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1

INTRODUCCIÓ

El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida de gossos abandonats a la
comarca del Ripollès per delegació dels 19 municipis de la comarca. L'acceptació de la
delegació d'aquesta competència es va acordar en la sessió plenària de data 14 de maig de
2008. El Refugi d’Animals del Ripollès amb el número d’inscripció G25/00254 al Registre de
Nuclis Zoològics, està ubicat a la finca Baups, Camí de Casadesús, Km 2.300, del terme
municipal de Ripoll.
L’any 2021, el Refugi ha prestat servei a 25.253 habitants:
Municipis
Campdevànol
Campelles
Camprodon
Gombrèn
Les Llosses
Llanars
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
Sant Pau de Segúries
Setcases
Toses
Vallfogona de Ripollès
Vilallonga de Ter
Total

Habitants
3.232
140
2.298
188
192
535
212
336
240
169
304
1.760
10.803
3.224
688
170
168
196
398
25.253

Des de l’any 2008 fins a l’any 2015, el Consell Comarcal del Ripollès va prestar el servei a través
de la gestió indirecta, amb resultats irregulars i no del tot satisfactoris, per la qual cosa a partir
d’aquesta data, el servei de recollida de gossos abandonats i la cura del gossos del Refugi
d’Animals del Ripollès es fa directament, a través de personal contractat a l’efecte, així com el
personal propi de la corporació.
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS

El Refugi ofereix els serveis següents:
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a)

Recollir els gossos abandonats o perduts a la comarca del Ripollès:

a.1) El servei de recollida de gossos abandonats comprèn tant els casos d’urgència com
els normals:
•

La recollida normal es realitzarà en horari diürn, de dilluns a divendres, en un
termini màxim de 24 hores comptades de del corresponent avís.

•

La recollida d’urgència es farà en un termini màxim de 6 hores comptades des
del corresponent avís. Es consideren recollides d’urgència aquelles en les que
hi concorri alguna de les circumstàncies següents:
o

o
o
o
o

Entrada de gossos desconeguts a l’interior d’una escola, centre públic,
habitatges, local o finca privada. En aquests supòsits, caldrà anar
acompanyats de la Policia Local o dels Mossos d’Esquadra per efectuar
la recollida.
Gossos ferits o accidentats.
Gossos localitzats a l’interior de piscines, pous o fosses.
Gossos que hagin mossegat o causat desperfectes i siguin localitzables.
Gossos declarats perillosos, d’acord amb l’article 1 de la Llei 1071999,
de 30 de juliol, Reial Decret 287/2002, de 22 de març i el Decret
170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.

Per la recollida d’animals d’extrema dificultat o morts, podran intervenir els
bombers, agents de la policia local, mossos d’esquadra, forestals, i altres
serveis públics locals.

a.2) Si l’animal recollit porta identificació, el personal del Refugi avisarà el propietari i
aquest té un termini màxim de vint dies per recuperar-lo, abonant prèviament les
taxes que hagi originat el seu manteniment.
El Refugi d’Animals del Ripollès mantindrà i cuidarà al seu càrrec els animals
recollits mentre estiguin sota la seva custòdia. Transcorreguts els terminis per a
recuperar els animals, el Refugi els donarà en adopció.
a.3) Durant l’any 2021, s’han realitzat 47 recollides de gossos en la comarca del Ripollès.
D’aquests 47 gossos recollits, 25 han set retornats als seus propietaris (veure annex
III- Control destí animals).
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Campdevànol
Campelles
Camprodon
Gombrèn
Les Llosses
Llanars
Molló
Ogassa
Pardines
Planoles
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
Sant Pau de Segúries
Setcases
Toses
Vallfogona de Ripollès
Vilallonga de Ter
REFUGI D’ANIMALS
Retorns adopcions fallides

Total recollides
per municipi
4
0
5
0
1
0
0
0
0
3
1
4
20
7
1
0
0
0
0
0
0

Total gossos

47

Municipis

b)

