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JUNTA GESTORA: 
 

Vanessa Trillo, Laia Pinilla, Silvia Ramirez 
 

ORDRE DEL DIA: 

- Revisió, aprovació i signatura actes anteriors, aprovades per unanimitat. 

 
- Signatura adhesió Petra 

Fet 

- Traspàs caixa efectiu: 

Pendent per a la propera junta per absència de la caixa. Diumenge li donarà. 

 
- Traspàs llistat sòcies, dubtes i aclariments i coordinació entre nosaltres. 

Fet 

 
- Repàs tasques i compromisos pendents: 

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

decidim fer la subscripció de 8 euros. 

 
o Silvia Ramirez: Proposta projecte, repartiment parts del projecte. 

 
o Laia Pinilla: proper curs pedagogia i criança. Abril. 

 
- Calendari actuacions primer semestre, avaluació de la situació. 

o Local per primers auxilis. ¿ local associació veïns gavà? Sí 

o Situació inscripcions taller blw: places exhaurides. 

o Situació inscripcions curs primers auxilis, necessitat de difusió: 3 places 

ocupades. El cap de setmana es fa cartell i difusió. 

o Inici i calendari grups suport gavà i Viladecans: coordinació difusió i gestió: 

preparats els recursos a Gavà per engegar el grup. Es farà calendari amb les 

dates que sol·licitem per demanar la sala a l’associació de veïns. Quan la 

Sílvia tingui clar quines setmanes al mes disposa de sala a Pau Picasso, ho 

passarà a la Vanessa per quadrar-ho de manera que cada setmana hi hagi 

sessió a Gavà o a Viladecans. 

En principi, es farà els dilluns a la tarda, de 17 a 19 aproximadament, segons 

disponibilitat de sala. 

 
o ¿Comissions de treball? Idees per aconseguir mans i implicació. 

▪ Comunicació: de moment, seguim nosaltres gestionant les xarxes. 

▪ Difusió: un cartell per esdeveniment. Esdeveniment de facebook 

nomes per a cursos i xerrades mensuals. Grups de suport no, només 

es recorden amb un post a Instagram, face i twitter. Llibertat de 

publicació dins dels principis de Lactamater. 

▪ Formació interna: amb la intenció d’aconseguir més assessores de 

lactància. Necessitem el segell IHAN. 
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- Carnets sòcia i ¿propera reunió col·laboradores? 

S’entregaran en la propera reunió de col·laboradores. La Sílvia és fa plastificant-los. 

La validesa serà mentre segueixin pagant. 

 
- Locals que ens han ofert: local Noelia i Cambras, possibles usos. No veiem viable 

donar cap ús al local. 

 
- Decisió respecte lloc, hora i periodicitat reunions junta. 

 
o Juntes com espai de decisió: en principi en cafeteria prop de l’estació de 

Gavà 

o Juntes com espai de treball: valorem reservar sala al Pau Picasso 

 
- Repàs actes junta i tasques pendents, recull de temes a tractar 

Previsió de dies en que hauríem de fer quelcom: 

2 abril (autisme) 

 
- Marcar data propera junta 

01 d’abril a les 14.30 a l’Estació de Gavà 
 
 
 

 
 

http://www.lactamater.com/

