REUNIÓ DE JUNTA ànimaL
Data: 7 de novembre de 2020, 18:30 h
Lloc: Telemàtica (GoogleMeet)
Assistents: Laure, Anto, Guillem, Andrea, Marta, Cristian, Esther, Eva
Check-in i benvinguda noves sòcies (10min)
Pautes bàsiques: micro apagat si no parlem, gestos comuns (polze, aplaudiment silenciós)
Rols (2min):
Facilitació (1p): Esther
Història (2p): Laure, Cristian
Temps (1p): Antonietta
Cor (1p): Eva
Ordre del dia
1. Lectura de l’ordre del dia. (2min)
2. Alta de sòcia. (2min). Anna S. B. demana entrar a l’associació: l’hem acceptada.
Ara som 24 sòcies, anem creixent!
3. Convocatòria assemblea general (6min)
○ Explicació: renovació càrrecs junta, decisió quota (teaming? proposta d’1€ al
mes) Obert a tothom! únic compromís de junta és assistir regularment a
reunions. La periodicitat és un cop al mes, en general reunions telemàtiques
(quan no hi havia pandèmia quedàvem un cop per trimestre presencialment,
més o menys). Important que hagi un grup potent aquí per fer avançar
l’associació.
○ Triar dia i hora: cap de setmana 5-6 desembre? Farem Doodle per a
decidir-ho entre totes les sòcies (Esther).
4. Avaluació últimes activitats (10min)
○ Taula informativa del 26 de setembre. Va formar part del Dia europeu de les
comunitats sostenibles i es van recollir firmes per a la ILP del Montseny. Amb
el virus a la gent li costava recollir flyers i acostar-s’hi. És una activitat que
podria ser mensual? Muntar la carpa és un esforç i va saber greu que no hi
hagués més gent que agafés flyers. Acompanyar la taula informativa de
vídeos “amables”? I per això, caldria comprar bateries? La carpa queda molt
bé, però és necessària? S’hauria de valorar i millorar aquesta taula
informativa.
A la taula també es podria fer visual també una eina com aquesta
https://thevegancalculator.com/animal-slaughter/, mitjançant un projector
també seria una bona idea. Però caldria aconseguir-ne un.
○ Segona edició dels 21 dies vegans (en curs). La primera edició de la
primavera 2020 va ser un èxit, amb més de 100 assistents, per això es va
decidir fer una 2a edició. Vam decidir reduir el nombre de participants. En
aquesta segona edició hi ha unes 10 participants, cosa que és més
manejable, i hi ha participació activa de 2 persones. Proposta d’Eva de fer-ho

atemporal i no de 21 dies. Laure pensa de fer-ho en format curs: plataforma
tipus moodle? Qui estigui més interessat en futures edicions pot afegir-se a
un grup específic de whatsapp per parlar-ne’n.
○ Repartiment enganxines a sòcies. Es van imprimir 2.000 per repartir entre les
sòcies que vulguin i les puguin enganxar. També tenim flyers, qui vulgui se li
poden donar. Es va dir d’enganxar-les a llocs visibles però a llocs que no
molestin.
5. Necessitats cop de mà → Crida a sòcies? (5min)
○ Ampliar apartat de Recursos del web. Aquí hi ha materials diversos que hem
anat fent.
○ Disseny gràfic i fotografia per campanyes + marxandatge. Fer fotos al bosc
per exemple?
○ Edició de vídeo.
○ Articles a premsa (TribunaMaresme). Qui tingui ganes de participar-hi
escrivint un petit text de divulgació, benvinguda.
6. Noves propostes a l’aire (15-20min)
○ Imprimir enganxines amb nous dissenys (Esther). Enganxines per a
promocionar el documental Endgame 2050, molt recomanable i disponible
gratuïtament a Youtube. Eva no veu del tot clar tema enganxines. Esther
proposa fer-ho servir com a activisme complementari. Marta proposa posar
cartells i enganxines a portes instituts. Cristian: Crec que també es pot fer un
seguiment de les estadístiques d'un codi QR (veure quanta gent l'ha "llegit").
Diria que hi ha opcions gratuïtes per revisar l'impacte i veure realment si és
útil.
○ Campanya de cartells per enganxar (Laure): a banda de a les xarxes, fer
activisme a via pública: cartelleres. L’impacte és diferent perquè s’arriba a
sectors als que no es pot accedir via xarxes socials i s’evidencia la
implantació territorial del veganisme i els defensors dels animals.
○ Nou canal de Youtube obert. Pendent pujar xerrades Cristian (Esther). Laure:
necessita algú que hi dediqui temps per generar contingut. Estaria bé poder
fer entrevistes a persones no veganes i a persones referents del veganisme.
Marta s’ofereix però quan passi la situació actual de confinament. Esther
proposa fer potser petits vídeos d’història-biogràfica de cada un dels socis on
expliquem per què som vegans, des de quan… Laure apunta que les
entrevistes es podrien fer des de ja, via online. Farem un grup de whatsapp
de temes audiovisuals
○ Tallers cuina online? Potser sí que es podria fer un tast “a distància” i penjar
el vídeo, i mirar si es poden enviar els formatges/vins.
○ Participació al programa “Parlem d’entitats” de Mataró Ràdio (Laure). És
important fer servir els canals de comunicació. Si ho fem bé, potser ens
poden donar un espai propi o convidar-nos a participar en algun
esdeveniment. Però per aquests projectes calen voluntàries. Potser podríem
començar per fer alguna cosa puntual, per exemple, cada 3 mesos.
○ Espais informals per a compartir (Esther). Pot ajudar a fer cohesió de grup. A
vegades també és quan floreix la inspiració i possibles noves idees
d’activisme (sense ser l’objectiu de la trobada).

7. Idees, propostes, motivacions? (15min)
○ Marta: taula informativa però amb cartell gran amb frase cridanera. Debat.
Esther: Per exemple, es podria agafar un gran rotllo de paper i escriure una
pregunta cridanera i enganxar-la a prop d’un espai públic on hi hagi
moviment, perquè tothom pugui escriure les seves respostes i fins i tot
entrevistar alguns, fa uns anys s’havia proposat alguna cosa semblant.
○ Eva: No immediat però és important pels joves les mares i els pares,
principals espantats pel tema. Educar els pares mitjançant una entrega de
flyers a les sortides de les escoles. Vigilar una mica si hi ha nens.
Laure: Els pares i mares necessiten informació de qualitat per estar tranquils.
Tenim la guia/directrius del CatSalut, que aquesta dóna molt seguretat.
També estaria bé adreçar-se i informar als metges, però això és més
complicat. També es podrien fer xerrades a escoles. FEUMVE, AMPAs…
Marta: Es podrien planificar dietes de 2-3 setmanes (si hi ha nutricionistes o
bon cuiners al grup) i pujar-ho a Youtube potser.
Esther: Fer resum de tots el materials pertinents que tenim (article del Laure,
guia Cat-Salut, articles sobre nutrició...) i sintetitzar-ho a un sol cartell que els
pugui redirigir a la nostra web, on es trobarien tots el materials més en detall.
Laure: es pot aprofitar els materials dels 21 dies vegans i publicar-los o
fer-los accessibles.
8. Properes passes. Què, qui, quan (5min):
○ Doodle per decidir data Assemblea general (renovació càrrecs, quota sòcies,
etc)
○ Obrir grup de treball mitjans de comunicació
○ Obrir grup de treball de tallers cuina online
○ Obrir grup treball Recursos web per pares, mares i metges
○ Obrir grup treball Activisme
○ Donar accés i benvinguda a la nova sòcia Anna S. B.
Check-out
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