La gestió del Refugi comprèn les actuacions següents:
b.1) Traslladar els gossos recollits al Refugi d’Animals del Ripollès i aïllar-los a la zona
habilitada d'ús exclusiu de gossos nouvinguts o que precisin aïllament preventiu fins
que els serveis veterinaris en dictaminin el bon estat sanitari.
b.2) Facilitar-los una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns
bons nivells de nutrició i salut.
b.3) Garantir-ne la salut i benestar mitjançant el seu manteniment en condicions
higienicosanitàries adequades a la seva espècie.
b.4) Realitzar la corresponent revisió veterinària i analítica de leishmaniosi a l’entrada del
gos al Refugi.
b.5) Disposar d'un servei veterinari que sigui el responsable de les funcions que es
detallen a continuació i en garantirà el seu compliment:
• Actualitzar i donar compliment al programa d’higiene i profilaxi dels gossos i
instal·lacions.
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•
•
•
•
•
•
•

Vigilar l’estat sanitari, practicar les cures i determinar el tractament, quan sigui
necessari, dels gossos residents.
Practicar les esterilitzacions dels gossos lliurats en acolliment o adopció.
Determinar quins gossos han de romandre aïllats.
Informar si, després de la revisió veterinària, l'animal és apte per l’adopció.
Controlar directament el procés d’eutanàsia, després d'haver-ne determinat la
seva procedència.
Elaborar el programa de control de la leishmaniosi.
El sacrifici i esterilització dels gossos del Refugi.

b.6) Tenir els allotjaments dels gossos degudament nets i desinfectats.
b.7) Mantenir en bon estat els estris i materials necessaris per la cura dels gossos.
b.8) Promoure l'adopció dels gossos una vegada transcorregut el termini legal per
recuperar-los.
b.9) Amb caràcter previ al lliurament del gos es col·locarà el microxip, s’esterilitzarà, es
desparasitarà i es vacunarà.

3
3.1

DADES DEL SERVEI DE L’ANY 2021

GOSSOS RECOLLITS DURANT L’ANY 2021

Les entrades de gossos al Refugi d’Animals del Ripollès, durant aquest any 2021 ha estat
força inferior a les entrades dels anys anteriors. Concretament s’han recollit 47 gossos
abandonats o perduts durant el 2021. Com tots els anys, la temporada d’estiu,
concretament el mes d’agost, el nombre de gossos recollits augmenta
considerablement.
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Els últims anys hem recollit un nombre variable de gossos. Durant l’any 2021 s’han
reduït les entrades de gossos al Refugi d’Animals del Ripollès.

3.2

GOSSOS RECUPERATS I GOSSOS ABANDONATS
Des del punt de vista de la gestió del servei, és més important el nombre de
recuperacions i el nombre de gossos abandonats, que no el nombre de recollides.
Un gos perdut i recuperat és un gos de companyia que s’ha perdut i s’ha recollit en el
servei de recollida de gossos abandonats de la comarca del Ripollès i aquests ha estat
recuperat per el propietari abans de 20 dies d’acord amb el què determina el Decret
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.
Un gos abandonat és l’animal de companyia que no duu cap identificació del seu origen o
de la persona que n’és propietària, s’ha recollit en el servei de recollida de la comarca i
ningú el ve a recuperar al Refugi en el termini de 20 dies. També és considera gos
abandonat els casos de gossos identificats els qual el propietari no ha recuperat
transcorregut el termini determinat pel DL 2/2008, de 15 d’abril.
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Els gossos abandonats són els gossos residents del Refugi fins que són adoptats. Alguns
d’aquests gossos abandonats no seran mai adoptats, seran residents al Refugi tota la seva
vida, bé sigui per la mida, edat, per la raça o per ser gossos amb necessitat de suport
veterinari de forma permanent. D’altres amb més sort seran adoptats.

3.3

ADOPCIONS DE GOSSOS
Tots els animals lliurats en adopció es donen esterilitzats, vacunats, desparasitats i amb
el microxip reglamentari. Posteriorment, un cop formalitzada l’adopció, s’enregistrarà a
l’ANICOM (Registre general d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya) el
xip identificador de l’animal amb les dades del nou propietari.
Només es lliuren sense estilitzar els gossos que l’edat o una malaltia n’impedeix la
intervenció. En aquest supòsit, s’entregarà un volant a l’adoptant que li permetrà
realitzar l’esterilització quan les condicions del gos ho permetin.
El Refugi d’Animals del Ripollès, durant el 2021, han realitzat 22 adopcions de gossos.
(Veure annex III- Control destí animals).
Requeriments per adoptar un animal:
• Ser major d’edat.
• Presentar el DNI.
• Signar el contracte d’adopció
• Signar la Comunicació d’inscripció al Registre General d’Animals de Companyia
(ANICOM) i al cens municipal.
• Pagament de l’adopció
• Acceptar el seguiment de l’animal després de l'adopció.
S’adjunta l’imprès d’adopció d’animals i el volant d’estilització a l’annex II.
A continuació s’adjunta un gràfic de les adopcions realitzades durant els últims anys.
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3.4

