durant tot l'any pel que fa la sensibilització i a la tinença responsable, i als esforços realitzats per
moltes institucions com la nostra, acabem veient que no ha donat del tot els seus fruïts i la quantitat d'animals
abandonats durant aquestes èpoques no es redueix. L'única espurna d'esperança que ens queda, es que tot
i no decréixer els abandonaments, tampoc realitzen un augment significatiu, sinó que més o menys es
mantenen les quantitats dels estius anteriors. Per altra banda i en contrapartida, durant aquest mesos, i
degut a que la gran majoria dels ciutadans estan conscienciats, també hi ha hagut un important augment de
les adopcions. Aquest fet ens il·lusiona ja que, com ja us vam comentar, durant l'anterior trimestre hi va haver
un descens important en les adopcions. Esperem que podem mantenir les xifres d'adopcions actuals durant
tot l'any.
El dia 30 d'agost, per iniciativa d'alguns dels nostres col·laboradors i apadrinadors, es va realitzar el dia
de la rentada de gossos. Aquesta activitat va ser un èxit de participació, fet que ens va desbordar ja que no
esperàvem que l' iniciativa tingués tan d' èxit. Per aquest motiu us felicitem a tots els que vau participar i us
demanem disculpes per la mala organització per part nostra d'aquest esdeveniment. Per aquest motiu, en
pròximes iniciatives, us garantim una organització en conjunt de les activitats a realitzar per evitar
desbordaments en l'organització. A la vegada, si us sembla bé, de instaurar anualment el dia de la rentada
de gossos l'últim cap de setmana d'agost. Esperem les vostres respostes i que ens feu arribar pròximes i
noves iniciatives.
Tenim el plaer de comunicar-vos que durant els dies 10 al 18 d' Octubre, per primer cop aquest any,
estarem presents a la Fira de Reus, sens dubte una de les més importants de la nostra província. A la fira
continuarem realitzant la nostra tasca de conscienciació i difusió de l'adopció, a més d'altres activitats que
estem preparant, algunes d'elles dirigides als més petits de la casa, els nens. També realitzarem un parell de
passarel·les de gossos en adopció, per animar als visitants a adoptar-ne algun. En un principi les
passarel·les es faran els dies 10 i 11 d'octubre, encara que no són dates fixes ja que s'han de contrastar amb
l'organització. Us mantindrem informats en la nostra pàgina web. Us animem a visitar el nostre estand a la
vegada que us demanem col·laboració, tant per passejar els gossos al desfilada, com per donar informació al
nostre estand. En el cas de que tingueu disponibilitat per col·laborar, es poseu en contacte amb nosaltres
amb la major brevetat possible.
També us comento que la Fundacio pels Animals de Companyia del Camp de Tarragona, ja te presència
a les principals xarxes socials d´ Internet, concretament a Twitter i Facebook si voleu accedir-hi ,aquí teniu els
enllaços que heu d'escriure al navegador web del vostre ordinador.
Twitter:

http://twitter.com/fundaciocantgn

Facebook:

http://www.facebook.com/group.php?gid=57656540800

correu@fundaciocantarragona.org
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També us volem informar a tots que estem preparant per el mes de desembre, una petita festa de fi
d'any, oberta a tots els col·laboradors i apadrinadors de la fundació, per d'aquesta manera agrair-vos a tots la
tasca realitzada durant el present any, a més estem intentant confirmar la presència en aquesta celebració de
un dels nostres il·lustres apadrinadors, reconegut polític de la nostra província, a la vegada que gran amant
dels animals. Esta previst repetir l´acte cada any al desembre. Ja us concretarem la data d'aquesta festa
unes setmanes abans del dia previst.
Com a novetat recent, us informem que hem ampliat la gamma de merchandising de la fundació, i junt
amb els encenedors i els bolígrafs, ara disposem de samarretes d'estiu amb el logotip de la fundació i el
dibuix d'un gosset molt simpàtic. El preu d'aquestes es de 10,00 € unitats, i en disposem en un principi de
quatre talles diferents dos d´ adult i dos de nen. Us animem a adquirir-la i a lluir d'aquesta manera la fundació
allà on aneu. Com ja sabeu els fons recaudats en la venda de merchandising s'utilitza íntegrament per
realitzar els projectes de la fundació.
Per finalitzar aquesta circular, us voldríem animar a que ens féssiu arribar els vostres suggeriments i les
vostres “queixes”. A vegades des d'un punt de vista proper, les coses es poden veure d'una forma diferent
que de la distància, però estem segurs que tot i el nostre esforç en realitzar la nostra tasca de la millor
manera possible, existeix la possibilitat de millorar, per aquest motiu us demanem a vosaltres que teniu un
punt de vista extern a la gestió de la fundació i del centre d'acollida, que ens feu arribar tots aquells
suggeriments els quals creieu que podrien millorar l´ execució dels nostres projectes, gestió del centre
d'acollida i l'atenció al col·laborador i apadrinador. D'aquesta manera, entre tots, podrem fer-nos encara més
grans com a fundació, i sobretot i el més important, podrem millorar la vida dels gossos i gats abandonats.
Últimament s'està realitzant una campanya de desprestigi dirigida a l'Última Llar, aquesta campanya es
realitza de forma interessada i creiem que organitzada, per aconseguir l'objectiu de desprestigiar-nos i
difamar-nos davant els ciutadans i l'administració en èpoques de renovacions de convenis de col·laboració.
Per part del Centre d'Acollida La Última Llar, s'està realitzant la tasca de recollida, acollida i gestió del centre
de la millor manera possible, tot i que com es normal, tothom no veu les coses d'una mateixa manera i pot
estar disconforme amb les nostres maneres de treballar o de gestionar el centre. Per aquest motiu, us volem
comunicar que en el cas de que us arribés qualsevol queixa o informació, estem a la vostra disposició per
contrastar aquesta informació o aclarir-vos qualsevol dubte sobre la gestió del centre.
Esperant que hagi estat del vostre interès tota la informació rebuda, esperem que us animeu a fer-nos
arribar les vostres iniciatives i suggeriments, i us agraïm de nou la vostra col·laboració, ja que sense vosaltres
no podríem realitzar la nostra tasca. Gràcies i salutacions cordials.
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