Vols formar part de l'equip de voluntaris de la Fundació?
El programa
-

-

-

-

Els cavalls de la Fundació Miranda es troben durant l’estiu (de maig a octubre) a la Serra
de Catllaràs, a 30 minuts per pista forestal de Sant Julià de Cerdanyola (Guardiola de
Berguedà), Castell de l’Areny, la Pobla de Lillet i Vilada, en un Espai Protegit d’Interès
Natural de l’Alt Berguedà. I durant l’hivern (de novembre a abril) al Parc del Garraf, Olivella
i entorns.
Les tasques s’efectuen en grup i gairebé sempre a l’aire lliure, per la qual cosa has d’estar
disposada a treballar amb sol i amb pluja, a matinar, a ajudar en projectes de millora de la
finca, tancats i punts d’aigua, que poden ser intensos i enriquidors.
Cal respectar tots els animals que viuen a la Fundació i les normes o l’ordre establert per a
la seguretat d’aquests animals, i el seu procés d’adaptació que és diferent en cada cas.
Per evitar l’estrés de tots plegats.
Cal saber respectar a cada individu, humans i animals, treballar en equip i acceptar les
indicacions de les responsables.
Durada i compromís: 3 mesos amb implicació mínima d’un dia al mes. Possibilitat d’estada
durant dies seguits a l’estiu (Pla de l Orri).

Tasques
Al Pla de l’Orri, són força diverses i gairebé sempre relacionades amb la sostenibilitat i la millora de
la finca i de la vida dels animals:
-

Construcció de tancats.
Habilitació i neteja de l’era.
Neteja de bosc i recollida de llenya.
Feines de Bioconstrucció per recuperació d’antigues construccions.
Reconstrucció de marges de pedra seca.
Segar espais puntuals per evitar proliferació d’herbes adventícies.
Recol·lecció, assecat i envasat de plantes aromàtiques i medicinals o de fruits.
Tasques de manteniment d’infraestructures (tancats, revisió de filat elèctric dels espais
dels cavalls, posar oli a bigues exterior, taules zona pícnic, bancs).
Supervisió, socialització i desparasitació del cavalls a altres espais de pastura.
Raspallat dels gossos.

No és necessari que sàpigues fer totes les tasques, en pots fer només algunes.

Al Parc del Garraf
Voluntariat setmanal
Per formar part de l'equip de voluntariat fix de la fundació, s'ha de tenir un mínim d'un dia a la
setmana de revisar els tancats, punts d’aigua i els cavalls que pasturen a l'àrea del parc natural del
Garraf.
- Les voluntàries noves hauran d'anar acompanyades d'una voluntària fixa.
- Es podrà revisar cavalls a partir que es tingui el full de compromís signat per la voluntària i
la directora del projecte.
- El dia que es revisen cavalls no s’hi podrà anar amb infants, gossos i/o persones alienes.
Què revisar i com fer-ho
-

Mesurar la tensió del tancat, amb un tester que facilitarà la fundació.
Comprovar nivell d'aigua dels abeuradors i dipòsits.
Comptar que estiguin tots els cavalls del ramat que s'està revisant.
Examinar que no tinguin ferides, i si tenen alguna ferida fer fotografia.
Mirar que no perden pes (si es considera que un cavall ha perdut pes, fer fotografia i / o
vídeo).
Revisar els cascs, sense aixecar les mans i peus dels cavalls, (s'ha de controlar que el
casc està sà) que el cavall camina bé.
Observar l'actitud dels cavalls, que mengen bé, moments de descans adequat, (si es creu
que un cavall no té l’actitud seva normal, fer vídeo).

-

Després d'un temps com a voluntària setmanal, aquesta passa a ser voluntària fixa.
A les Voluntàries fixes se’ls ensenya a fer cures, maneig adequat del cavall i poden fer el curs de
l’Escola de Transhumància gratuïtament.
Voluntària eventual
Per formar part de l'equip de voluntariat eventual de la Fundació Miranda, s'ha de venir a mínim a
dues convocatòries de voluntariat al mes.
Aquestes convocatòries bé poden ser per:
- Fer tancat.
- Revisar aigua dels abeuradors.
- Revisar que no hi hagi desperfectes al tancat que delimita l'àrea de pastura dels cavalls al
parc natural del Garraf.
Voluntàries suport a activitats
Per formar part de l'equip de voluntariat de les activitats de la fundació miranda cal tenir un
compromís de mínim 1 activitat al mes. Aquestes voluntàries han de tenir un coneixement previ de
les manades de la fundació.
La funció d'aquest suport és:
-

Controlar que no hi hagi incidents entre les persones que participen de l'activitat i els
cavalls.
No es podrà fumar durant l'activitat.
Voluntàries de Transhumància

NOTA: Les voluntàries setmanals que no puguin mantenir el seu compromís de revisar cavalls com
a mínim un dia a la setmana, un cop ho comuniquin, passaran a formar part de l’equip de
voluntàries eventuals (llevat que aquesta voluntària es trobi de baixa) ja que és important assegurar
la revisió per el benestar dels cavalls.

Avantatges
-

-

Per ser membre de l’Equip de Voluntàries de la Fundaió Miranda, podràs fer ús de les
instal·lacions el dia que véns a col·laborar (wifi, carregar mòbil, espai interior per la pausa,
per dinar, wc, dutxa, aigua i zona de pícnic...) i gaudiràs d’un entorn privilegiat i saludable.
Disposaràs d’assegurança de responsabilitat civil i de voluntariat.
Podràs venir a les Trobades de Sòcies i Padrines amb un acompanyant o familiar.

No inclòs en el programa de voluntariat
-

Despeses de viatge i desplaçaments.
Alimentació. Cal portar entrepà o tupper.
Assegurança mèdica.
Si fas ús del servei de bar a la seu de la Fundació tens preu especial com a voluntari.

T’ANIMES A PARTICIPAR?
Escriu-nos a cavalls@fundaciomiranda.org i fes constar el teu nom i número de telèfon, i unes línies
del teu recorregut professional i vital.

