REUNIÓ DE JUNTA ànimaL
Data: 21 de febrer de 2021, 19:00 h
Lloc: Telemàtica (GoogleMeet)
Assistents: Laure, Alfredo, Esther, Anto, Lídia
Check-in (Hola-què-tal)
Ordre del dia:
● Alta sòcies noves
○ Donem la benvinguda a Daniela R., Lídia L. i Alfredo C.
● 21 dies vegans, 3a ed.
○ Vam fer reunió específica a finals de gener.
○ Hi ha grup de whatsapp amb 5? persones implicades i document de tasques
creat per Anto → compartir al grup general d’ànimaL
○ L’Anto prepararà el material i quan hi hagi més gent apuntada farem la reunió
preparatòria. Cal gent per arrencar.
○ Tres persones de Garrotxa Vegana s’han ofert a donar cop de mà (yuhu!)
●

Senglars
○ Reunió de Laure i Ana Ma. amb Ajuntament Mataró el dia 12/febrer. Resum aquí
○ Lídia pregunta sobre el tema, Laure explica: es van veure uns senglars que
havien estat capturats amb una gàbia. Hem anat a esbrinar qui les havia muntat,
quin objectiu tenien, si formava part de campanya… Ens hem reunit amb director
de Seguretat de l’Aj., que és qui porta Protecció Civil. Veure resum enllaçat.
Pagesos Cinc sènies i Camp atletisme s’havien queixat a Ajuntament.
Ajuntament va decidir actuar consultant a Dept.Agricultura, Ramaderia i Pesca…
i Forestals de la zona. Les primeres mesures més “suaus” diuen que no
funcionaven. Van decidir contractar empresa de captura i mort dels senglars. 4
gàbies que van movent. Han capturat i matat ja uns 10 senglars. Pagesos també
fan captures pel seu compte, s’han posat d’acord amb Associació de caçadors
de Mataró. Diuen que els agradaria que senglars estiguessin al bosc i no
baixessin.
Nosaltres hem fet saber que estem en contra, hi ha altres sistemes més ètics.
Hem demanat que quantifiquin les despeses econòmiques (pagesos per danys
collites) i Ajuntament (diners gastats en els sistemes que han fet servir. Proves,
empresa captura, etc). Ens temem que no han posat èmfasi i energia i diners en
certs mètodes.
Hem pensat fer campanya de denúncia de la situació per pressionar Ajuntament
perquè suspengui aquestes pràctiques. Xarxes socials de moment. Intentar ser
constructius i proactius, oferir alternatives, sistemes de control ètic de senglars.
Oferir aquesta informació a Ajuntament perquè posin en pràctica.
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Properes passes: article al web, article al Tribuna (Esther té esborrany),
denúncia a xarxes
Taula Benestar Animal: volem entrar-hi. Fins ara es dedica només a animals
domèstics: gats, gossos i fures. Hi ha més animals a tenir en compte: coloms,
cotorres, senglars… i més endavant altres temes que ens agradaria plantejar
(pesca, escorxadors, etc). És lògic que aquesta taula s’ampliï a tots els animals.
Ens va dir que parléssim amb l’Helena, que en forma part a títol individual des
que es va constituir perquè li va demanar un antic regidor. A través d’ella hem fet
petició per tal de que ànimaL formi part. Hi ha molta gent i associacions allà.
Algú de nosaltres hauria de fer d’enllaç amb la Taula de Benestar Animal i es
comprometés a assistir a les reunions, etc. Aprofitar de fer pressió des d’aquest
àmbit. Entitats com la Spam farien incidència amb temes d’animals domèstics, i
nosaltres més amb salvatges, semi-salvatges, etc. Si ningú vol/pot, jo (Laure)
m’hi puc oferir. Ha d’haver-hi un responsable perquè hi hagi una continuïtat i ens
assegurem que hi anirem.
Lídia: seria bo tenir algun veterinari a ànimaL.
Esther: la Daniela ho és
Lídia: tenim algun contacte amb Col·legi veterinari? Des de la veu d’un veterinari
es podria donar més pes a les alternatives que volem proposar-los.
Laure: no hem contactat. L’Helena coneix algun cas d’èxit de gestió ètica de
senglars. Hauríem de contactar amb experts que sàpiguen com funciona i oferir
solució concreta. Se li han de donar les coses fetes.
Alfredo: vacunes?
Laure: captures, vacunes esterilització. Hauríem de preparar una alternativa amb
ajuda de gent que en sàpiga. S’ha de fer així, i val tant. Forma més correcta i
ètica.
Lídia: Jo ara estic una més ficada dins el món dels veterinaris i podria intentar
buscar veterinaris vegans que puguin donar-me una millor opció al pinso
Laure: seria bo que Daniela i algú més busqués alternativa viable i concreta.
Anto: documento de FAADA explica las opciones. Podríamos contactar con ellos
a ver qué nos dicen.
Laure: farem campanya de pressió a xarxes ara. Però sí, hem de buscar les
alternatives i amb cert aval i gent experta. Helena me contó que hay un regidor
vegano que hizo campaña ética de control de jabalís. Colegio abogados/
universidad veterinarios hicieron campaña vacunas que funcionó bien.
Ajuntament diuen que sí els ha funcionat el que han fet. Han capturat senglars
que estaven acostumats a tenir contacte amb humans. Ajuntament també parla
de “accidents amb vehicles” i “atacs a gossos”. Pagesos també han de tenir els
camps nets, gestionant bé els residus, etc que s’ha de verificar que ho facin bé.
// Polítiques de minimització de danys: no contenidors oberts, etc; subvencions
de tanques pels pagesos… visió global del problema: control poblacional
senglars + conscienciar que Mataró conviu amb animals, hem d’aprendre. Al
món hi ha altres animals que no som només nosaltres, pujar llindar tolerància.
Alfredo: senyalitzar zones xq gent vagi més poc a poc
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Lídia: important tenir xifres, resultats ajudaran de cares a anar a Ajuntament

Properes passes:
○ 21 DV: compartir al grup general d’ànimaL; Anto dóna un parell de voltes a
material (Anto)
○ Senglars: fem grup whats del tema x treballar-ho (Esther)
○ Taula benestar animal: Laure serà el responsable principal; Lídia serà suplent
○ Teaming: pendent per propera reunió.

Check-out (comiat)
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