GRÀFICA RESUM: GOSSOS RECOLLITS / RETORNATS AL PROPIETARI / ADOPTATS

3.5

OCUPACIÓ DEL REFUGI
Actualment a les instal·lacions del Refugi d’Animals del Ripollès poden acollir un màxim
de 52 gossos. Actualment tenim 28 gossos residents al Refugi.
En funció de les recollides i les adopcions l’ocupació del Refugi pot variar. A continuació
s’adjunta un gràfic de l’ocupació del Refugi durant aquests últims anys.
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4
4.1

ACTUACIONS D’HIGIENITZACIÓ
INSPECCIÓ D’ENTRADA DELS EXEMPLARS
Qualsevol gos que sigui acollit al Refugi d’Animals del Ripollès es sotmet a una revisió
veterinària (exploració física, auscultació cardíaca i pulmonar,...), per comprovar l’estat
de salut en el què es troba. El personal del Refugi és l’encarregat de portar el gos a la
clínica veterinària.
En el cas que el gos recollit no estigui identificat, es trasllada al centre veterinari per tal
que aquest procedeixi a la identificació mitjançant la implantació d’un microxip
identificador homologat. Els microxips implantats compleixen amb les característiques
determinades en l’article 3 del Decret 328/1998, de 24 de desembre.
En cas que passat el termini de vint dies l’animal no sigui reclamat, es realitza una
segona revisió veterinària on es vacuna i se li realitza el test de la Leishmaniosis.
Transcorregut una setmana des de l’aplicació de la vacuna, els gossos es portaren a la
clínica veterinària per ser esterilitzats. En gossos mascles es realitza l’esterilització per
orquidectomia i a les femelles per ovariohisterectomia. Actualment la cirurgia de les
esterilitzacions de les femelles es realitza a través de Laparoscòpia. Els gossos que
pateixin una alteració congènita de criptorquídia, inguinal o abdominal també se’ls hi
practica la esterilització a través d’aquesta cirurgia.
Quan s’ha de vacunar un nombre suficientment elevat d’animals com per dificultar el
trasllat al centre veterinari responsable, és l’equip de veterinaris qui es desplaça a les
instal·lacions del Refugi d’Animals del Ripollès per realitzar la vacunació. D’aquesta
manera s’aprofita per realitzar una inspecció general de les instal·lacions i l’estat
d’aquestes. La freqüència d’aquestes inspeccions periòdiques són de caràcter anual.
El Refugi d’Animals del Ripollès disposa d’un servei d’atenció veterinària disponible a
qualsevol dia, de dilluns a dissabte. El centre veterinari responsable, que vetlla per la
salut i benestar dels animals, ofereix l’atenció veterinària d’urgència fora dels horaris
habituals d’obertura. Si els treballadors del refugi detecten alguna alteració en la salut
o conducta d’algun dels gossos, ho comuniquen al veterinari responsable per tal de
poder efectuar un diagnòstic i establir un tractament adequat.
Anualment es fa una revisió a tots els gossos residents al Refugi, aprofitant la visita del
veterinari al refugi per fer la vacunació anual. S’aprofita per realitzar el servei per tallar
ungles i esperons, en el cas de ser necessari.
En el cas que el personal del Refugi detecti en algun dels gossos residents del Refugi
algun símptoma anormal és al centre veterinari per tal de diagnosticar quina malaltia
té, fer les proves necessàries, i fer el tractament que correspongui.
El centre veterinari responsable té un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el
qual ha d’estar a disposició de les administracions que ho requereixin per portar a
terme actuacions pertinents dins el seu àmbit competencial.
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4.2

