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

Canins

Equip format per realitzar tasques del refugi relacionades 
directament amb els gossos (fer companyia als gossos, neteja, 
banys, observació d'aquests a nivell físic i de comportament, 

treure'ls als patis de lleure, entre d'altres).

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

requereixen persones amb compromís, 
pacients i observadores. A més a més, saber 
escoltar i ser conscients amb els animals que 

tractes.

Les tutories durant el període de 
prova són un dia concret 

(probablement, divendres de 
16h a 19h) fins que el voluntari o 

la voluntària ja adquireix certa 
independència. Una vegada 
superat, podrà realitzar les 

tasques amb els companys i les 
companyes d'equip qualsevol dia 

de la setmana en horari 
d'obertura al refugi. Dedicació 

mínima 1 cop cada 15 dies. 

Creatiu

L'equip s'encarrega principalment de realitzar totes les 
creativitats que es vagin precisant tant pel refugi com per la 
difusió de xarxes socials. El material que generen són cartells, 
campanyes, dissenys per merchandising, entre altres.

Persona amb coneixements de marketing, 
disseny gràfic o animació 2D.

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.

EQUIPS DE TREBALL DE VOLUNTARIS



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. Així com també, 
paral·lelament, es realitzaran visites al refugi per adults i 

famílies, a més de a casals i esplais.
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. Es fan xerrades als centres 

educatius i/o visites al refugi.

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...), que sigui una persona 

oberta i dinàmica, amb capacitat de 
comunicació, amb habilitats per parlar en públic, 

amb capacitat i compromís per treballar en 
equip, així com responsable. Que sigui empàtic 
amb infants i joves i sàpiga comunicar-se amb 
ells. Que tingui coneixements bàsics d'Internet 
i nivell mig-avançat del paquet Office (sobretot 

Word i Power Point) i del Google drive.

La dedicació per les sessions amb 
les escoles es fan els dimecres 

de 8:30 a 12h aprox. Per les 
visites per adults i familiars, així 
com esplais i casals es fan els 
dissabtes de 10 a 12h aprox.  

Dedicació mínima: 1 cop cada 15 
dies. 

Estands

Organitzar i participar en les diferents activitats en les que es 
montin estands en fires, festes… a Sabadell o municipis 

propers. Atentent al públic interessat en rebre informació sobre 
com adoptar, fer-se soci, voluntari, etc. Així com també 

atendre l'estand en la venta d'articles solidaris. A més, de 
participar en les gestions prèvies de preparació de les 
activitats de cara al públic. I també de la preparació de 

comandes de marxandatge fetes online per particulars i per 
empreses (així com la preparació de textos per fer-ne la seva 

difusió pertinent, portar el control, etc.).

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, 
que tingui coneixements bàsics d'Internet i 

nivell mig-avançat del paquet Office (sobretot 
Word i Power Point) i del Google drive. 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 2 

cops al mes.



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. A més, 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.

Serà imprescindible assistir a les 7 
tutories, que es miraran de fer 

seguides, intentant adaptar-se a 
l'horari que vagi millor tant als 
nous voluntaris com als tutors  

que les imparteixen. Un cop agafa 
certa experiència el nou voluntari, 

pot anar qualsevol dia dins 
l'obertura del refugi. Dedicació 
mínima 1 cop a la setmana o 4 

dies al mes.

Gpp

L’activitat de l’equip de GPP consisteix en treure a passejar els 
gossos catalogats com a potencialment perillosos fora del 

refugi, concretament, al Parc del Santuari de la Salut. També 
omplir una fitxa de comportament dels gpp per tal de conèixer 

amb més detall el seu comportament i, d’aquesta manera, 
facilitar i potenciar la seva adopció

