REUNIÓ DE JUNTA ànimaL
Data: 10 de maig de 2020, 20:15-21.35h
Lloc: Telemàtica (GoogleMeet)
Assistents: Juan, Esther, Sílvia, Ferran, Ana Mª, Cristian, Laure, Andrea
Ordre del dia
1. Lectura de l’ordre del dia.
2. Compte corrent i inventari. Actualitzats els moviments des d’abril de 2019. Pendent
revisió Esther. A efectes d’Hisenda tenim NIF provisional i som operatius totalment,
de forma independent al registre de la Generalitat. Inventari fet i publicat.
3. Registre associació. Hem rebut de la Generalitat un “ofici de mancances”,
teòricament enviat al desembre però que no hem rebut fins al 23/4. Hem hagut de
suprimir una frase dels estatuts que no complia els articles 323-7 i 322-2 del Codi
Civil de Catalunya (frase ““En absència de reglament intern es faculta a la Junta
Directiva a qualificar la gravetat de la infracció” de l’article 29) i tornar-ho a enviar.
Això endarrerirà la inscripció. El Laure farà una queixa per escrit.
4. “21 dies vegans”: avaluació de com està anant. 90 persones inscrites, però poca
participació en proporció. La propera edició potser seria convenient restringir
l’entrada i fer-ho més dinàmic. Fer-ho per tandes, amb grup limitat, per a evitar que
la gent quedi cohibida, més dinàmic i que la gent no entri i surti a mitges. Eliminar
invitacions un cop començat, amb missatges als convidats. Hem de fer avaluació
ben feta quan acabem, de cara a la propera edició.
5. Xerrada Cristian "Los efectos ambientales de la ganadería intensiva".
○ Feedback: molt bé en general, potser massa informació condensada:
alleugerir per més endavant (fira vegana a Granollers a l’Octubre)
○ Proposta crear canal youtube i fer petits vídeos explicatius de temes
concrets.Aquesta idea té bona acollida.
6. Sòcies
○ Una bona data per a fer l’assemblea general de l’associació seria el
novembre. En funció del pressupost, les activitats previstes i el nombre de
sòcies es decidiran les quotes del 2021.
○ Reconsideració quotes 2020: S’aprova no cobrar aquest any les quotes de
sòcia, que s’havien establert en 20 € anuals.
○ Tornar a sotmetre a consideració les següents qüestions aprovades a la junta
de 5 d’abril de 2020:
i.
Pagament de les sòcies que ja ho som (junta i Ana Ma). Suspenem
les quotes del 2020 i retornem les quotes pagades.

ii.

○

Formulari: un cop finalitzat el 21 dies vegans, fer promo a xarxes de
que el formulari ja està obert i escriure missatge a grup voluntàries,
explicant que la intenció a mig-llarg termini és que el grup s’acabi
convertint en grup de sòcies + Llistat de tasques en les quals anirien
bé col·laboracions (Esther). Ok
iii.
Pack benvinguda: samarreta, 2 pins, llapis, flyer. Hi haurà opció de
renunciar. No s’oferirà pack de benvinguda.
Despeses fixes anuals:
i.
mínimes: hosting, quota banc, targeta: 80€
ii.
altres: assegurança tallers 200€, flyers 160€, veterinari (per preveure
aquesta despesa hem de parlar amb la Júlia) projecció documentals,
viatges convidats, enganxines, projector, exposició fotos, anuncis
publicitaris veganisme… ?

7. Reflexions generals
- Laure: no obligar-nos a fer coses ni “castigar-nos” si no arribem. Fem el
que podem. Compromís és important. Quan es proposa una acció/idea, ha
d’haver algú que es responsabilitzi i lideri, si no tot ho fem entre tots i
acabem no fent res.
- Sílvia: AnimalRebellion fan recull d’informació per definir molt bé les
accions que faran + teaming. Fan calendari i programa clar. Nosaltres hem
de definir molt bé què farem i tenir una direcció establerta.
- Ana: Fer un calendari clar. Mirar quan tenim fires, quan podem encabir
tallers i xerrades, etc. Amb un parell de mesos d’antelació anar quadrant i
definint més. Tallers cuina aprofitar per dates Nadal.
- Juan: Poques coses i ben fetes.
- Esther: Objectius guai, obligar-nos i castigar-nos no. A finals d’any fer
reunió per decidir què fem any següent (assemblea general).
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