
2017 EQUIPS DE TREBALL DE VOLUNTARIS

NOM DE 
L'EQUIP DE 
TREBALL

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT PERFIL DEL VOLUNTARI QUE ES 
NECESSITA DEDICACIÓ MÍNIMA

Comportament

Equip format per tal d'ajudar als gossos amb problemes de 
comportament concrets (pors, fòbies i agressions), especialment, per 
tal de facilitar la convivència amb els altres gossos de la  protectora, i 

tenir l'opció se ser adoptats. Es realitza sota la guia i orientació de 
l'educadora canina del refugi. 

Es pot sumar a l’equip qualsevol voluntari fent 
la formació prèvia pertinent de l'equip. Com a  

actituds/aptituds mínimes es requereixen 
persones tranquil·les, amb paciència, dedicació 

i compromís.

Les sessions es porten a terme 
els matins de 10 a 13h (els 

dilluns, divendres i dissabtes). 
Cal tenir disponibilitat 1 dia a la 

setmana, per poder fer un 
tractament continuat als animals 

que es tracten.

Escoles

Aquest programa forma part del programa Ciutat i Escola de 
l'Ajuntament de Sabadell i va dirigit a alumnes d’educació primària, 

secundària, cicles formatius i adults. 
 Té com a objectius: sensibilitzar envers el respecte i la convivència 
amb els animals de companyia; crear interès i solidaritat davant els 

animals abandonats i, a la vegada, fomentar la seva defensa i 
protecció així com donar a conèixer la tasca bàsica de la protectora 

d'animals. L'activitat consta de dos sessions: La primera sessió és una 
xerrada informativa a l'escola sobre la tasca que fa la Protectora 

d'Animals de la ciutat. I la segona sessió és una visita a les nostres 
instal·lacions

Es pot sumar a l’equip qualsevol voluntari 
reuneixi les condicions següents:            

- Que hagi conviscut o convisqui amb animals, 
per poder transmetre millor l'experiència 

personal amb el contacte directe amb animals 
de la millor manera cap als infants, joves...          
- Persona oberta i dinàmica.Capacitat de 

comunicació, amb habilitats per parlar en públic
- Capacitat i compromís per treballar en equip, 

cooperació.
- Que li agradin els nens i adolescents en edat 

escolar. Ha de ser empàtic i saber comunicar-se 
amb ells.

Dimecres matins o tarda. Caldrà 
com a mínim participar en dues 

sessions al mes. La durada 
dependrà de si és una xerrada o 

dues un mateix dia i de si és 
una xerrada al centre o una 

visita al refugi; tenint en compte 
que una xerrada dura 1h i una 

visita 2h. aprox.

Felins

Posat en funcionament al gener de 2014. Davant la necessitat de 
disminuir l’ansietat, l’estrès i la tensió dels gats en els patis, així com 
acompanyar-los en estats de depressió. Amés, per tal d'incrementar 

l’observació dels gats per recopilar informació sobre el seu estat físic i 
emocional; millorant la seva seguretat, confiança i equilibri emocional, 
facilitant així la seva socialització i la seva adopció. També té com a 
objectius principals adequar les instal·lacions dels patis tant per l’oci, 

com pel fred, la calor i la neteja diària. Així com també incorporar 
informació a les fitxes descriptives dels gats per tal d’incrementar les 

possibilitats de ser adoptats, podent donar més informació als 
potencials adoptants sobre el comportament, qualitats, edat... de 

l’animal.

Es pot sumar a l’equip qualsevol voluntari fent 
la formació prèvia pertinent de l'equip. Com a  

actituds/aptituds mínimes es requereixen 
persones tranquil·les, amb paciència, dedicació 

i compromís, i capaços de treballar de forma 
consensuada amb els demés voluntaris de 

l'equip.

Dedicació mínima 1 cop a la 
setmana, dins l'horari d'obertura 

del refugi.



Fotografia

L'objectiu d'aquet equip és fomentar les adopcions dels animals del 
refugi a través de la imatge. Realitzant per exemple campanyes 

especials com les fetes fins al moment: Belleses negres, Caçadors que 
no cacen, Animals XXL; així com també actualització de les fotos de la 

web, etc.

