1ª ASSEMBLEA GENERAL SÒCIES
Divendres 9 Maig 2014
Hora: 20:30hs
LLoc: Sala Cabaret (Mataró)

ACTA DE LA REUNIÓ
Comença l’assemblea a les 21:00h, mitja hora més tard del previst:

1.-.Dona la benvinguda la Presidenta, Lorena Sánchez. Comença el seu discurs parlant dels VALORS de
l’Associació:

Cooperació, Generositat i Compromís
També ens va explicar totes les reunions que la Junta ha tingut fins ara amb:
- Àngel Sanchez (Tècnic de l’Ajuntament per l’Associacionisme)
- Promoció Econòmica (Mireia Ràfols, Lala Méndez, Sandra Sanchez, Maria Bermudez), reunions
mensuals
- Regidoria de la Dona (Olga Ortiz, Regidora Delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum de
L’Ajuntament de Mataró)
- INSTITUT CATALÀ DE LA DONA (Ivet Castaño, Coordinadora Territorial de Barcelona)
- Insolit Women (Club per Emprenedores). per tal que és desplacin a Mataró per fer esdeveniments i
tallers molt interessants per totes nosaltres
- THNK – Isabel Toledo ens està preparant una proposta per totes nosaltres de formació en Habilitats
Directives
- PIMEC. En aquest punt, la Presidenta fa rellevant importància perquè s’ha de portar a votació el fet
de donar-se d’alta o no. Després d’explicar en que consisteix, quines son les avantatges i quina la
quota a pagar, es vota i per unanimitat la votació es SÍ.
- CNDC. Ens hem inscrit i que estem pendents d’aprovació per part del Ple del CNDC.
I les trobades que es te previst organitzar a curt terme:
 Fagem
 Empenta Granollers
 Asdem Montcada
 Contactar con FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora)
 Associació Dones d’Empresa
Es van nombrar SOCIES HONORIFIQUES a:
Olga Ortíz – Regidora del departament d’Empresa i Dona del Ajuntament de Mataró. Va assistir a
l’esdeveniment i ens demana la col.laboració amb ells el 25 Novembre (dia Internacional contra la
Violència de Genere) i el 8 de Març (Dia Internacional de la Dona)
Mireia Ràfols – Directora de Promoció Economica de l’Ajuntament de Mataró (no va poder assistir a
l’esdeveniment).
Lorena ens va explicar l’Acte Oficial de Presentació en Societat de l’Associació.
 Dia 12 DE JUNY
 Hora 20:30hs
 Lloc: Café del Mar (Mataró)
 Persones convidades: totes les associades, Ilm. Alcalde, Regidora Olga Ortiz, Promoció Econòmica,
Regidor Miquel Rey, ICD, PIMEC...entre altres.
Dóna’t un impuls: Associació de dones empresàries i emprenedores

2.- A continuació Belén Escolà, Tresorera, presenta els estatuts i demana la seva aprovació. Queden
aprovats per unanimitat però amb la condició que es facin unes modificacions propostes per dues de les
sòcies: la primera proposta feta per la sòcia Carme Riera, que va dir que tot el que parli en masculí es canviï
a femení i la segona feta per la sòcia Laura Ines, demanant que s’especifiqui en l’article 4 quan es parla de
qui pot ser soci, en persones físiques que quedi clar que siguin DONES. I també quan es parla de persones
jurídiques, que s’especifiqui que tenen que ser entitats gestionades per DONES.. Belen aclareix que aquestes
modificacions es faran quan tinguem la inscripció definitiva dels estatuts originals.
A continuació es va obrir un debat sobre si hauríem d’acceptar homes o transsexuals a la nostra Associació i
va quedar pendent de parlar un altre dia.
També es varen aprovar les quotes anuals per unanimitat, que va quedar de la següent manera:
-

40€ anuals (pagament en dues vegades, semestralment).
Si en la mateixa empresa són dues sòcies, una d’elles pagaria només el 50% (és a dir, 20€ anuals).

-

20€ anuals: sòcies que formin part d’altra o altres associacions de dones profesionals, també tindran
un 50% de descompte presentant el rebut de l’altra Associació.

Belén també va presentar el conveni de col·laboració amb el Banc de Sabadell, que prèviament s’havia enviat
a totes les sòcies i va demanar si totes l’havíem llegit. Va demanar si havia algun dubte i ningú va dir res.

3.-.Seguidament Carmen Talavera, Secretària, presenta a totes les comissions

de treball, d’una a una i les
seves components. El fi principal d’aquestes presentacions es que totes les associades coneixen les dones
que composen aquestes comissions així com que ens expliquin la seva missió i els seus objectius i el seu pla
de treball d’ara fins a finals d’any. S’adjunta presentacions de totes les comissions.
Les comissions i les seves components són:
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ: (els seus càrrecs els trobeu a la presentació adjuntada)
Alejandra Llara
Elvira García
MJo Gurbindo
Gemma Codony
Eva Soldino
Anna de Quirós
Noemí Armengod (temporalment de baixa de la comissió)
COMISSIÓ D’ASSESSORAMENT I BENVINGUDA
Analía González
Maica Jiménez
María Blanco
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COMISSIÓ DE CERCLES DE MENTORIA:
Ingrid Alvarez
Laura Inés (es va oferir la mateixa nit per ajudar en el que fes falta)
Esther Cols (es va oferir la mateixa nit per ajudar en el que fes falta)

COMISSIÓ DE FORMACIÓ/INFORMACIÓ:
Maica Jiménez
Àngels Espelt
Lorena Sánchez
COMISSIÓ D’ESDEVENIMENTS I NETWORKING:
Núria Lladó
Sònia López
Carmen Talavera
COMISSIÓ D’ATERRATGE A L’INNOVACIÓ:
Silvia R. Mallafré
Rosa Bassols
Belen Escolá
Laura Inés
Estava previst que cada sòcia pogués fer un “Elevator Pitch” però no ho vàrem poder fer. Es comunica que
queda aplaçat per el primer Networking que s’organitzi.
A continuació vàrem donar pas al sopar en el mateix lloc.
Us volem agrair el bon ambient que va vetllar tota la nit, així com l’interès i la bona energia mostrada.
Gràcies pel vostre temps i per les ganes de tirar endavant aquest projecte que es de TOTES.

La Junta Directiva
Lorena Sánchez – Presidenta
Carmen Talavera – Secretària
Belén Escolà - Tresorera

A Mataró, 14 de Maig de 2014
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