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JUNTA GESTORA: 

Laia Pinilla, Silvia Ramirez 

ORDRE DEL DIA: 

- Revisió, aprovació i signatura acta de la junta anterior 

 
- Traspàs caixa efectiu, queda pendent per absència de la Vanessa. Donat que les tres 

podem fer sòcies en algun moment, les tres disposarem de talonari de rebuts. 

 
- Traspàs llistat sòcies, efectuat. Es digitalitzarà cada inscripció per tal que la 

informació sigui accessible per les tres sempre que calgui (domiciliacions, 

contacte...) 

 
 

- Repàs tasques i compromisos pendents: 

o Vanessa Trillo: tema web, ja hi ha diners per pagar subscripció. 

 
o Silvia Ramirez: Proposta projecte. Compartim tasca Laia i Sílvia. 

 
o Laia Pinilla: model flyer presentació. Fem traspàs de la tasca a la Sílvia 

 
 

- Adhesió Plataforma Petra: se aporta el pdf para firmar 

Hem de tornar a signar, vam signar el document incorrecte. Es farà a la propera 

junta. 

 
- Calendari actuacions primer semestre, avaluació de la situació. 

1. Taller de blw 

2. Primers auxilis. Cal més difusió 

3. Planificació mes d’abril: Què és i que no és la criança respectuosa. 

 
-Local per primers auxilis. Si fem aquesta setmana el projecte, la setmana vinent el 

podríem presentar a l’Ajuntament de Gavà per demanar sala ja com entitat. 

 
- Carnets sòcia: Els farà la Sílvia. 

 
- Locals que ens han ofert: 

 
o Associació de veïns de Viladecans: 4 e per persona (una sola vegada) al local. 

Divendres a la tarda lliure. D’ara a l’agost. Ens deixen màrfegues i coixins. 

o Local de la Noelia: ens deixa el local a canvi de donar i pagar l’aigua. Es 

podria plantejar, en cas que fos provisional i per un ús a curt termini, de no 

donar l’aigua. 
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- Decisió respecte properes passes a seguir: calendari fins al juny. 

 
o Grup  de  whatsapp  només  per sòcies  per tal  de  parlar  temes interns de 

l’entitat i que tinguin prioritat a l’hora de decidir què fem i què no fem. Fet. 

 
- Marcar data propera junta 

18 de febrer a les 14.30 h 
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