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PRIMERA JUNTA GESTORA: Vanesa Trillo, Sílvia, Laia 
 

03/12/18 

ORDRE DEL DIA: 

- Passes a donar per acabar de donar d’alta l’associació: 

o Demanar cif provisional 

Sílvia hi anirà. 

o Alta com a associació a l’ajuntament de Viladecans i Gavà per començar 

Primer cal CIF 

o Programar reunions amb els dos ajuntaments. 
Vanessa envia correu a l’Ajuntament de Gavà per tal de plantejar la nova 

situació de LactaMater i la possibilitat de fer-ne una presentació. 

La Sílvia s’encarrega de la presentació amb l’Ajuntament de Viladecans. 

o Donar d’alta una compte corrent: a quin banc? 
Hi ha un compte a BBVA a nom de la Vanessa i la Sílvia. Es mirarà que es fa 

amb el compte l’import es passarà al compte del nou banc. La Sílvia 

recuperarà l’import pagat pels tràmits de registre de l’associació. 

La Laia pregunta a la Núria pel procés amb Caixa d’Enginyers. Un cop ho 

tinguem haurem de pagar la quota de sòcies. 

- Preparació presentació LactaMater a Gavà i a Viladecans (queda per la propera 

junta) 

o Sol·licitud local 
o Elaboració cartell 
o Difusió 
o Preparació contingut de la xerrada 

- Gestió de sòcies: 

o Decidir import quota sòcia i forma de pagament. 

Es planteja una quota de 15 e. Les persones que ja estan al grup de 

whatsapp, oferta de llaçament de 10 e per l’any 2019. 

S’obre la possibilitat de fer “taquilla inversa” en el GAM per contribuir a 

l’Associació. Les sòcies no haurien de fer-ho perquè ja paguen la quota. 

Forma de pagament per transferència o domiciliació. En cas de 

domiciliació, s’incrementarà la quota amb la quantitat corresponent a 

costos del tràmit i comissió. 

o Documents que fa Sílvia: 
Proposta de full d’inscripció de dades, conveni de confidencialitat i 

protecció de dades, drets d’imatge i compromís amb els principis 

fonamentals de LactaMater. 

o Decidir avantatges sòcies 
Pagar 15 e dóna la possibilitat de: 

-participar als GAM 

-descomptes en tallers i xerrades 

- Primeres passes grups d’ajuda mútua: 

o Decisió sobre el format: lactància o criança (objectiu a llarg termini) 
GAM de lactància i criança (focalitzat en les mares) 
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Grup de criança (Espai Familiar) 

Activitats dirigides puntuals focalitzades en les famílies però amb espai 

adaptat per les criatures. 

 
Preparació de les sòcies que vulguin col·laborar activament dinamitzant 

algun dels grups a través de petites formacions. 

 
o Decidir periodicitat i tipus de difusió 

- Adhesió a d’altres moviments: plataforma Petra 

Acceptem adhesió a Petra. 

- Revisió Reglament de Règim Intern i aprovació. (posterior junta) 

- Pàgina web: elaboració. 

Vanessa contacte i a veure què. 

- Xarxes socials: determinar continguts i periodicitat dels mateixos 

Foto de la junta. 

Publicacions més endavant a partir de gener quan iniciem any i presentem 

associació. 

- Repartiment de tasques i compromisos 

- Propera reunió. 

Propera Junta: 3 gener 2018. 
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