
 
 

ASSEMBLEA ANUAL ànimaL 
 
Data: Diumenge 6 de desembre de 2020, 18:30h 
Assistents: Laure, Marta, Anna S., Ana Ma., Ferran, Cristian, Esther, Anto, Jesús 
S’excusen: Oriol, Natalia, Eva, Guillem 
Rols:  
    Facilitació: Esther 
    Història (notes): Cristian 
    Temps: Anto 
    Cor (energia grup): Marta 
 
Agenda 
 

1. Check-in inicial. Breu dinàmica-presentació de les assistents a l’assemblea: Com et           
dius, on vius i amb quin animal connectes. 

 
2. Benvinguda a les noves ànimes animals: Ja som 25! Des de la fundació formal              

d’ànimaL al novembre de l’any passat per part de 9 sòcies fundadores s’han             
incorporat 16 noves sòcies: Ana M. P. G., Cristian M. F., David C. G., Natalia M. R.,                 
Oriol R. H., Eva P. R., Càrol A. C., Maria I. R., Noemí A. M., Carmen E. M. S., Enric                    
S. R., Eva C. R., Guillem R. R., Marta S. G., Anna S. B. i Jesús C. G. A. 

 
3. Gestos / micro + Repàs agenda 

 
4. Com funcionem? 

● Grups de treball: 
○ Junta (reunions mensuals) 
○ Comunicació (articles, web, xarxes, ytb) 
○ Activisme 
○ Tallers  
○ Específics (21 dies vegans, fires, etc) 

Hi ha grups de whatsapp per a cada grup de treball i acostumem a treballar amb                
google drive. Estaria bé més endavant que hi hagués una persona que liderés cada              
grup. 

  
5. Diners: 

a. Explicació dels diners de què disposem i com organitzem ingressos i           
despeses.  

i. Actualment tenim 291€ (la major part dipositats en el banc). Al           
nostre web es troben tots els comptes, amb els moviments          
econòmics corresponents. Hi ha transparència total. 

 
b. Decidim en què ens gastarem els diners (pressupost per al 2021). 

i. Hi ha unes despeses fixes (com la quota bancària, la targeta           
de dèbit, el hosting de la pàgina web...). 

ii. Seria interessant destinar uns diners a aconseguir material        
audiovisual per fer un millor activisme al carrer (com un          
projector, unes bateries, una pantalla plana...). També una        
opció és trobar aquests materials de segona mà o que algú           
ens ho cedeixi. 

https://somanimaanimal.org/cat/comptes/


 
6. Quota sòcies: proposta d’establir una quota d’un euro mensual (12 euros anuals)            

via Teaming. 
a. Per a tenir uns mínims d’ingressos i poder pagar les despeses fixes i             

tenir merchandising benèfic o més material.  
b. Utilitzar la plataforma Teaming: la gent es pot registrar com a “teamer”            

i així és més fàcil que no gestionar transferències individuals.  
c. I si algú realment no té diners i està en una situació molt vulnerable hi               

ha flexibilitat i es pot avaluar cada cas. 
d. Proposta aprovada per consens. 

 
7. Modificació de la junta directiva de l’associació.  

Presidenta: Esther → segueix 
Vicepresidenta: Sílvia → passa a sòcia 
Secretari: Laure → segueix 
Tresorer: Ferran → passa a soci 
Vocal: Anto → segueix  
Vocal: Andrea → passa a sòcia 
Vocal: Helena → passa a sòcia 
Vocal: Juan → passa a soci 
Vocal: Júlia → sòcia 
Sòcia: Ana Ma. → passa a vocal 
Sòcia: Marta → passa a junta (vocal?) 
 
La nova junta queda així: 

Presidenta: Esther Molina 
Tresorera i vocal d’activisme a carrer: Marta Sánchez 
Secretari: Laureà Miró 
Vocals: Antonietta Spedalieri i Ana M. Portillo. 

 
Recordar que la junta directiva es reuneix cada mes per anar prenent            

decisions i procura atendre-hi i estar força activa.  
No hi ha pressió perquè cadascú ha de fer el que senti que li va millor i hi ha                   

flexibilitat per canviar de rols. 
 

8. Propostes i preguntes. Què t’agradaria fer? Què t’agradaria aportar? 
a. Ana Ma: Es podria fer alguna cosa des de l’associació per reeducar            

tant els pares com els nens a les escoles? Per quan millori la situació              
del COVID ja tenir la proposta feta per portar a les escoles. S’ofereix             
a dinamitzar aquesta part. 
Laure: De fet aquesta proposta, enfocada sobretot en nutrició, ja es           
volia engegar. Ja hi ha un grup de whatsapp per impulsar aquest            
tema. Anima a l’Ana a afegir-s’hi. Ha d’haver-hi algú que lideri aquest            
tema i els altres facin suport. També es podria oferir ja una xerrada             
online als instituts: sobre nutrició, conscienciació anti-especista, etc.        
També s’ofereix a impulsar-ho. 
Esther: Quin públic volem (profes, nens, pares)? Quin tema en          
concret (nutrició, ética)? Caldria definir per on volem començar. I seria           
bo donar opcions de quines excursions fer, quins contes llegir, llibres           
de nutrició, etc., tot això quedant escrit en un flyer per exemple. Un             
altre tema relacionat és el d’informar a metges, als CAPs.  

https://somanimaanimal.org/cat/junta-directiva/
https://www.diversaediciones.com/libros


b. Ana S. proposa posar-nos en contacte amb supermercats de consum          
responsable com La Feixa per a potenciar les opcions veganes. Anna           
S.: grups de consum ètic i sostenible. No obstant, hi ha consum de             
carn, ous, etc. A EEUU hi ha supermercats cooperatius, s’està fent           
més gran. La gent pot treballar-hi i és més barat. Hi ha proposta de              
consum ètic. A Mataró s’està obrint La Feixa. Pensava fer proposta a            
un de Bcn per fer espai de productes vegà i xerrades. 
Anto: té contacte directe amb el projecte de La Feixa.  

c. Laure: 21 dies vegans → nova edició? Actualitzar i pujar material al            
canal de Ytb? 

d. Esther fa repàs d’idees que havien sorgit anteriorment (acta anterior i           
document de temes pendents): activisme, fira vegana novembre,  

e. Surt idea de connectar amb Dekimba (Paula) - potser podríem fer           
taller sobre Com crear activitats per transmetre valors i així aprofitem           
per fer equip 

 
Mataró, 6 de desembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
Laureà Miró Esther Molina 
Secretari Presidenta 
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