A continuació us presentem un model de carta d'agraïment, una eina de les
entitats essencial per a certes qüestions protocol·làries i molt utilitzada en
l'entorn de xarxa entre entitats que té l'objectiu d'agrair l'assistència o una
donació o la participació a una activitat concreta.
Algunes consideracions
La carta d'agraïment, que actualment acostuma a ser en format correu
electrònic, és aquella eina que fan servir les associacions per tal d'agrair
aportacions, col·laboracions i feina feta.
En funció de si els agraïments van dirigits a les persones sòcies, a persones
externes, administracions, altres entitats o associacions, el to i llenguatge de la
carta d'agraïment serà més informal i proper o més formal.
La diversitat del ventall de persones que participen i col·laboren en la nostra
associació i projectes fa que el ventall de cartes de d'agraïment també sigui
divers.
Tot i aquesta varietat hi ha uns elements que recomanem que apareguin en
totes elles, més enllà que després s'adapti el to, l'extensió i la concreció de
l'agraïment en funció del destinatari i el motiu de la carta.
Les cartes d'agraïment, com el seu nom indica, són cartes, escrits, on volem fer
saber a una persona o grup de persones, el nostre reconeixement i agraïment
per la seva aportació, col·laboració o suport a la nostra associació, en un
projecte concret, per una acció o aportació concreta, etc.

Elements imprescindibles:
A) Salutació que incorpori a qui va dirigit l'agraïment
B) Presentació de qui escriu i en nom de qui escriu
C) Perquè és l'agraïment
D) Possibles futures col·laboracions
E) Comiat

Exemple:
Benvolguda Sònia,
Com a presidenta de l'Associació Juvenil El Teatre i Tu volem agrair-vos l'esforç
en les tasques de difusió que vau fer des de l'Associació Les Xinxetes Vermelles
de la jornada «El teatre i el jovent, cosa de totes».
La jornada ha estat tot un èxit i des de la nostra associació som totalment
conscients que això ha estat així gràcies a la implicació i el suport
d'associacions com la vostra.
És per això que una vegada més us volem fer arribar el nostre agraïment i la
nostra voluntat de seguir teixint col·laboracions.
Fins la propera, que esperem que sigui ben aviat
Una abraçada,
Mireia
Noguera Hernández
Presidenta Associació
Juvenil El Teatre i Tu
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