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2. ACTIVITAT DE L’ANY 2012
2.1  Indicadors del CAACB

• Gossos
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GPPS ANY 2012

Entrats al caacb
Recuperats pel

propietari
Adoptats

Allotjats al 
CAACB

19 12 10 21



2. 1. Indicadors del CAACB

• Gats
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2. ACTIVITAT DE L’ANY 2012
2.2. Indicadors del Programa de voluntariat

Objectius del Programa de voluntariat:

1. Coordinar el treball de l’equip de voluntaris de manera òptima i eficient
2. Vetllar per tal que els treballs dels voluntaris s’adeqüin als objectius del 

CAACB
3. Oferir una proposta formativa per millorar les competències del 

voluntariat.
4. Millorar el benestar dels animals i incrementar l’adopció responsable.4. Millorar el benestar dels animals i incrementar l’adopció responsable.
5. Millorar la visibilitat del centre a través de la tasca dels voluntaris. 
6. Fomentar el treball en xarxa amb altres entitats animalistes.



El Seguiment d’indicadors es fa a través d’un quadre de comandament. Les 
conclusions generals són:

2..2. Indicadors del Programa de voluntariat

1. S’ha millorat el comportament de gossos difícils 
de donar en adopció gràcies a la feina dels 
voluntaris.voluntaris.

2. S’ha millorat l’atenció i assessorament als 
adoptants tant per part de l’equip de coordinació 
com dels propis voluntaris.

3. S’ha millorat la visibilitat del centre a través de 
l’assistència a fires: Pirena, Nou Barris, Gràcia, 
Sants, La Mercè i l’Animalada.

4. S’ha assolit adopcions d’animals de difícil 
sortida gràcies a la feina constant del voluntariat



PARTICIPACIO A L’ANIMALADDA 2012 































Festa de la Mercè























3. PLA DE TREBALL DEL PROGRAMA 
DE VOLUNTARIAT PER L’ANY 2013

1. Organització de 2 sessions informatives anuals 
amb voluntaris.

2. Actualització de la base de dades de voluntaris.
3. Promoció de la comunicació amb els voluntaris a 

través del correu electrònic.

Accions que es portaran a terme:

través del correu electrònic.
4. Actualització del bloc de voluntaris com a eina de 

informació sobre reunions, fires i altres actes 
rellevants. 

5. Realització d’enquestes on-line de satisfacció als 
voluntaris.

6. Elaboració d’un Pla de formació anual per a 
voluntaris.



7. Assistència a 6 fires: Festa Major de Sant Antoni, 
Nou Barris, Gràcia, Sants, La Mercè i 
l’Animalada.

8. Presència a la Rambla del Poble Nou a través d’un 
punt d’informació.

9. Col·laboració amb entitats i associacions presents 9. Col·laboració amb entitats i associacions presents 
al CAACB:  Associació d’amics i voluntaris de la 
gossera; Associació per a la protecció de GPPS; 
SOS Hurones; Futur Animal; Globbal Defensa, 
entre d’altres 

10. Col·laboració amb entitats  en actes  en les Festes 
de Nou Barris, Sants, Gràcia i durant La Mercè 



2013: PARTICIPACIÓ AMB GPPS A  SANT ANTONI (febrer ) 



SEGONA FESTA DELS ANIMALS DE NOU BARRIS (maig )  









4. FORMACIÓ 2013

• Manipulació de gats complicats i com millorar la 
interacció amb ells.

Gats –1 formació abans de l’estiu

Gossos –1 formació abans  de l’estiu 
(dissabte 6 de juliol)

• Primers auxilis i neuropsicologia canina.

(dissabte 6 de juliol)

• Mínim de 12 sessions formatives a l’any

Nous voluntaris 



5. VOLUNTARIAT DE GATS

� Presentació dels protocols i pautes 

del  treball del   voluntariat  de gats: 

�Sóc voluntari del CAACB: 

també de gats!! també de gats!! 

�Qui , com, quan?? 



6. REVISIÓ DE L’ACORD D’ADOPCIÓ

Amb la col·laboraciód'un grup de 4 voluntàries s’ha 
realitzat la revisió i renovació del contracte d'adopcions 
de gossos i gats. El resultat ha estat: 

� Incorporació el concepte de "Cessió de la propietat" i 
no d'adopció, entesa des de la naturalesa del dret civil.

� Incorporació més articulat relatiu a la Llei de Proteccio� Incorporació més articulat relatiu a la Llei de Proteccio
Animal, l'Ordenança i, en general, més vinculació a la 
tinença responsable.

� Incorporació del seguiment de les adopcions per part 
del CAACB i el personal col·laborador del CAACB, per 
tal de garantir la millor adaptació a la família dels casos 
en els quals es consideri pertinent.



�Modificació del contracte d’adopció d’animals de companyia del CAACB: 
�Acord de cessió de propietat, amb consentiment per al retorn de 
l’animal (sempre que sigui consentida l’entrada en domicili)
�Programa de seguiment d’adopcions
�Actualtizació i  incorporació de contingut s  en base a Ordenança de 
Tinença i Llei de Protecció 

� Creació d’un protocol de benestar, tant per gats com per gossos, elaborat per 
l'equip veterinari del CAACB en col·laboració amb el Coordinador de Voluntaris, 
que ha de ser la guia per al treball de seguiment. 



7. NOU WEB DEL CAACB

L’Ajuntament ha posat en el nou web www.bcn.cat/adopta, un espai per 
fomentar l’adopció i la tinença responsable d’animals. 



• Incorpora un cercadord’animals en adopció, amb la informació bàsica i també 
una fotografia. Facilitarà que qualsevol persona que hagi perdut un animal pugui 
verificar si aquest es troba en el CAACB, i també facilitarà la recerca per 
aquelles persones que vulguin adoptar un animal. 

• També incorpora enllaços amb altres webs d’interès i amb entitats animalistes, 
amb l’objectiu de reforçar la feina que fan les entitats que treballen a favor dels 
drets dels animals.drets dels animals.

• Conté una recopilació de tota la legislació vigent en relació als animals. 



TENIU ALGUNA 
PREGUNTA

????
?



SENSE VOSALTRES NO SERIA POSSIBLE!!

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA 


