REUNIÓ DE JUNTA ànimaL
Data: 7 de juny de 2020, 20:30
Lloc: Telemàtica (GoogleMeet)
Assistents: Laure, Anto, Esther
Ordre del dia
1. Lectura de l’ordre del dia.
2. “21 dies vegans”:
○ Avaluació i feedback de com ha anat
○ Proposta propera edició? Data aprox.? Juliol 2020 i la propera per la tardor.
3. Inscripció Generalitat feta. Ja estem inscrites! El 26/5/2020 la Direcció General de
Dret i d'Entitats Jurídiques ens ha inscrit amb el número 67623. Ja hem sol·licitat
l’alta al registre de l’Ajuntament de Mataró (termini de fins a 3 mesos). També s’ha
enviat la documentació a l’Agència Tributària per a l’obtenció del NIF definitiu. Quan
estigui tot podrem reservar sales pels tallers de cuina i xerrades. Els cartells ens els
imprimirà i penjarà l’Ajuntament.
4. Mini grup de treball pel Pla Estratègic Generalitat "L'Alimentació del Futur a
Catalunya"
○ Hem fet grup de whatsapp per treballar-hi
○ Fem perfil com a ànimaL i després cadascú com a usuari particular vota les
propostes
○ Esther crearà googledocs per fer les propostes. Entre demà i passat
redactem i pengem!
○ Apuntem-nos a les trobades de debat que puguem!
i.
11/06 debat amb joves: Esther
ii.
15/06 Eix 1 bioeconomia circular (emergència climàtica): Cristian
iii.
17/06 Eix 2 sistema arrelat al territori: Ferran?
iv.
22/06 Eix 3 sistema just, equitatiu, cohesionat/ cooperació: ??
v.
29/06 Eix 4 sistema saludable i de confiança: Cristian, ??
5. Organitzar xerrades i trobades a El Jardí
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