
REUNIÓ DE JUNTA ànimaL - EXTRACTE

Data: 14 de març de 2021, 19:00 h
Lloc: Telemàtica (GoogleMeet)

Assistents: Marina, Bernat, Anto, Laure, Ana Ma, Anna S., Lucas, Eva, Esther, Alfredo

Check-in (Hola-què-tal)

Temes tractats

1. Botiga d’animals a Mataró
A certa botiga d'animals de Mataró hem rebut informació de terceres persones sobre
males praxis. Cada cert temps canvien el nom de la botiga d’animals per evitar
temes legals, però continuen les mateixes persones. Situacions dels treballadors
precaries (negre). Cadells vénen de països de l’est amb passaport falsificat. Han
d’estar 3 mesos amb la mare, però aquests només 1 mes i ja els porten per vendre a
Espanya. Durant el transport moren uns quants cadells i hi ha perill de no sobreviure
per separació de la mare. A la botiga d’animals també moren animals. No els treuen
mai a passejar. Tenen  tots els animals a una gàbia de vidre. Si no es venen,
s’emmagatzemen els animals de mala manera. Prioritzen cadells perquè donen més
beneficis i una raça de gos específica (toy) que dóna més benefici. Injeccions als
animals ho posava la propietaria del local, sense estudis ni llicència ni especialitat. Hi
havia una veterinaria associada a la botiga però la persona informant no la va veure
mai.

a. S’avaluen diferents possibilitats d’actuació.

2. Senglars
a. A Mataró hi ha activa una campanya de captura i sacrifici de senglars. Hi ha

hagut alguns conflictes amb pagesos, pistes atletisme, trànsit i gossos. Hem
demanat info a Ajuntament i ens han respost correctament. Confirmen que no
han fet cap tipus de valoració de danys, no saben quina és la quantia de
danys provocats als pagesos i demés, però s’han gastat 11.000€ en
contractar empresa per capturar-los i matar-los. També han donat permís a
pagesos perquè es posin d’acord amb caçadors i facin batudes. Hem estat
mirant alternatives. La idea és pressionar ajuntament perquè deixi de matar
senglars i es facin alternatives. Primer cal evaluar si els senglars són un
problema o no. Ajuntament ni tan sols ho sap, només ha reaccionat a queixes
pagesos, danys no estan quantificats. Volem dir a aj. que no poden gastar-se
aquest diners de la gent quan ni tan sols saben si és problema o no. Hem de
fer entendre que convivim amb altres animals. Un cop sapiguem si és
problema o no, plantejar alternatives. Actualment estem recabant informació
sobre alternatives ètiques per fer estudi de quina és la població de senglars a
Mataró, quins costums tenen, i quina és la problemàtica que estan provocant
(o no). Volem estar ben informades i buscar alternativa que puguem plantejar
a Ajuntament de forma fàcil.
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3. Altes i baixes de sòcies. El Jesús C. G. ha demanat la seva baixa per falta de
temps. La Marta S. ha expressat el seu desig de marxar i esperem la seva
confirmació. S’acorda fer missatge per a que les activistes no se sentin jutjades.

4. Futur del grup d’activisme de carrer
a. Divendres nit la Marta va enviar un missatge al grup dient que crearia un altre

grup i va marxar.
b. Aquest grup de Whatsapp és especial perquè és l’únic on hi ha sòcies i no

sòcies. Es va fusionar AVMataró amb activistes ànimaL. Intuïm que hi ha gent
que no se sent còmoda amb estructura formal (no ho diuen clarament). De
moment queda en stand-by.

5. Sòcies que no volen pagar quota i tampoc marxen
a. Som 21 teamers, 28 sòcies actualment i 1 teamer que no és sòcia. Falten 6

sòcies per donar-se d’alta, dues de les quals han manifestat que no pensen
fer-ho.

b. S’acorda donar un últim avís a les sòcies que no volen pagar per a que es
posin al dia de les quotes o bé sol·licitin la baixa a l’associació

6. Properes passes
a. Botiga d’animals: Ana Ma parla amb mossos i mira tema Hisenda i normativa

botigues animals; Laure porta tema a Taula Benestar Animal
b. Senglars: contacte amb altres casos (Laure, Eva); informe d’alternatives

(Anto); preparar difusió xarxes i web (Esther)
c. Grup activisme àL: missatge comoditat i no judici, cadascú participa fins a on

pot i vol, estem agraïdes x presència (Esther)
d. Sòcies que no volen pagar: es farà últim missatge perquè s’ho repensin una

setmana i si no doncs que marxin.

Check-out (comiat)

Diverses localitzacions, 14 de març de 2021

Laureà Miró Esther Molina
Secretari Presidenta
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