REUNIÓ DE JUNTA ànimaL
Data: 6 de setembre de 2020, 20:00 h
Lloc: Telemàtica (GoogleMeet)
Assistents: Laure, Anto, Esther
Ordre del dia
1. Lectura de l’ordre del dia.
2. Taula informativa
○ Demanada pel dissabte 26/9/2020 de 10:00 a 14:00 h. (sol·licitud de via
pública. Ajuntament no té procediment estàndard per aquestes coses, així
que ho demanes com a “tall de via pública” o bé “acte d’una entitat”. Aquest
últim és el que s’ha demanat però segons documentació de l’Ajuntament es
necessita assegurança de responsabilitat civil. Si ens ho demanen tindríem
un petit problema… perquè tampoc és segur que puguem fer els tallers de
cuina. Opció de fer Comunicat de concentració/manifestació a Generalitat?
Laure escriurà a Assessoria a entitats de l’Ajuntament.
○ Aquesta primera taula la egistrarem com a celebració del Dia Europeu de les
Comunitats Sostenibles (Esther). Fet:
https://events.communitiesforfuture.org/es/event/mesa-informativa-veganismo
-y-sostenibilidad/
○ S'ha de preparar cartellet del DECS per la paradeta (Esther) + taula i mantell,
carpa, roll-up, llistat "voluntaris"... (Laure)
○ Ordinadors (Laure porta 2), tablets (Anto i Esther)... Demanar pcs/tablets qui
vingui. Sorgeix idea de demanar punt de llum. Decidim que de moment no ho
demanem.
○ Videos santuaris posant “subtítols” (Laure) i comptador animals (online)
○ S’han d'acabar de fer i encarregar flyers, xapes, enganxines, guia
vegetariana Gene, guia aliments vegans aprop de casa (Laure, Esther).
Tenim els de “qui som”, esportistes, animals (vaques lleteres, porcs, peix i
marisc; i falta gallines). Laure necessita cop de mà amb cerca d’informació
contrastada i fiable per avançar més i millor.
○ Crida a sòcies
3. “21 dies vegans”
○ Vam quedar que parlàvem 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. Octubre. Anto i Laure estaran bastant actius.
○ Obrir grup nou “21 dies vegans 2a edició”
○ Anto proposa assignar persones apuntades a un tutor/a perquè hi hagi més
interacció
○ Proposar data per reunió amb sòcies voluntàries: reunió grup promotor 27
setembre; inici 5 octubre (1 setmana perquè la gent es vagi situant)

○

Anto crea grup.

4. Tallers de cuina novembre 2020
○ Aula de cuina de la plaça de Cuba demanada pel divendres 20/11/2020 de
18:30 a 20:30 h. Maridatge i tast formatges? En Quimo ho té reservat a
agenda. S’ha d’esperar confirmació pel tema COVID.
○ Desembre: proposta taller àpats Nadal veganitzats
○ Idea en cas de Covid: tallers cuina online // Campanya donatius “si t’ha
agradat el vídeo…” Obrir canal youtube.
5. Fira vegana Granollers Octubre??
○ Parlar amb Empatia Animal (Esther)
6. Properes passes:
○ Preparar taula 26/09:
i.
Escriure a Assessoria a entitats per tema taula i ocupació via pública,
assegurança etc (Laure)
ii.
taula, rollup, carpa, mantell, cadires…
iii.
Ordinadors, vídeos santuaris, comptador animals
iv.
Flyers
v.
Xapes
vi.
Llapis
vii.
Algunes samarretes de cada
viii.
Llista "voluntàries" i bolis
○ Crida gent taula 26/09. Fer missatge a grup sòcies. Qui som de moment? (no
més de 10)
i.
Esther
ii.
Laure
iii.
Anto
iv.
Juan
v.
Julia
vi.
…?
○ Crida gent pel 21 Dies Vegans (Esther)
○ Novembre: assemblea general. Convocar a finals octubre? S’haurà de fer
comunicat a Generalitat amb renovació de càrrecs i modificar també l’apartat
del nostre web.
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