ACTA JUNTA 18
Data: 11/12/2021
Lloc: Telemàtica
Assistents: Esther, Anto, Ana, Anna, Eva, Laure, Alfredo
Check-in
Agenda
● On som i on anem?
○ 21 dies vegans:
■ Ana Ma: campanya de difusió molt curta, poca gent, busquen
receptes i reduir consum carn. Nosaltres anàvem fatal de temps i
energies i no vam arribar al que havíem planificat.
■ Esther: Facebook està molt mort. Telegram o whatsapp aniria millor?
■ Eva: format xarxes socials no m’ajuda. M’interessa conèixer receptes,
tenir info i tal però no penjar fotos ni explicar. La gent no sap com
fer-ho, quines passes donar.
■ Anto: buscar formato mejor. A nivel de organización la idea de la ética
es importante remarcarla, lo que hay detrás, no solo limitarnos a
recetas porque entonces estamos vegetarianizando, no veganizando.
■ Laure: A mi m’agrada molt el 21 dies vegans. Feinada, material
boníssim i útil. Possibilitat de fer consultes fantàstic. Veig que poca
gent s’ha apuntat i sol ser passiva. Tenir grup gran és forma
d’aconseguir que hi hagi moviment. Menys gent és producte del
nostre entorn, ànimaL arriba fins on arriba. La primera vegada va ser
un boom i es van apuntar totes les persones interessades. La nostra
audiència global no s’ha incrementat perquè ens adrecem a la
mateixa gent. Podríem intentar incrementar audiència potencial i
canviar format. Fer a nivell individual tutoritzat?
■ Anna Sallent: d’acord amb Laure
■ Ana Ma: noia que va repetir perquè es volia fer vegana arrel de 2a
edició, això és valuós.
■ Anto: si seguimos, tiene que haber un equipo con más personas y
trabajo repartido. No cargar mucho trabajo en una persona. No
duplicar trabajo y separar responsabilidades
■ Esther: gent que vol info i gent que vol estar acompanyada (pinya).
Actualitzem apartat recursos amb un toolkit? Passes molt clares per a
que la gent pugui fer-ho pel seu compte (Anto: les tutories donen
molta feina).
■ Anto: es mucha faena tutorizado 1-1.
■ Ana Ma: Correo electrónico para consultas.
■ Anto: canal telegram.
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Laure: plantegem reunió de 21 dies amb idees i propostes preparades
per parlar-ho.
Càrrecs junta: Anna Sallent s’ofereix a ser tresorera.
Anto: algú s’ofereix a portar rescats animals? de cares a any que ve, algú de
referència. Això té impacte a tresoreria. Descomptes a associacions.
Ana Ma: c/ Argentona clínica solidària.
Anto: tema veterinario busco especialista. Persona que rescata se tiene que
hacer responsable o si no pueden haber muchos problemas. Documentación,
información, lista veterinarios, contrato a rellenar, cuestionario adoptante,
proceso de pago, ayuda difusión redes, etc. Reglas básicas. Haré primer
draft.

Assemblea anual
● Cap setmana 22-23 gener (posteriorment a la reunió ajornem al mes de març per
motius d’agenda de l’Esther). Doodle.
● Preparar documentació.
Altes i baixes sòcies. La Lídia L. sol·licita la baixa de l’associació.
Properes passes
● Reunió 21 dies vegans: 9 gener a les 19h (Anto envia enllaç)
● Memòria anual 2021 i comptes (Laure)
● Proposta activitat proper any - taula (Esther)
● Doodle convocatòria assemblea general (Esther)
Check-out
Diverses localitzacions, 11 de desembre de 2021,
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