Es pot sumar a l'equip qualsevol voluntari. 
Actituds/aptituds mínimes que es requereixen: 
capacitat per treballar en equip, sensibilització 
per l'objectiu de l'equip de treball i compromís. 
Amés és important que el voluntari sigui amant 
de la fotografia i disposi d'una càmara reflex o 

semireflex.

Tasques puntuals, les 
campanyes mínim es faran 2 

vegades l'any i l'actualització de 
les fotos de la web 

mensualment, dies i horaris 
prèviament acordats amb els 
demés membres de l'equip.

Guardioles 
bestials

La finalitat és recollir donatius que ens ajudin a cobrir les despeses de 
la protectora, així com estar una mica més presents en el dia a dia de 
la gent a través de la nostra imatge en el seu establiment habitual. Els 

voluntaris s’ocupen de posar-se en contacte amb els interessats en 
posar una “guardiola bestial” al seu establiment, i explicar-los-hi com 
funciona dita col·laboració. També s'han d'encarregar de buscar nous 

comerços on vulguin col·locar una. Periòdicament han d'estar en 
contacte amb ells, per tal de recollir la guardiola quan està plena, i 

substituir-la per una de buida. Entregant la guardiola plena al refugi per 
fer el recompte de diners recollits.

Es pot sumar qualsevol voluntari. Ha de ser una 
persona compromesa i responsable.

Es recolliran les guardioles quan 
els establiments avisin de que 

estan plenes. Canvi de 
guardioles general 

quatrimestralment. Els horaris i 
el temps de dedicació anirà 
d'acord la disponibilitat dels 

voluntaris. 

Jardins

Aquest equip va sorgir amb la idea de sembrar plantes aromàtiques 
especials per allunyar dels animals del refugi el mosquit portador de la 
Leishmània. Arrel d'aquí, i seguint amb l'objectiu d'oferir espais verds a 

la Protectora que ens ofereixen la oportunitat de tenir un entorn 
agradable per tots. Es realitzen treballs de jardineria a fi de mantenir el 
refugi amb bones condicions pels animals. sembrar, regar, mantenir els 

espais nets, etc. Amés, de fer la poda d'arbres i plantes del refugi, 
crear el propi compost amb materials orgànics generats al refugi, etc. 
També s'encarreguen de fer algunes tasques de manteniment, com 

ajudar a pintar, petits arreglaments...Aquest equip també està obert per 
familiars i amics dels voluntaris.

Es pot sumar a l’equip qualsevol voluntari. Com 
a actituds/aptituds: que sigui una persona 

tranquil·la, agradable, compromesa i 
responsable; i que sàpiga treballar amb equip.

L'activitat es porta a terme els 
dimarts i dijous de 15 a 18h. 

Com a mínim implicar-se 1 cop 
a la setmana.

Mans i Potes

Dirigit a fer visites, amb gossos de la protectora acompanyats de 
voluntaris, a  llars residencials de persones amb discapacitat 
intel·lectual, amb l'objectiu de ser un estímul per fomentar la 

comunicació entre els usuaris i millorar la seva qualitat de vida en molts 
altres aspectes. Ens permet treballar els problemes físics i psicològics 
que pateixen aquestes persones mitjançant activitats diverses amb els 
animals. A més ajuda a la socialització dels gossos que participen al 
programa. I també és un moment de diversió per ambdues parts que 

permet trencar la rutina del dia a dia.

Es pot sumar a l’equip qualsevol voluntari fent 
la formació prèvia pertinent de l'equip. Com a 
actituds/aptituds que sigui una persona amb 
sensibilitat cap a la discapacitat intel·lectual, 

responsable, agradable, tranquil·la i 
compromesa. També ha de ser una persona 
amb capacitat per observar i intervenir en les 

interaccions entre l'animal i els usuaris, per tsal 
de vetllar pel benestar d'ambdues parts. Ideal 

que el voluntari disposi de cotxe propi.

Dedicació mínim 1 cop a la 
setmana o bé cada 15 dies. 