DESPARASITACIÓ
Els gossos poden tenir paràsits interns i externs, que els poden provocar trastorns greus.
Per prevenir aquests paràsits, tots els gossos del refugi són desparasitats interna i
externament.
Desparasitació externa:
Per prevenir els paràsits externs, els animals han d’estar desparasitats externament tot
l’any.
Els productes utilitzats oferixen protecció per a puces (Ctenocephalides canis i
Ctenocephalides felis) i paparres (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus i
Dermacentor reticulatus). En època de calor (durant els mesos de juny a octubre) es
protegeixen els gossos del mosquit de la leishmaniosis (Phlebotomus spp.).
La periodicitat de la desparasitació variarà segons les indicacions del producte utilitzat
(de forma orientativa: mensual en el cas de pipetes i cada 4, 6 ó 8 mesos si s’apliquen
collars antiparasitaris).
En el cas d’un animal de nou ingrés que a la revisió veterinària s’observi una parasitació
per puces, polls o paparres, se’l desparasitarà immediatament per evitar el contagi a la
resta d’animals del refugi. S’aprofitarà quan el personal del Refugi porti el gos al centre
veterinari per fer-ho.
Desparasitació interna:
Per prevenir les parasitacions internes, els animals s’han de desparasitar de forma
periòdica. Es fan tractaments enfront a nematodes (Ascàrids, Anquilostomas, Tricuris) i
cestodes (Tènies), amb comprimits orals que continguin praziquantel, pirantel i febantel.
Caldrà augmentar la cobertura antiparasitària si la casuística ho necessita.
Aquests tractaments es realitzen amb periodicitat trimestral a tots els animals del Refugi
d’Animals del Ripollès alhora.
En cas d’un animal de nou ingrés, que a la revisió veterinària s’observi una parasitació
per nematodes o cestodes, se’l desparasita immediatament per evitar el contagi de la
resta d’animals.
Un animal infectat rebrà el tractament cada 15 dies exactes fins a la resolució del
problema.

4.3

DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I NETEJA I DESINFECCIÓ DE GÀBIES I RECINTES
Es disposa d’un sistema d’aigua a pressió per a la neteja i desinfecció de les instal·lacions
i del vehicle (tipus cärcher). Es Disposa d’un lloc adequat on poder netejar i desinfectar
l’utillatge i un lloc per la higiene personal de treballadors i visites.
La neteja i desinfecció de gàbies i recintes es fa, com a mínim, un cop al dia. Es retiren
primer els excrements i restes de menjar (la brutícia més grollera), a continuació
s’eliminen les restes orgàniques (orina) amb aigua a pressió i llegiu o sabó escumat.
S’esbandeix amb aigua a pressió, de dalt a baix i del fons cap endavant, eliminant tota la
brutícia. Mensualment, es netegen les instal·lacions del refugi amb un producte biocida
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que elimina els microorganismes patògens (bactèries, protozous, fongs, virus,...). Els
animals no tenen accés en cap moment. Es talla la vegetació quan és necessari.
Per evitar la presència de rosegadors (rates i ratolins), ja que són vectors de malalties
infecto contagioses. Per detectar-ne la presència es posa alguna trampa no tòxica en
zones controlades de les instal·lacions en les que els gossos no hi tinguin accés (per
exemple on s’emmagatzema el pinso). Es revisa de forma periòdica les trampes. Si es
detecta la presencia d’alguna plaga de rosegadors, s’avisaria a un equip professional per
realitzar alguna operació d’urgència. En cas de plaga, es contractaria un servei
professional, ja que els productes emprats són potencialment tòxics pels animals del
refugi i cal manipular-los adequadament per evitar accidents.

