
 

REUNIÓ DE JUNTA ànimaL 
 
Data: 1 de març de 2020, 20h 
Lloc: Telemàtica (skype) 
Assistents: Laure, Júlia, Ferran, Andrea, Esther 
 
Temes tractats: 
 

1. Sòcies 
○ Estat del formulari d’inscripció: ja estan preparats i només cal visualitzar-los           

al web. 
○ S’aprova fer pack benvinguda: samarreta+ 2 pins + llapis + flyer 
○ La quota de soci seran 20 € anuals i s’aprova una matrícula d’ingrés de 5 €                

per a absorbir parcialment el cost de la samarreta. 
○ Quan estigui tot llest, farem promo a xarxes de que el formulari ja està obert 

 
2. Compte corrent Fiare. Creat i en marxa. ES87 1550 0001 2200 0928 4522  

Pendent transferència final i passar codis a Ferran i Laure (Esther). 
 

3. Participació a la Fira de l’Arbre (Mataró, 7 i 8 març). Les noves organitzadores de               
la fira ens han convidat de forma gratuïta i hem aprovat participar-hi. Ja estem              
inscrites. 

○ Ferran i Andrea portaran flyers d’opcions veganes (botigues, restaurants..) 
○ Portarem ordinadors i posar imatges diverses que donin peu a conversa.  
○ Paradeta proactiva, no només venda sinó també activisme.  
○ Intentem trobar un projector de préstec per fer prova a veure si val la pena               

tenir-ne un. 
○ Oferir menjar (Andrea té certificat Manipuladora d’aliments)? Laure        

preguntarà a veure si ens deixen perquè sembla ser que demanen també            
registre sanitari. A donació.  

○ De moment som poca gent per a les paradetes, re-crida          
(whatsapp-voluntàries) 

i. DISSABTE 7 MATÍ: Helena, Julia (?) 
ii. DISSABTE 7 TARDA: Esther (migdia fins al final), Antonietta (una          

estona), Laure, Ferran, Andrea 
iii. DIUMENGE 8 MATÍ: Antonietta, Esther(?)  
iv. DIUMENGE 8 TARDA: Laure 

 
4. Sant Jordi 2020  

○ Roses 
i. NO volem que sigui de colòmbia (no sostenible, no ètic).  
ii. D’Holanda? Com assegurem que són d’allà i que les condicions són           

realment ètiques? Vénen amb camió. Mirarem opcions (Laure). 
iii. Rosers petits en test? Investiguem-ho!! On comprem? Qui conrea? A          

quin preu ens les deixen i com les venem? 
iv. Quan es comença a demanar l’espai per posar paradeta?  

https://firadelarbremataro.com/#inici


 

○ Venda cupcakes decorats com si fossin petites roses? Mirar normativa 
○ És possible que encara no tinguem registre d’associació. En aquest cas           

haurem de sol·licitar parada d’autors locals amb els llibres de l’Helena i el             
Laure com l’any passat. 

 
5. Xerrada sobre impacte indústria càrnia al medi ambient. En Cristian té preparada            

una xerrada (35min. aprox) sobre aquest impacte molt ben documentada. La va fer             
aquesta setmana passada a la Universitat Ramon Llull i va ser un èxit. Indagar data i                
lloc. El Jardí? 

 
6. PROPERA TROBADA: minireunió diumenge 15/03 a les 20h per parlar tema           

rescats (Júlia) i potser St Jordi.  
 
Diverses localitzacions, 1 de març de 2020 
 
 
 
 
 
Laureà Miró Esther Molina 
Secretari Presidenta 


