
 

REUNIÓ DE JUNTA ànimaL 
 
Data: 5 de juliol de 2020, 20:00 h 
Lloc: Telemàtica (GoogleMeet)  
 
Assistents: Anto, Ferran, Laure, Esther 
 
Ordre del dia 
 

1. Lectura de l’ordre del dia. 
2. Sòcies 

○ Proposta de quota per al 2021 mitjançant Teaming. L’Agència de Suport i            
Serveis a les Entitats de l’Ajuntament de Mataró no hi veu cap problema en              
fer servir Teaming per les quotes. S’aprova portar la proposta a l'assemblea            
general. 

○ Alta de sòcia: Carmen E. M. (Karel). S’aprova.  
○ Agilització altes de sòcies: fer-ho per whatsapp en comptes d’esperar a la            

reunió de junta? OK en cas que algú la conegui mínimament i a tothom li               
sembli bé. 

○ Què fem amb el grup de whatsapp antic (voluntàries)?  
Anto proposa separar coses (voluntaris x una banda i socis x una altra).             
Laure apunta que llei obliga a tenir assegurança si hi ha voluntàries, això ho              
complica. Ho parlem al setembre.  

3. Web: 
○ trasllat de hosting. El hosting i el domini que teníem a OVH estava a nom               

de l’Esther, ja l’hem posat a nom d’ànimaL (seguim a OVH). 
○ proposta de breu presentació "sobre nosaltres" Aspectes destacats, en         

primera persona, qui vulgui (junta + sòcies) “Em dic tal, em dedico a tal cosa i                
sóc vegà/na perquè…” (exemple). S’accepta. 

4. “21 dies vegans” → En parlem després de vacances d’estiu per a fer-ho de cares               
a la tardor. Es farà “crida” per a formar petit equip que ho tiri endavant, com a                 
l’anterior versió.  

5. Inscripció Ajuntament feta i NIF definitiu. Ja estem inscrites a l’Ajuntament! El            
8/6/2020 l’Ajuntament ens ha inscrit amb el número 935. Ara ja podem demanar             
sales per a reunir-nos, tallers, etc, i si fem activitats l’ajuntament ens imprimeix i              
penja els cartells als centres cívics (yeah!). Hi ha subvencions, s’ha de fer recerca.              
Podem demanar permisos d’ocupació de via pública (en principi) sense pagar taxa.            
Per a la fira de St. Jordi tindrem un lloc com a entitat. 
L’Agència Tributària ja ens ha donat el NIF definitiu (és el mateix número). Laure              
pregunta si hem de fer algun tipus de declaració. Ferran s’ofereix a mirar-ho.  

6. Seguiment tasques pendents Trello:  
○ Activisme carrer: 

i. Proposta Ferran: “Festes majors” Vilassar i altres pobles del         
Maresme. Ferran: jo vull fer feina de carrer (a les juntes hi va poca              
gent de carrer) no tantes reunions, es podria tenir una junta més            
petita, jo tinc plena confiança. Activisme: Penjar cartells, tastet         

https://trello.com/b/9ICyixnx/animal-tasques


 

menjar, enganxines…  
*Surt un tema important: Ferran menciona tema junta-sòcies.        
Burocràcia, reunions, etc no ho vol fer tothom. Hi ha gent que volem             
fer més activisme i tallers. Esther proposa replantejar junta. Laure diu           
que si som com avui, 4, tot el que decidim no té validesa a nivell               
d’estatuts, i ja és la segona vegada que passa això. Proposta de            
passar a una junta més petita però amb compromís d’assistir a les            
reunions i fer tasques de junta. La resta de sòcies poden assistir per             
proposar i liderar projectes, etc. Laure: cadascú s’implicarà més o          
menys en unes coses o altres, cap problema. Ningú obligat a           
apuntar-se a res. Ha de quedar clar que qualsevol persona vulgui           
formar part de la junta ho pot fer.  

