
 

REUNIÓ DE JUNTA ànimaL 
 
Data: 15 de març de 2020, 20h 
Lloc: Telemàtica (skype) 
Assistents: Ferran, Esther, Andrea, Laure, Anto, Júlia,  
 
Temes tractats: 
 

1. Sant Jordi 2020  
○ Coronavirus alert. Què fem?  

i. Pla A (Si St Jordi s’ajorna/s’anul·la): Idea creativa virtual -> enviar a            
grups whats junta i voluntàries x decidir què fem: ebook, bombes flors            
(Esther), punts llibre 

ii. Laure trucarà al Mercat de la Flor demà dilluns a veure què diuen  
iii. Pla B (Si St Jordi segueix en peu): Venem rosers petits, llibres,            

bombes flors, punts llibre. S’ha de mirar tema paradetes, a veure si            
obren termini per demanar espai.  

○ Roses 
i. Roses tallades descartades. 
ii. Rosers petits en test? On comprem? Qui conrea? A quin preu ens les             

deixen i com les venem? 
iii. Quan es comença a demanar l’espai per posar paradeta?  

○ Punts llibre Amanda i Manuele + llibres Laure i Helena 
○ És possible que encara no tinguem registre d’associació. En aquest cas           

haurem de sol·licitar parada d’autors locals amb els llibres de l’Helena i el             
Laure com l’any passat. 
 

2. Rescats (Júlia té experiència amb grup similar a Sant Cugat) 
○ Poder dedicar una part d’ànimaL a crear xarxa de suport per quan ens             

trobem animals pel carrer o ens donin avís (gos, colom, etc). Realment hi ha              
una necessitat (coloms, ocells, animals salvatges no protegits), la gent que es            
troba animals al carrer no sap què fer.  

○ Crear protocols 
○ Crear grup de whatsapp de difusió  
○ Arribar a crear xarxa amb cases d’acollida, etc.  
○ Birds Friends estaven a la Fira de l’Arbre, vam parlar amb ells. Important             

queixar-nos als ajuntaments del que passa amb alguns animals a nivell de            
consideració, “inversió” econòmica i tracte. Podem escriure al portal de la           
Generalitat. Tenen vídeos a youtube explicant coses d’utilitat sobre el tema.  

○ Possibilitat de costejar algun rescat amb €€ d’ànimaL? 
○ Fer llista de coses que necessitem per arrencar. 
○ Julia té contacte de la noia que va fer xerrada a la Fira de l’Arbre 
○ Hi ha alguna pàgina al Facebook tipus “gats/gossos perduts a Mataró”? 
○ Veterinaris de confiança? 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200312/coronavirus-sant-jordi-venta-libros-7887509


 

○ Possibilitat subvencions municipals. Any que ve sortiran concursos públics a          
Ajuntament Mataró. Apartat de cura d’animals. Important poder optar a          
aquest tipus de subvenció perquè amb aquestes coses se’n van molts diners.  

○ A Mataró hi ha Mataró Gats i SPAM Protectora Mataró (gestionen 27            
colònies, 24 municipis, reben 2.500€), SOS Animals Maresme.  

○ Tenir en compte estratègies fundraising 
○ Escriure petit text explicant què volem fer i necessitem per fer crida -> grup              

whats (Júlia).  
 

3. PROPERA TROBADA: 29 març a les 20h  
 

 
Diverses localitzacions, 15 de març de 2020 
 
 
 
 
 
Laureà Miró Esther Molina 
Secretari Presidenta 