Visites: 1r i 3r dissabte del mes 
(de 10 a 12'30h) Un dijous al 

mes de 15 a 17'30h i 2n 
diumenge de cada mes (de 11 a 

12'30h)



Padrins

Programa Apadrina els més desfavorits. Els padrins venen al refugi  a 
visitar als seus apadrinats. L'equip de voluntaris bàsicament s'ocupa 
d'atendre als padrins i les seves famílies els dies que hi ha visita de 
padrins, el 1r i 3r diumenge de cada mes. Han de treure els gossos 

dels patis perqué els padrins els treguin a passejar pel Parc Natural de 
la Salut, han facilitar el material necessari en cada cas (raspall, collar, 

corretja, etc.), i quan arribin han de tornar els gossos al seu pati 
corresponent. També han d'informar, assessorar, donar suport i estar al  

costat costat dels padrins durant la visita. 

Es pot sumar a l’equip qualsevol voluntari fent 
la formació prèvia pertinent de l'equip. És 

convenient que la persona que es sumi a l'equip 
sigui voluntari que conegui els protocols d'accés 

als patis, de treure els animals, etc També és 
convenient que conegui molts dels animals. 

Important ser una persona compromesa, 
responsable, i amb capacitat de treball en 
equip: si una persona diu que ve i no es 

presenta , tot l'equip en queda afectat i dificulta 
la realització de la visita.

Les visites de padrins es fan el 
1r i 3r diumenge, si algun 

d'aquests és festiu, es passa al 
diumenge següent. de 11 a 14h 
Mínim 1 cop al mes. (Durant la 
setmana hi ha alguna visita de 
Padrins però s' encarguen els 

treballadors).
Tasques administratives: Enviar 

mails a padrins, respondre 
mails, ferl lista visita diumenges, 

passar informes nous 
apadrinats, avisar de l'adopció o 

acogida al padrí... No hi ha 
horari, quan pugui el voluntari.

Seguiments 

Consisteix en fer visites, sense previ avís a manera de seguiment, als 
adoptants o acollits d'animals del refugi. S'ha d'anar a les cases dels 
adoptants i mirar les condicions en les que conviu l'animal, preguntar 
sobre el procés d'adaptació, i assegurar-se de que es troba en bon 

estat de salut tant física com mental. L'objectiu és assegurar l'èxit de 
l'adopció. I,

en cas que fos negativa, recuperar l'animal per tal d'evitar 
maltractament o abandonament.

Es pot sumar a l’equip qualsevol voluntari. 
Actituds/aptituds mínimes que es requereixen: 
iniciativa, ser observador, amb una mica de do 

de paraula i extrovertit. S'ha de saber ser 
assertiu amb els adoptants, sabent fer valer els 
drets de l'animal, i sent empàtic amb les seves 

necessitats. S'ha de saber valorar l'estar de 
l'animal i l'estança on viu. Necessari disposar 

de vehicle propi.

 Unes hores a la setmana, com 
que es realitza fora de l'horari 

del refugi, segons la 
disponibilitat de cada voluntari.

Passejades

Es tracta d'un espai d'esbarjo per als animals. Es fan sortides de 
gossos a passejar pel Parc Natural de la Salut i, en cada passejada, 

surt un pati sencer de gossos del refugi. Han de ser el mateix número 
de voluntaris que de gossos que hi ha al pati que ha de sortir aquell 

dia. Cal tenir en compte que les passejades serveixen per fer un bé als 
gossos, i no és una activitat lúdica de cara al voluntari.

Es pot sumar a l’equip qualsevol voluntari fent 
la formació prèvia pertinent de l'equip.                                                       

Les actituds i aptituds que cal tenir són: saber 
observar i escoltar ( i parlar poc), ser tranquil i 

tenir seguretat en un mateix. Ser capaç de 
contrl·lar al gos de forma positiva, relaxar-lo i 

relacinar-se amb ell, i amb els altres voluntaris i 
gossos de la sortida. És important també ser 

compromès: si una persona diu que ve i no es 
presenta , tot el equip en queda afectat i el pati 

no podrà sortir, els gossos són els grans 
perjudicats.  

