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JUNTA GESTORA:  

Vanessa Trillo, Laia Pinilla, Silvia Ramirez 

22/01/19 

ORDRE DEL DIA: 

- Revisió, aprovació i signatura acta de la junta anterior 

Queda pendent d’aprovar per absència de la Vanessa. 

- Repàs tasques i compromisos pendents acta anterior: 

o Vanessa Trillo: tema web, hem de decidir que fem amb les propostes que 

aporta avui la Vanessa a la reunió.  

 

Wordpress (pagant quota) és la proposta que ens fan. Què hi volem: 

-Blog 

-Próximos eventos 

-Qui som 

-Contacte 

-Tetatrivial 

-Principis i valors 

-Documents 

-Fes-te sòcia 

 

Plantegem quota 4 euros per començar 

 

o Silvia Ramirez: Gestió grup de wapp i fulla de sòcia, documents de drets 

d’imatge, alta compte bancària 

-Full de sòcia sense número de compte per tal que es puguin fer sòcies ja 

encara que no hi hagi encara l’opció de pagar per transferència. 

-Full de drets d’imatge preparat. S’afegeix clàusula referent a la cessió 

d’imatges a l’entitat que realitza les activitats. 

-No podem formalitzar el compte bancari fins que no tinguem cif definitiu i 

registre a justícia. 

 

o Laia Pinilla: model carnet sòcia i flyer presentació 

-Per dificultats amb els dissenys de fons, trenquem amb la idea inicial.  

-Propera junta presenta proposta. 

 

 

- Adhesió Plataforma Petra: se aporta el pdf para firmar 

Signem carta en pdf amb nom, càrrec i signatura. 

 

- Calendari actuacions primer semestre, avaluació de la situació. 

-Avaluació positiva de la situació. 

 

- Preparació primera reunió col·laboradores 
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- Contactes col·laboradores: Yolanda (Doula), Thais (la remei), Carmen (yum), Ariadna 

Peralta (pelvicfit.es), adela atero (llevadora), jenny (osteòpata, col·laborada carmen 

de yum) 

Buscar data a la propera junta per veure’ns amb l’Ariadna Peralta. 

Sílvia es trobarà amb Jenny i Thay (per separat) 

 

- Assistents reunió col·laboradores alba Ochoa, noelia morales, elena cruz, anais 

perez mulero, missmamaleona (instagram) 

 

Lloc: Panet de Gavà, Carrer Montflorit amb Sant Lluís. 

18 h – 19.30 h 

 

Cafè i reunió.   

1. Presentació Lactamater amb presentació diapos de les publicacions d’Insta dels 

principis i valors de l’entitat. 

2. Necessitats de col·laboració: 

a. Assessores lactància (es farà formació al setembre 2019) 

b. Difusió i xarxes socials 

c. Streaming i web 

d. Suport per a les xerrades 

e. Fires i stands 

f. Contactes 

3. Torn obert de paraula 

 

- Repàs tasques pendents 

-Local ASS Veïns: decidirem després de parlar amb l’Ajuntament de Gavà  

Plantegem fer contraoferta a l’associació de veïns. 

-Carnet i flyer (Laia) 

-Web (Vanessa) 

-Projecte (Sílvia) 

 

- Marcar data propera junta 

 

 

 

 

Silvia Ramirez


