
 

REUNIÓ DE JUNTA ànimaL 
 
Data: 10 de gener de 2021, 19:00 h 
Lloc: Telemàtica (GoogleMeet)  
 
Assistents: Laure, Marta, Ana Ma, Anna S., Esther, Anto 
 
Ordre del dia 

1. Alta de soci. Donem la benvinguda a Lucas R. G. com a nou soci d’ànimaL. 
2. Cobrament de quotes. Hem començat a cobrar les quotes amb la plataforma            

Teaming. De les 26 sòcies actuals, no obstant, només 17 s’han donat d’alta i han               
pagat la quota de gener (ara tenim 17 contribuents perquè una persona ha decidit              
contribuir sense ser sòcia). Laure farà missatge recordatori individual a les persones            
que no s’han registrat encara.  

3. Activisme de carrer. La Marta ha organitzat una activitat de conscienciació al carrer             
consistent en col·locar fins a tres taules de debat i preparar uns descomptes a la               
botiga vegana i al restaurant vegà el Jardí de Mataró. Teníem el permís de              
l’ajuntament concedit per al dia 19 de desembre però les restriccions de mobilitat             
derivades de la Covid van impedir que es dugués a terme. Estem pendents de fixar               
una nova data. Nota: la Marta ha tingut unes despeses que s’hauran de compensar. 
El material ja el tenim (taules, cadires, cartells). Toca esperar a que hi hagi menys               
restriccions. Ara la gent s’aparta encara més.  
L’Esther proposa la idea de fer una trobada virtual per acostar-nos a la gent i donar a                 
conèixer el veganisme, aprofitant ara que les activitats de carrer estan molt limitades             
per la pandèmia. Més val fer coses menys ambicioses i no cremar-nos 

4. Grups de treball. Tenim els següents grups de treball que s’haurien d’activar: 
○ Campanyes a centres educatius i sanitaris:  

i. Ana Ma té pendent parlar amb cap d’estudis de l’escola del peque            
(Cor de Maria), per saber quin criteri tenen perquè acceptin xerrades.  

ii. Laure: havíem parlat de dur a terme 3 estratègies: a pares i mares             
que tenen fill/a que vol fer canvi d’alimentació; a docents, perquè           
adaptin currículum, explicar en què consisteix veganisme; alumnes. 

iii. Ana Ma.: accés directe als alumnes pot ser complicat.  
iv. Laure: també parlar amb AMPAs.  
v. Marta va parlar amb unes noies (AV) de l’Institut Laia Arquera que            

tenen profe vegà. Esther li proposa enviar-li el correu d’ànimaL i que            
ens contacti. Marta parlarà amb cap d’estudis per penjar cartells.  

○ Comunicació. Hi ha un article de la Marta pendent de revisar, falten fonts;             
xarxes, el grup de xarxes es reunirà per fer una mínima calendarització i             
estratègia de publicacions. Tenim uns quants articles en cua per al Tribuna            
Maresme, Laure parlarà amb ells per preguntar criteris podem seguir, etc. És            
una revista gratuita que es distribueix al Maresme, finançada amb anuncis.           
La porta un periodista, Albert Calls, que col·labora amb altres del mateix            
tipus. Aquesta té caire de més qualitat, surten entrevistes, notícies, etc. Hi ha             
una altra noia que publica temes de veganisme (receptes i nutrició;           
NoemíGreenCookingQueen). Revista no té caire animalista, però ja ens         



 

interessa publicar-hi perquè arribem a gent no prèviament sensibilitzada         
sobre el tema; Maresme Audiovisual tenen web/revista..? a banda de tv i            
ràdio. Segur que ens donarien una entrevista de ràdio per donar a conèixer             
l’entitat. Seria guai tenir alguna cosa amb continuïtat, sortir a algun dels            
programes de ràdio i tv. 
Marta: per engegar el canal de Youtube m’agradaria esperar una mica i            
poder sortir al carrer i fer entrevistes en persona. 

○ Tallers de cuina. Els àpats de Nadal veganitzats no es van arribar a fer.              
Esther: no sempre s’arriba a tot, i més val preveure quan no ens hi podrem               
dedicar per a fer-ho bé. Ana M.: el fet de fer-ho a distància ha frenat bastant.; 
Anto ha fet un taller amb Zoraida de VegetArt per a Assoc. Gatos con Alma.               
Cal infraestructura bona. Quizá de cara al futuro hacer algo sencillo que no             
dure mucho tiempo porque la gente se harta de estar a la pantalla. P.ej: dos               
tipos de queso. Rápido y sencillo.  

○ Propers 21 dies vegans?  
i. Ana Ma.: que entri qui vulgui i participi qui vulgui. El fet de limitar-ho              

va fer que fóssim molt pocs. Cada cop tenim més feina feta :) Adaptar              
receptes a temporada de l’any en que es faci.  

ii. Anto: proposa fer reunió temàtica sobre el tema.  
iii. Ana Ma: a partir de febrero o última semana de enero please:  
iv. Reunió temàtica 21 DV: Diumenge 31 gener, 19h 
v. Marta proposa implementar-ho a instagram. Com? 

5. Adquisició de bateries. El Laure comentarà els pressupostos que tenim de les            
bateries per alimentar pantalles i projectors (de liti i de plom) i opcions de              
finançament (via quotes / teaming / donacions). Per activitats carrer. Tenim pantalla            
32” però als 20min s’acaba la bateria. Laure sap posar subtítols de manera fàcil als               
vídeos. Pensar si val la pena invertir diners en aquestes bateries, que valen uns              
400€ si són de plom i +1000€ si són de liti. Queda pendent parlar amb detall de com                  
finançar i si és pertinent. Projector apart. Alternatives: verkami/… Marta proposa           
buscar formes de finançar aquestes coses a banda de Teaming. Esther proposa fer             
una crida per a veure si algú ens pot facilitar el material. 

6. Cartells. La Marta està preparant una sèrie de cartells per al seu institut. El Laure               
tenia una idea similar per a la via pública, tipus campanya. Farà exemple de mostra.               
Enllaçar a pàgina web amb més info (flyers animals, etc).  

7. Altres. S’ha de fer la memòria d’activitats del 2020. La farem entre l’Esther i el               
Laure. 

 
Diverses localitzacions, 10 de gener de 2021 
 
 
 
 
Laureà Miró Esther Molina 
Secretari Presidenta 
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