4.4

MESURES DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
Els animals estan distribuïts en box, les instal·lacions d’aquests garanteixen unes
condicions de confort durant tot l’any, on l’animal pot refugiar-se, descansar i permetre
el maneig higiènic per part dels treballadors del Refugi d’Animals del Ripollès.
El Refugi té una parcel·la completament ballada i té divisions internes que delimiten
diferents espais.
Els elements que es malmeten o deterioren es reparen o restitueixen tan aviat com és
possible.
El Refugi d’Animals del Ripollès disposa de morrions i llaços de captura per a poder
manipular els animals sense risc en cas de ser necessari.
En cas que durant la recollida, trasllat o manipulació dins el refugi, algun animal es
mostrés agressiu o potencialment perillós, suposant un risc per la integritat física del
treballador o del propi animal, es sol·licita el suport del veterinari responsable per a
procedir a la sedació d’aquest i assegurar una manipulació segura. El veterinari
responsable disposa d’un mètode de sedació a distància per evitar riscos i minimitzar
l’estrès de l’animal durant la sedació.
El Refugi d’Animals del Ripollès disposa d’un box de quarantena on albergar aquells
animals de nou ingrés i els animals malalts o sospitosos de patir malaltia, mentre no
hagin passat la inspecció veterinària. Aquesta zona manté els animals aïllats de la resta
per evitar la propagació de malalties contagioses.
Tot i estar en una zona d’aïllament, a tots els animals se’ls hi proporciona aliment, aigua,
allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum,
aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer les
seves necessitats vitals.
Com tots els recintes on s’alberguen animals de companyia aquest allotjament disposa
d’espai suficient i d’aixopluc contra la intempèrie.
El veterinari responsable del refugi és el responsable de les actuacions, les cures, els
tractaments, els controls sanitaris, els sacrificis i les esterilitzacions que es realitzin. Per
norma general es realitzaran tots els actes veterinaris a les instal·lacions del centre
veterinari responsable, preparades ja per a aquest fi, tot i que en les instal·lacions del
Refugi d’Animals del Ripollès es disposa d’una sala d’infermeria que reuneix les
condicions higiènic sanitàries adients per poder realitzar cures bàsiques als animals
(extracció de sang, exploracions físiques, cures de ferides lleus, administració de
fàrmacs,...).
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5

INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I MATERIALS

El recinte del Refugi, de 1.900 metres quadrats, es troba situat en un entorn aïllat i envoltat de
natura, descansa sobre tres feixes d’un turó i actualment té una capacitat per una
cinquantena de gossos.
5.1

EQUIPAMENTS
El Refugi està equipat amb una oficina, un lavabo, una sala de cures, un magatzem,
gosseres, box de quarantena, i un pati amb una petita piscina de formigó.

5.2

INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
Els sistema de sanejament està dissenyat per als paràmetres següents:
Base de Càlcul:
Població:.......................50 hab.eq.
Dotació:........................200 (l*dia)/hab.
Dbo5:............................60 gr.dia/hab.eq.
Mes: .............................90 gr.dia/hab.eq.
Dqo: .............................140 gr.dia/hab.eq.
Cabals de disseny:
Cabal diari:....................10 m3/dia.
Cabal mitjà:....................0,42m3/hora.
Cabal mitjà diürn:...........0,71 m3/hora.
Cabal màxim:.................1,25 m3/hora.

DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT
Les instal·lacions de sanejament consten d’un decantador primari, un decantador
secundari amb recirculació i un reactor biològic amb clarificador i recirculació.
El decantador primari té la funció de separar les partícules més grosses. El decantador
secundari acaba de separar els sòlids en suspensió que hi ha presents a l’aigua,
decantant els fangs per a la recirculació.
El reactor biològic és un sistema de depuració aeròbic, l’oxigen que està dissolt a l’aigua
és assimilat pels microorganismes, creant un procés de biodegradació de la matèria
orgànica. Aquest sistema ofereix un rendiment en la depuració de l’aigua molt alt i a
més, evita les males olors al no produir-se gasos en el reactor.
S’adjunta croquis de la instal·lació a l’Annex I.
5.3

MATERIALS
Els materials utilitzats en les activitats rutinàries del Refugi són:
• pinso per gossos adults
• pinso per gossos cadells
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pinso anallergènic (us concret en gossos, determinats per informe veterinari)
pinso renal (us concret en gossos, determinats per informe veterinari)
bosses d' escombraries
material de neteja (escombres, pales, cubells, fregones, safates...)
lleixiu i detergent
guants de làtex, draps, mantes, tovallola,...
collars i cadenes
xips d'identificació (administrats en el centre veterinari del veterinari responsable)
cartilles sanitàries
Vacunes: (administrades pel veterinari responsable de les atencions veterinàries del
Refugi d’Animals del Ripollès)
• Farmaciola: guants de vinil, gases, venes, esparadrap, tisores, pinces, pinces per
treure paparres, iode, aigua oxigenada, alcohol, pomada amb antibiòtic, suero
fisiològic, antiparasitaris (externs i interns)
• Conjunt d’equipaments o eines destinades a ser portades o agafades pel personal
cuidador, auxiliar, veterinari o voluntari, i que li protegeixen d’un risc que pot
amenaçar la seva seguretat o salut. (llaç, guants, morrió,…).
5.4