ii. Proposta Laure: accions mensuals de carrer amb taula informativa,         
repartiment de flyers i ús d'una o dues pantalles planes de 32'' que             
projectin videos fets per nosaltres. Hi ha pantalles de televisió de           
segona mà de 32’’ per menys de 100 euros, però es necessita bateria             
potent (uns 400 euros). Si en compréssim es podria posar a           
disposició també d’AV Mataró. La idea seria un cop al mes demanar            
ocupació de via pública i posar taula informativa. Repartir flyers,          
informar la gent, fer servir les TV posant a la mateixa taula o aprop              
amb imatges de santuaris, animals en bones condicions, amb         
subtítols grans explicant com són aquests animals, les necessitats,         
com senten, etc. i com els tractem. No serien imatges tipus AV            
(escorxadors etc), sino buscat per nosaltres “apte per a tots els           
públics”. Fer-ho amb certa constància, poder fer activisme, aglutinar         
gent.  
Preparar vídeos. Anto proposa també fer vídeo amb info relacionada          
amb consum animals i virus. Laure proposa + flyers de cada animal  
Esther proposa utilitzar comptador “slaughtered animals” +       
calculadora. Siguem creatives! Hi ha coses que poden cridar l’atenció.  
Ferran: és bona idea. Tenir vàries coses, anar provant.  
Anto: Demanar hora ocupació pública + publicar missatge a sòcies x           
veure qui es vol apuntar i llavors anar treballant-ho amb qui es vulgui             
apuntar.  
Laure: A les fires tenir una actitud més activista, jo faria les mínimes.             
Esther havia proposat fer la nostra fira vegana antiespecista a Mataró           
(1Nov). 
Comencem de moment al setembre, sense TV: amb ordinadors, flyers          
etc. Anem veient si la cosa té tirada. S’han de mirar requisits ocupació             
via pública (antelació, etc). Per començar de cara al setembre.          
S’aprova. 
 

○ Taller novembre 2020 
i. Anto: s’ha de demanar ja la sala (Aula cuina Pl. Cuba) perquè si no no               

tindrem espai. Hi ha de tot excepte petits electrodomèstics. Laure ho           
mirarà.  



 

ii. Esther: Proposta novembre formatges + desembre àpats de Nadal         
veganitzats 
 

7. Properes passes:  
○ Repensar junta-sòcies (Esther fa missatge) 
○ Mira si hem de fer alguna declaració a Hisenda (Ferran)  
○ Proposar data per a acció carrer - taula informativa i demanar ocupació via             

pública (Laure) 
○ Acabar i fer flyers. S’han d’encarregar flyers i xapes (Laure, Esther)  
○ Preparar vídeos i material audiovisual per activisme (Anto, Laure) 
○ Reserva espai Aula cuina Pl. Cuba al novembre i desembre (Laure) 
○ Missatge proposta: sopar fi temporada/estiu (Laure?) 

 
Fins aquí la reunió 
 
Queda pendent:  

○ Calendari anual ànimaL (amb dies i dates assenyalades, fires, etc) 
○ Pla Estratègic Alimentació Gene.Cat →  Esther, Laure, Cristian, Eva, Anto 
○ Donar premis 21DV (Noemí i Virginia) + enviar bossa roba Càrol (vol            

comprar) 
○ Nous articles Tribuna Maresme 
○ Protocol rescats animals “salvatges” → Julia  
○ Flyers productes animals  
○ Actualitzar memòria 2020 
○ Inventari samarretes → Juan 
○ Revisar ingressos i despeses → Esther 
○ Organitzar xerrades i trobades a El Jardí  
○ Memòria 2020 [Anar emplenant memòria 2020 a mesura que fem coses (Fira            

de l’Arbre i la Natura, articles al Tribuna Maresme, seminari ètica animal            
FUdG, xerrada Cristian, etc)] 

○ Possibilitat d’organitzar Fira Vegana pel Dia Mundial del Veganisme (1          
Novembre 2020)? 

○ Grup de treball Animal Rebellion. Recerca per presentar proposta a          
Generalitat (Sílvia)? 

○ Fira vegana Granollers dissabte 24 Octubre. Ja estem inscrites. Paradeta tot           
el dia i xerrada Cristian a les 18h.  

○ Ens sumem a Federació d’entitats animalistes? (VOLCAAD) 
○ Representants de FEUMVE (Famílies per menú vegà a escoles)?  
○ Seguiment calendari d'activitats anual. 

 
Diverses localitzacions, 5 de juliol de 2020 
 
 
 
Laureà Miró Esther Molina 
Secretari Presidenta 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGcFHyqMAp6unzuhiQbQBMDSqONiEwloBB6JAT3BOVld6G9w/viewform
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