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JUNTA GESTORA:  Laia Pinilla, Noelia Morales, Silvia Ramirez 

- Repàs tasques en procés 

o Explicació organització contactes correu electrònic. 

 

Dins del correu electrònic hi ha una sèrie d’etiquetes pels diferents espais, sòcies, contactes 

institucions per difusió, etc. 

La idea és que l’Anaïs pugui crear l’etiqueta difusió entitats Gavà.  

 

Parlem del funcionament dels grups i espais actuals. Sembla que les famílies de criança diversa, 

en no tenir grup de whatsapp tenen més necessitat de trobada virtual que no pas les famílies de 

criança i maternitat. 

Valorem tornar a fer sessions temàtiques. 

 

o Revisió sòcies feta, cal pensar carnet on line i reclamar pagament de la quota a les sòcies actuals. 

Cal pensar en avantatges de ser sòcia, tipus descompte a papereries, podrien ser descomptes en 

activitats lucratives de les sòcies, per exemple. 

 

Fem carnet virtual amb correu electrònic personalitzat. 

La Noelia reclamarà la quota a les sòcies que no han pagat. Es recomanarà que es faci via web per 

tal de fer el pagament recurrent anual. 

Laia passa model de conveni per descomptes i avantatges per a sòcies.  

Idees: Laura (fotografia), Ofimes, TeletiendaHome, Psicòloga Sílvia. En la propera junta valorem. 

 

o Tema tallers i esdeveniments on line o zona privada web o el que sigui. 

 

En el moment en el qual tinguem l’assegurança de responsabilitat civil i el pla de voluntariat, 

podem demanar sala. Si al 2021 ens deixen fer activitats presencials, igualment les podem gravar 

per tal de fer-les accessibles via web per sòcies a la zona privada. Mentre durin les restriccions, 

plantegem fer igualment activitats, per exemple amb periodicitat mensual, i la seva gravació 

exclusiva a la zona de sòcies. 

 

o Vídeos per ig, post pel bloc. 

La Sílvia reclama i “deixa caure la idea” que cal moure les xarxes, fer vídeos i contingut propi, posts 

pel bloc... la Laia proposa directes des de IG Lactamater i aprofitar posts nostres que tenim escrits 

sobre la temàtica. 

 

o Nous càrrecs: Anais i Lucía, acollida i funcionament. 

Lactamater.suport@gmail.com per la Lucia. El crea la Silvia 

Grup de Whatsapp per junta + col·laboradores 

 

o Planificació anual 2021. Propera junta  

o Assegurança Silvia pregunta si es pot pagar en dos cops 8nno tenim prou diners) i si podem baixar 

el capital assegurat perquè sense presencialitat no té sentit ni és sostenimble. 

 

- Propera junta 27 de desembre de 15 a 17 Sílvia i Laia / 3 de gener 15.30 h Noelia, Silvia i Laia 
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