ALIMENTACIÓ DELS ANIMALS. ESPECIFICACIÓ DE LA DIETA.
L’alimentació dels gossos del Refugi d’Animals del Ripollès es dona en forma de pinso
sec (elaborat amb cereals, subproductes d'origen animal, derivats de cereals, vegetals i
subproductes d'origen vegetal, vitamines, minerals i antioxidants) per la seva facilitat de
maneig, racionament i conservació.
Se’ls hi facilita una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns
bons nivell de nutrició i salut. Es té present l’edat i necessitats alimentàries de cada
individu. El Refugi disposa de pinso complet per cadells, per gossos adults, per geriàtrics
i es té pinso de dietes específiques pels casos de gossos amb necessitats alimentàries
especials (al·lèrgies alimentàries, patologies renals o hepàtiques, etc.).

6

LLIBRE DE REGISTRE

En el Llibre de Registre del refugi hi consten les dades següents de tots els animals recollits:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data d’entrada.
Data de sortida.
Xip o tatuatge identificatiu.
Identificació individual de l’espècie o raça del gos.
Procedència
Carnet sanitari.
Nom del gos.
Causa de sortida: retorn al seu propietari, adopció, acollida temporal, mort o sacrifici.
Destinació: municipi de destí.
Codi d’acta de sortida.
Mètode i data de l’eutanàsia si és el cas, i nom i número de col·legiat del veterinari que ha
realitzat l’eutanàsia.
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7

GESTIÓ DE CADÀVERS

Els animals morts es porten al centre veterinari Clínica Pirineu que els emmagatzema en un
congelador i avisa als gestors autoritzats perquè els vinguin a recollir, el gestor és: Ineco, SL.
En el cas que algun gos es morís durant la nit o en dies festius, s’emmagatzemen en el
congelador del Refugi fins que l’equip veterinari els pugui venir a recollir i es puguin traslladar
a les instal·lacions autoritzades.
Només es sacrifiquen els gossos en aquells supòsits previstos per la normativa vigent aplicable
i per motius humanitaris i sanitaris. El sacrifici i esterilització s’han d’efectuar sota control
mèdic i en la mesura que sigui tècnicament possible, de forma instantània i indolora, previ
atordiment de l’animal.
Els sacrificis s’hauran de realitzar per qualsevol dels mètodes autoritzats legalment.
Els animals sacrificats s’hauran d’incinerar en instal·lacions autoritzades.

8

GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS

Els residus sanitaris* dels grups III i IV que són els grups de risc que necessiten mesures
especials d’emmagatzematge, transport i tractament seran gestionats a traves del centre
veterinari responsable, el qual ha de tenir contractada un empresa dedicada a la gestió de
residus sanitaris homologada per l’administració competent.
*Residus sanitaris:
Grup III: material tallant o punxant com agulles, fulles de bisturí, vials de vidre, vacunes
atenuades i vives, portes, cubres,...
Grup IV: envasos buits o plens, caducats o rebutjats de medicaments, anestèsics, kits de
laboratori, reactius, formol,...

9

CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE LA POBLACIÓ

Al llarg de l’any 2021 s’han portat a terme les accions de comunicació i sensibilització següents:

9.1

MICROLLOC WEB DEL REFUGI D’ANIMALS DEL RIPOLLÈS

Durant aquest 2021 s’han dut a terme petites tasques de manteniment al microlloc web de
què disposa el Refugi d’animals del Ripollès dins del web corporatiu del Consell Comarcal del
Ripollès. Aquest espai es va crear el 2018 amb la voluntat de renovar i millorar la presència del
Refugi d’Animals del Ripollès a internet. L’equipament, fins llavors, disposava d’un web propi
amb un disseny i una programació limitats i obsolets. És per això que es va apostar per integrar
la informació referent al refugi dins del web del Consell Comarcal del Ripollès per mitjà d’un
microlloc web.
Es tracta d’un espai al qual s’accedeix a través de l’adreça ripolles.cat/refugi. Aquest espai
també és accessible a través del menú de navegació del web. A més d’informació per prevenir
abandonaments, per fomentar la identificació per mitjà de xip, sobre l’esterilització, les cures i
l’adopció, aquest microlloc recopila de manera visual totes les notícies del web del Consell
Comarcal del Ripollès que fan referència al Refugi d’animals del Ripollès. A més, any rere any
s’hi van publicant les memòries anuals d’activitat.
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Aquest espai web també aporta posicionament orgànic (SEO) dins dels cercadors d’internet. A
més, cal destacar que és responsiu, de manera que és còmodament navegable a través de
qualsevol dispositiu electrònic com siguin ordinadors de sobretaula, portàtils, telèfons mòbils o
pissarretes.
A banda de tot això, en aquest microlloc s’hi poden visualitzar les imatges de tots els gossos en
adopció, a través d’un enllaç amb l’àlbum de fotos que els recopila. Així mateix, s’indica la
ubicació del refugi i les formes de contacte.
És substancial apuntar que, al final del 2021, el web del Consell Comarcal del Ripollès s’ha
traslladat a una nova plataforma Wordpress i a un nou servidor, de manera que tota la
programació que el sustentava s’ha fet completa nova, malgrat que se n’ha conservat
pràcticament intacta l’aparença física. Això ha permès acabar amb les fallades esporàdiques
que presentava recentment, alhora que se n’ha millorat el rendiment i la velocitat de càrrega.
Tot seguit podeu veure una captura de pantalla de la portada d’aquest microlloc:

9.2

XARXES SOCIALS DEL REFUGI D’ANIMALS DEL RIPOLLÈS

El Refugi d’Animals del Ripollès disposa d’una pàgina de Facebook des del juny del 2010 i
també té un compte d’Instagram des del maig del 2017.
La pàgina de Facebook del Refugi d’Animals del Ripollès (fb.com/refugiripolles) es va crear el
juny de 2010. Es tracta d’una pàgina molt activa i que aconsegueix una forta interacció amb els
seguidors. A més de servir per donar a conèixer els gossos en adopció i els gossos abandonats,
també ha esdevingut un punt de referència per a la recerca de cans perduts per part de les
famílies.
L’1 de gener de 2021, la pàgina de Facebook del Refugi d’animals del Ripollès tenia 3.723
seguidors i el 31 de desembre, 3.807, la qual cosa representa un augment del 2 %, una xifra
que els darrers anys ha anat disminuint, també en coherència amb l’auge que representa
Instagram en detriment de Facebook.
16

SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS

L’abast orgànic de les 59 publicacions que s’hi ha fet és molt notable, amb una mitjana que
volta les 5.600 persones. El pic màxim és de 24.458 persones i es va registrar el 4 d’agost. Pel
que fa a les interaccions de les publicacions, la mitjana real és de 40 compartits, 72 m’agrada i
48 comentaris. Els màxims assolits en cada cas són de 295 compartits, 334 m’agrada i 356
comentaris, en tres publicacions diferents. Es tracta de xifres francament elevades tractant-se
d’un organisme comarcal i parlant de comportament orgànic, sense promoció econòmica de
les publicacions ni de la pàgina.

Pel que fa al compte d’Instagram, es concep com una plataforma per mostrar els gossos en
adopció, així com aquells que han residit a les instal·lacions. Això, per mitjà de les publicacions
fixes. Posteriorment, s’opta per utilitzar aquesta eina també per mostrar altres qüestions
relacionades amb el dia a dia de l’equipament. Pel que fa a la funcionalitat d’històries, també
es fa servir per mostrar el dia a dia del servei però, especialment, per difondre informació
sobre gossos recollits i gossos buscats. Aquestes publicacions efímeres també es comparteixen
en el mateix format d’històries al Facebook del refugi.
Ateses les poques dades estadístiques que ofereix aquesta xarxa social i la seva caducitat, tan
sols podem quantificar el nombre de seguidors amb data 31 de desembre de 2021, que era de
1.277.
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9.3

DIFUSIÓ DE NOTÍCIES

Seguint la tendència iniciada el 2020, l’ocupació del Refugi d’animals del Ripollès ha seguit a la
baixa. Per aquest motiu i també per evitar un efecte crida que pogués desembocar en un
augment dels abandonaments, s’ha mantingut una comunicació de perfil baix. En aquest
sentit, durant el 2021 s’han difós tres informacions relacionades amb el refugi. Són les
següents (títols amb hipervincle):
- El Refugi d’animals del Ripollès rep la visita del president de la Diputació de Girona, Miquel
Noguer (26 de maig)
- El Consell Comarcal del Ripollès fa obres de millora a 11 camins rurals, amb una inversió de
206.000 euros (6 d’octubre)
- El Consell Comarcal del Ripollès aprova un pressupost per al 2022 de 10.793.017,94 €, amb
més inversió en cultura i ensenyament (2 de desembre)
Totes aquestes informacions s’han facilitat als mitjans de comunicació en forma de nota de
premsa que, conjuntament amb les respostes a les seves diferents demandes d’informació,
han desembocat en tres impactes mediàtics en paper i sis en suports electrònics i/o
audiovisuals. Els impactes en paper es poden consultar als annexos d’aquesta memòria,
mentre que els impactes electrònics, els relacionem a continuació:
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Data