Les actituds i aptituds que cal tenir són: ser 
responsable, saber observar i escoltar, ser 

tranquil i tenir seguretat en un mateix. Ser capaç̧ 
de controlar al gos de forma positiva, relaxar-lo i 

relacionar-se amb ell, així com amb els altres 
voluntaris i gossos de la sortida. És important 

també́ ser compromès i conscient de les pròpies 
limitacions alhora del control dels gossos. Ideal 

que tingui certa experiència en relació amb 
gossos. A més, serà imprescindible que el nou 
voluntari disposi ja de la llicència per treure a 
passejar gpp o, en cas de no tenir-la, estigui 

disposat a obtenir-la (en aquest cas, mentre es 
tramita -que pot tardar 2-3 mesos si ho 

gestionem nosaltres- es pot incorporar a l'equip 
passejades; o sinó, ho pot tramitar a nivell 

particular que el tràmit és més ràpid però té un 
altre cost).

Diumenges de 10h a 12:30h. 
Dedicació mínima 1 cop cada 15 

dies.



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.

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 tal 
de vetllar pel benestar d'ambdues parts. Ideal 

que el voluntari disposi de cotxe propi.

Es precisen per les visites que es 
fan en diferents dies: dilluns i 

divendres de 15 a 17:30h (són 
visites setmanals o quinzenals), 

dissabtes de 10 a 12:30h i 
diumenges d'11 a 12:30h (són 

visites mensuals). Dedicació 
mínima 1 cop cada 15 dies.

Padrins

L’equip de voluntaris del Programa Padrins s’ocupa 
bàsicament d’atendre els padrins i les seves famílies els 

diumenges que venen a visitar els seus apadrinats. Han de 
treure els gossos dels patis i donar-los als Padrins perque els 
treguin a passejar pel Parc Natural de la Salut. I quan tornen, 

han de portar els gossos al pati corresponent. També han 
d’informar, assessorar i donar suport als Padrins durant la 

visita.

Es pot sumar a l’equip qualsevol persona que 
sigui agradable, compromesa i responsable. I 

que sàpiga treballar en equip.

Els voluntaris hauran d’assistir al 
refugi els diumenges de 10:30h a 

13:30h. Dedicació mínima: 2 
diumenges al mes.

Passejades

Equip format per fer sortides de gossos a passejar pel Parc 
Natural de la Salut i, en cada passejada, surt un pati sencer de 
gossos del refugi. Ideal que sigui 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.

Les actituds i aptituds que cal tenir són: ser 
responsable, saber observar i escoltar (i parlar 
poc), ser tranquil i tenir seguretat en un mateix. 
Ser capaç̧ de controlar al gos de forma positiva, 
relaxar-lo i relacionar-se amb ell, així com amb 
els altres voluntaris i gossos de la sortida. És 

important també́ ser compromès: si una persona 
diu que ve i no es presenta , tot el equip en 

queda afectat i el pati no podrà̀ sortir, els gossos 
són els grans perjudicats. Ideal que tingui certa 

experiència en relació amb gossos.

Dissabtes de 10 a 12h aprox. (a 
la tardor-hivern) i de 9 a 11h 
aprox. (a la primavera-estiu). 

Dedicació mínima 1 cop cada 15 
dies.



Verd

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, 
ric en oxigen i ombres pels animals que hi viuen. Es realitzen 

treballs de jardineria a fi de mantenir el refugi en bones 
condicions (sembrar, regar, mantenir els espais nets, etc.). 

Amés, de crear el propi compost amb materials orgànics 
generats al refugi, ocupar-se de promoure el reciclatge a 

l'associació i fer-la més sostenible pensant noves propostes 
per a realitzar. Així com també s'encarreguen de fer algunes 

tasques de manteniment, com ajudar a pintar, petits 
arreglaments...

 Com a actituds/aptituds:  que li agradin les 
plantes i que sigui més o menys traçuda, que 

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

Inicialment les tutories es fan els 
diumenges d'10:30 a 13:30h. Un 

cop agafa certa experiència el 
nou voluntari, pot anar qualsevol 

dia dins l'obertura del refugi. 
Dedicació mínima 1 cop cada 15 

dies. 