Dissabtes al matí. Dedicació 
minima 2 dissabtes al matí al 

mes  De 9 a 12h aprox.



Llegir és molt 
guau

Setembre 2016. Iniciativa de la Biblioteca de Can Puiggener. Activitat 
de foment a la lectura que vol treballar des de la vessant afectiva cap 

als animals, a través de la tranquil·litat i la confiaça que genera un gos. 
Despertar en els nens l'interés cap al món animal. Promoure l'adopció i 

la conscienciació del respecte i el bon tracte als animals. És un 
Projecte que té com a finalitat que els nens d'infantil i primaria perdin la 

por a llegir en públic, oferint les seves lectures als gossos de la 
protectora, que els escolten amb atenció. Els voluntaris de l'equip 

expliquen als nens la vida d'aquests gossos a la protectora y les seves 
tasques, cosa que també ajuda a que aquests nens prenguin 

consciència del respecte cap als animals, ja que alguns infants, per la 
seva cultura i educació no han tingut contacte amb gossos, o ha sigut 

sense mostrar cap respecte cap a ells.

Es pot sumar a l’equip qualsevol voluntari fent 
la formació pertinent de l'equip. Ha de ser una 
persona compromesa, responsable, pacient, 

respectuós i tranquil·la. També ha de sentir-se 
cómoda amb nens d'infantil i primaria. Ideal que 

tingui cotxe.            

Dimecres al matí. De 10 a 
12'30h aprox. Compromís 

màxim de sessions possible, 
donat que no es fa totes les 

setmanes (sota demanda de la 
biblioteca)

Canins

Gener 2017. Equip format per realitzar totes les tasques del refugi 
relacionades directament amb els gossos: * Refugi (entrar al patis per 

fer companyia als gossos, neteja, observació dels animals, treure 
gossos als patis de lleure de la protectora, etc.) i atenció al públic 

adoptant *Gossera i socialització de cadells (facilitar l'adaptació del 
gossos acabats d'arribar, socialitzar els cadells i treballar amb gossos 

amb problemes concrets com la por, necessiten molt de temps i 
paciència) *Perruqueria canina  (tenir cura dels gossos en la part 
higiénica, banys, raspatllat, tallat de cabells, posar pipetes, etc.)

Es pot sumar a l’equip qualsevol voluntari fent 
la formació prèvia pertinent de l'equip.                              
Com a  actituds/aptituds mínimes es 

requereixen persones amb paciència i 
compromís, ser tranquil i tenir seguretat en un 

mateix. Per l'atenció al públic cal ser 
observador, amb una mica de do de paraula i 
extrovertit. Per tasques de gossera i cadells 

s'ha de saber observar i escoltar (i parlar poc). 
Per les tasques de perruqueria s'ha tenir 

coneixements de perruqueria canina.

Dedicació minima 4 dies al mes. 
De dilluns a dissabte de 15 a 18 
h o diumenges al matí d'11 a 14 

h.

Revista	  Petjades
Elaboració	  dels	  articles	  que	  es	  publiquen	  en	  la	  Revista	  Petjades,	  

dirigida	  al	  socis,	  padrins	  i	  voluntaris	  de	  la	  Protectora

Es	  pot	  sumar	  qualsevol	  voluntari	  que	  tingui	  
formació	  o	  experiència	  en	  periodisme,	  

publicitat	  o	  disseny.	  Ha	  de	  ser	  una	  persona	  
compromesa	  i	  responsable.

Es	  publica	  cada	  6	  mesos

Revista	  Cadells
Elaboració	  dels	  articles	  que	  es	  publiquen	  en	  la	  Revista	  Cadells,	  dirigida	  

al	  minisocis	  de	  la	  Protectora

Es	  pot	  sumar	  qualsevol	  voluntari	  que	  tingui	  
formació	  o	  experiència	  com	  a	  docent,	  pedagog,	  

monitor	  d'esplai	  o	  disseny.	  Ha	  de	  ser	  una	  
persona	  compromesa	  i	  responsable.

Es	  publica	  cada	  6	  mesos