Mitjà

URL

11/04/2021 Diari de Girona

https://www.diaridegirona.cat/selva/2021/04/11/els-poblesamb-segones-residencies-48604318.html

26/05/21

Diputació de Girona

http://www.ddgi.cat/web/noticia/11337/el-president-de-ladiputacio-visita-el-refugi-d-animals-del-ripolles-i-lajuntament-de-gombren

28/05/21

Televisió del Ripollès

https://www.youtube.com/watch?v=rzdlspCg4AM

08/10/21

Nació Ripollès

https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34798/consellcomarcal-ripolles-destina-206000-euros-reformar-11-caminsrurals

09/10/21

Món Rural

https://www.benvingutsalmonrural.cat/2021/10/09/27707/

03/12/21

Nació Ripollès

https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34968/consellcomarcal-ripolles-aprova-pressupost-107-milions-euros

Les xarxes socials del Consell Comarcal del Ripollès (facebook.com/ccripolles,
twitter.com/ccripolles I instagram.com/ccripolles) també s’han utilitzat per fer difusió no
només de les notícies difoses sobre el Refugi sinó també per publicitar-ne el funcionament
ordinari mitjançant la càrrega de fotografies i altres informacions.

9.4

DIFUSIÓ A TRAVÉS DE LA PUBLICITAT INSTITUCIONAL DEL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ COMARCALS

El Consell Comarcal del Ripollès insereix publicitat institucional, per difusió dels seus serveis, a
diversos mitjans de comunicació de proximitat. Una part rellevant d’aquestes insercions han
fet referència al Refugi d’animals del Ripollès, amb la voluntat de promocionar l’adopció de
gossos del Refugi d’animals del Ripollès i la inscripció com a voluntaris. Es tracta de faldons al
setmanari informatiu de referència de la comarca com el que es veu a continuació:

La relació d’insercions d’aquest faldó fetes durant el 2021 és la següent:
- El Ripollès, 4 de febrer
- El Ripollès, 25 de febrer
- El Ripollès, 1 d’abril
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- El Ripollès, 8 d’abril
- El Ripollès, 29 d’abril
- El Ripollès, 6 d’octubre
- El Ripollès, 15 d’octubre
- El Ripollès, 21 d’octubre
Paral·lelament, també s’han fet diverses insercions publicitàries per prevenir abandonaments i
conscienciar al voltant d’aquest fenomen:

La relació d’insercions d’aquest faldó fetes durant el 2021 és la següent:
- El Ripollès, 8 de juliol
- El Ripollès, 2 de setembre

9.5

ALTRES MATERIALS

Amb l’objectiu d’augmentar encara més el coneixement del Refugi d’animals del Ripollès per
part de la població, durant el 2017 es va decidir elaborar un catàleg de gossos en adopció,
encara en funcionament i contínuament actualitzat. Es pot consultar i descarregar per internet
en format pdf (cliqueu aquí), concretament al microlloc web del refugi i en una publicació
fixada al capdamunt de la cronologia del Facebook. També se n’han imprès diversos exemplars
per dur-los a fires (per exemple, la Fira de les 40 hores de Ripoll) o mostrar-los en visites
escolars.

20

SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS

En la mateixa línia, a l’Oficina d’atenció ciutadana del consell comarcal hi ha, a les zones
d’espera i de pas, fullets informatius sobre el refugi. Tenen dues versions de l’anvers:

Pel que fa al revers, és comú a totes les versions i és el següent:
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(Signat i datat electrònicament)
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ANNEXOS
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Annex I: Croquis de la instal·lació depuradora de la gossera
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Annex 2: Sol·licitud d’adopció (volant d’estilització) i recuperació
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Annex 3: Control destí animals
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Annex 4: Recull de premsa impresa
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