
 
Vols ser voluntari/ària de Veu Animal? 

 
Ja deus saber que Veu Animal som una protectora sense refugi ni instal·lacions i també que som una 
associació f ormada ex clusivament per  per sones v oluntàries. Si v ols f ormar par t de l nos tre equip i 
aportar els teus coneixements, habilitats o el teu temps lliure, emplena aquest formulari amb les teves 
dades. Gràcies per la teva solidaritat! 
 
Indica les teves dades 
 
Nom:      Cognoms: 

DNI:      Data de naixement: __     / _     / 

Domicili:     

Localitat:         Província:       Codi postal:  

Telèfon de contacte:         Et podem contactar per Whatssap?        Sí          No 

Correu electrònic: 

Professió/ocupació: 

 
Tens experiència com a voluntari/ària?        Sí          No 
 
Explica'ns breument la teva experiència. 

 

Com t'agradaria ajudar-nos? 
 
__  Fent de casa d'acollida temporal 

Puc acollir: __ Gat  __ Gos   _  Tinc experiència en lactància 

      Participant en el rescat d'animals del carrer 

Tens una habitació independent on tenir cura els primers dies de l'animal?        Sí         No 

Tens experiència fent cures veterinàries? (curant ferides, els ulls, donant medicació...)  __ Sí     __ No 

__  Fent recollides de pinso i material 

__  Ajudant-nos amb les fires 

__  Transport per a altres voluntaris (veterinari, fires, rescats, etc.) 

 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals, VEU ANIMAL garanteix que totes les dades personals que conté aquest imprès de 
voluntariat s'utilitzaran amb la finalitat prevista i amb les limitacions i drets que la llei li atorga. La persona interessada autoritza que les dades personals 
facilitades formin part de la base de dades de VEU ANIMAL amb la finalitat d'arxivar la fitxa de voluntari. Per exercir el dret de cancel·lar o rectificar aquestes 
dades podeu adreçar-vos per escrit a l'Associació Protectora d'Animals VEU ANIMAL, apartat de correus 125, codi postal 08921, Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelona). 

 



 

 

 

Altres. Sisplau, digue'ns com t'agradaria ajudar-nos: 

 

 

 

 

 

 
 
 
Quina disponibilitat tens? 
 
__ Dilluns                Dimarts __  Dimecres  

__ Dijous __ Divendres          Dissabte _  Diumenge 

 

Horari 
 
  _  Matí         Tarda 
 
Disponibilitat per fer servir vehicle propi:  _   Sí          No 

 

Com ens has conegut? Per què vols col·laborar amb nosaltres? 
 

 

 

 

 

  
 

 
Signatura: 

 
 
      
 
 
 En        a ____ de     de 20   _ 

 
 
 
 
 
 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals, VEU ANIMAL garanteix que totes les dades personals que conté aquest imprès de 
voluntariat s'utilitzaran amb la finalitat prevista i amb les limitacions i drets que la llei li atorga. La persona interessada autoritza que les dades personals 
facilitades formin part de la base de dades de VEU ANIMAL amb la finalitat d'arxivar la fitxa de voluntari. Per exercir el dret de cancel·lar o rectificar aquestes 
dades podeu adreçar-vos per escrit a l'Associació Protectora d'Animals VEU ANIMAL, apartat de correus 125, codi postal 08921, Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelona). 
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