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NOM DE 

L'EQUIP DE 

TREBALL

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
PERFIL DEL VOLUNTARI QUE ES 

NECESSITA
DEDICACIÓ MÍNIMA

Ajudes            

Dit equip té l'objectiu de cercar noves vies per aconseguir ajudes -sigui a 

nivell econòmic, de servei o materials- que puguin beneficiar a 

l'associació. Mitjançant la sol·licitud de donacions d'empreses, 

particulars, fundacions benèfiques, etc. Ocupant-se també de redactar 

les solicituds pertinents i tramitar-les, elaborant tot el material adjunt que 

es demani per part de l'organisme responsable.

Es poden sumar a l'equip persones majors de 

25 anys, responsables, organitzades, 

compromeses, que sàpiguen treballar en equip, 

que tinguin inciativa, que els hi agradi i tinguin 

bona capacitat de comunicar-se amb les 

persones, que tinguin coneixements d'Internet, 

ús del paquet Office i del Google drive. 

Imprescindible formació en comerç i 

màrqueting, relacions públiques o relacionat.

La dedicació anirà en funció de la 

disponibilitat de cada voluntari; 

tenint en compte que la 

comunicació habitual entre els 

voluntaris de l'equip serà en línia i 

fent una trobada mensual o 

bimensual presencial -segons les 

necessitats-, en dies i horaris que 

acordin entre els voluntaris de 

l'equip.

Estands
Organitzar i participar en les diferents activitats en les que es montin 

estands en fires, festes… a Sabadell o municipis propers.

Es poden sumar persones majors de 25 anys, 

responsables, organitzades, que sàpiguen 

treballar en equip i els hi agradi i tinguin bona 

capacitat de relacionar-se amb les persones i 

que tingui certs coneixements d'informàtica a 

nivell d'usuari. Ideal que disposi de cotxe propi.

Dissabtes i/o diumenges matins 

i/o tardes. Depenent de quan 

coincideixin les activitats o la seva 

preparació. Dedicació mínima 1 

cop cada 15 dies.

Felins

Posat en funcionament 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 major 

de 25 anys 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.

Inicialment les tutories es fan els 

diumenges d'11 a 14h, serà 

imprescindible assistir a les 6 

tutories que es faran seguides 

entre febrer i març. Un cop agafa 

certa experiència el nou voluntari, 

pot anar qualsevol dia dins 

l'obertura del refugi. Dedicació 

mínima 1 cop cada 15 dies.

*en cas de ser menor de 25 anys però cumplir la 

resta de requisits, es valorarà en el procés de 

selecció l’experiència com a voluntari en altres 

associacions
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