REUNIÓ DE JUNTA ànimaL - EXTRACTE
Data: 4/4/2021
Lloc: Reunió Telemàtica
Assistents: Anna S., Ana, Esther, Anto, Laure
Ordre del dia:
1. Botiga animals.
a. L’Ana ha trucat a la central de Granollers dels mossos, ja coneixien el cas. Hi
han anat vàries vegades. La va trucar el responsable després i va explicar
que van fer un dispositiu conjuntament amb el Seprona i una veterinària, per
mirar si tot quadrava. Sembla ser que hi ha hagut un canvi de propietaris
recentment i des d’un punt de vista legal ho tenen tot en ordre.
b. A menys que la persona informant tingui més info o vulgui denunciar ho
haurem de deixar així.
c. Esther proposa fer un post a xarxes sobre la situació de l’abandonament
d’animals i sobretot què representa comprar un animal (condicions gosses).
Forma part de la família, li has de procurar benestar. Idees clau: adopta
perquè hi ha molts abandonats; no compris perquè hi ha perills darrere.
2. Senglars. L’Anna S. i el Laure han fet reunions amb en Manel López-Béjar,
professor de veterinària de la UAB i responsable dels estudis de l’aplicació de la
vacuna anticonceptiva de senglars a Catalunya i amb la M. Teresa de Gea,
presidenta de la comissió de dret animal del Col·legi d’Advocats de Mataró. En breu
tindrem preparat l’informe sobre la situació i alternatives. Farem proposta concreta a
l’Ajuntament de Mataró:
i.
1. Aturar captura i mort de senglars i suspendre permisos de caça a
ciutat de Mataró
ii.
2. Que facin avaluació rigorosa dels danys i incidències causades
pels senglars, per saber si cal o no prendre algun tipus de mesura. És
un problema real? (1/any?)
iii.
3. Si realment és un problema, que facin un estudi ben fet amb el
cens de senglars, capacitat de l’ecosistema de sostenir-ho + un pla
d’acció rigorós sobre com afrontar la situació. Tot plantejat amb
mètodes ètics.
3. Futur del grup de whatsapp d’activisme de carrer.
a. El mantenim per a impulsar accions de carrer.
b. Convoquem acció proposant 2 dates i horari (amb temps!) i veure què es
mou. Hi ha gent que vol fer activisme, és bo tenir-los en compte. Totes estem
d’acord. Fer explícit més endavant que busquem algú que pugui dinamitzar,
encarregar-se.
i.
Quin tipus activisme?
1. Projector, pantalles (material audiovisual per generar
consciència. Imatges de santuaris i part fosca amb dades).
Paradeta + acció allunyada + repartir enganxines
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2. Si l’Aj no ens fa cas, fer alguna cosa pel tema senglars
(recollida firmes i acció reivindicativa)
4. Altes i baixes de sòcies. Sol·liciten la baixa la Marta S., el Juan H. i la Sílvia M.
Actualment som 25 sòcies (entre 23 i 60 anys, mitjana d’edat de 37,8 anys, 76% del
Maresme, 52% de Mataró, 64% dones). (Només 20 donades d’alta a Teaming)
5. Properes passes
a. Acabar informe i preparar material per contactar amb Ajuntament per tema
senglars + campanya xarxes + contactar (correus, instància, Taula Benestar
Animal) (Laure, Ana S., Esther)
b. Post a xarxes sobre la compra d’animals. Nucli zoològic, selecció femelles,
lloguer de mascles per muntar... Fundació Affinity, FAADA, ..? (Esther)
c. Pensar detalls i dates activisme (projector, bateries, estructura, endoll amb
allargador) (grup whats Junta)
d. Vacants vicepresidència i tresoreria: a pensar
e. 21 dies vegans pendent!! Anto enviarà whatsapp a grup. Ana Ma. agafa
relleu per liderar.
Diverses localitzacions, 4 d’abril de 2021

Laureà Miró
Secretari

Esther Molina
Presidenta
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