2ª Acta – Reunió mensual
de Comissions de Treball
Dimecres 9 Juliol 2014
Hora: 14:45hs
LLoc: Tecno Campus (Mataró)

A Mataró, a les 14:45 hores del dimecres 09 de juliol del 2014 i a la 4ª planta del Tecno Campus, es celebra
reunió mensual de les Comissions de Treball de l’Associació Dóna’t un Impuls, assistint les persones a continuació detallades:








Junta Directiva:
-

Lorena Sánchez (Presidenta)

-

Belen Escola (Tresorera)

-

Àngels Espelt (Secretaria en substitució de Carmen Talavera)



Comissió d’Assessorament i Benvinguda:
-

Maica Jiménez

-

Analia González

-

María Blanco



Comissió de Comunicació:
-

Alejandra Yara

-

Eva Soldino

-

MJo Gurbindo

Comissió de Cercles de Mentoria:



Monica Fernández

Comissió Formació:
-

Lorena Sánchez

-

Àngels Espelt

-

Maica Jiménez

-

Montse Clapés

Comissió d’Esdeveniments i Networking:
-

Carmen Talavera

-

Sonia López

Comissió d’Aterratge a la Innovació:
-

Rosa Bassols

-

Belen Escolà

La reunió es desenvolupa conforme el següent ordre del dia:
1. Reunions realitzades per la Junta.
2. Comissió Comunicació: avanços en la web, blog, radio, tv, directori sòcies, clipping...
3. Comissió Assessorament i Benvinguda: ens explicaran els avanços que hagin fet fins el dia d'avui i

activitats que tinguin programades a partir de setembre.
4. Comissió Cercles Mentoria: avanços fins ara i programació per setembre i últim trimestre any.
5. Comissió Esdeveniments: esdeveniment per Juliol i programació per últim trimestre any.
6. Comissió Formació: avanços i programació a partir de setembre. Hem de començar a fer una agen-

da de cursos, xerrades, tallers...
7. Comissió Aterratge: avanços i propers passos a fer.
8. Precs i preguntes
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Pren la paraula la Presidenta i explica que degut a que algunes de les representants de les comissions han
de marxar abans de temps, es mantindrà el ordre del dia però es canviarà el torn dels mateixos.
Es comencen els punts de l’ordre del dia:
1.- Reunions realitzades per la Junta
1.1 Generalitat
Es reuneixen amb el servei d’emprenedoria i els serveis d’economia cooperativa, per tal de que les associades puguin disposat d’aquest serveis per a les seves empreses.
La Generalitat no pot oferir ajuda econòmica donat que l’Associació encara no compleix els requisits mínims per poder accedir-hi (tenir 3 anys d’experiència com Associació, disposar de 2 tècnics dintre de
l’Associació i tenir local social propi).
S’acorda passar tots els links d’assessorament a la comissió de comunicació per tal que es pengin a la web,
juntament amb els logos de les entitats.
1.2 Tecno Campus
Es reuneixen amb Emma Feriche, responsable del Servei d’Emprenedoria del Tecno Campus, per parlar
majoritàriament del programa Inno Emprèn, programa que ofereix mitjançant tres vies assessorament a
emprenedors:


assessorament per l’emprenedor que comença



assessorament per qui ja te una empresa



assessorament per qui vol accelerar la seva empresa

Es planteja un taller per explicar el funcionament de Inno Emprèn, per tal de que les associades puguin
gaudir d’aquest servei.
1.3 Pimec. Sopar Premis Pimes
La Presidenta, va estar convidada a aquest sopar dels Premis Pimes com representant de l’Associació i
membre de la Comissió Executiva del Maresme de PIMEC.
Es posa de manifest que l’Associació ja forma part de la patronal Pimec i per tant ja pot gaudir d’alguns dels
beneficis de ser-ne, entre ells s’informa que ja està actiu el codi promocional de Vueling.
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5.- Comissió d’Esdeveniments
La representant de la Comissió passa a detallar el programa d’esdeveniments prevists des de juliol fins al
desembre,
JULIOL.- Es proposa un Treking familiar el dia 20/07/14 al Montseny amb sortida a les 08:00 del matí i tornada a les 14:00, es una acció que està pensada per afavorir la conciliació familiar i la comunicació distesa
entre les sòcies.
SETEMBRE.- Neworking obert amb ponents d’alt nivell, amb l’objectiu de captar noves sòcies.
OCTUBRE.- Es proposen fer unes xerrades per tal de que cada empresària pugui presentar la seva empresa
en el format de 20 imatges amb 20 segons. Es proposa que en cada reunió hi hagi 5 empreses que es presentin.
NOVEMBRE.- Es proposa un esdeveniment de reunions amb altres associacions.
DESEMBRE.- S’organitzarà un sopar de Nadal.
3.- Comissió d’Assessorament i Benvinguda
Es defineixen els objectius d’aquesta comissió que son bàsicament:
 donar la Benvinguda a la nova associada
 direccionar (fiscal, legal, mentoria...) a la nova associada de la forma més adient i en funció de les
seves necessitats.
Es proposa crear un màrqueting per incorporar noves associades
2.- Comissió Comunicació
A. BLOG. Es proposa incorporar un Blog a la web. Tindrà les següents entrades
 Analía González serà la responsable de fer una entrevista quinzenal a cada associada, la

qual es publicarà al blog quinzenalment. La finalitat d’aquesta entrevista es conèixer millor
a cada associada, a què es dedica i poder explicar punts comuns a totes les associades (amb
preguntes tipus estàndards) i la seva experiència amb l’Associació
 Comissions de treball: cada comissió haurà de fer una publicació mensual en el
 Associades: es donarà oportunitat a que cada associada pugui publicar entrades interessants al blog
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S’acorda que Analía passarà el que ja te fet del Bolg (entrevista a Gemma Codony) a la comissió de comunicació.
B. NEWSLETTER. MariJo com responsable del newsletter explica que ha d’acabar de donar maquetació

al newsletter amb l’ajuda de les seves companyes.
C. LINKEDIN. En procés de creació
D. CODI INTERN DE REDS SOCIALS. Pendent de redactar.

4.- Comissió Cercles Mentoria
Volen preparar un vídeo sobre l’objectiu de mentoria. Per explicar en què consisteix la mentoria volen fer
presentacions de situacions que poden ser comuns a altres associades per tal de que totes es puguin sentir
identificades.
Proposen tenir reunió amb associades perquè volen expressar que hi ha dos tipus de mentoria ben diferenciades, les de Mentor-Mentorat, i Mentor-Grup
6.- Comissió Formació
A. CAMBRA DE COMERÇ. S’exposa l’oferta de la Cambra de Comerç de Barcelona. La Cambra facilita

un qüestionari per poder-lo penjar a la web per concloure quins cursos son més atractius per les
associades i poder fer una proposta econòmica en ferm. S’acorda que aquest qüestionari no es el
més adient i es proposa fer un de nou similar al que ja s’havia penjat i utilitzat temps enrere.
B. UPC. S’exposa un resum de la reunió que es va mantenir amb el Sr. Josep Maria Colomer , professor

del departament d´empreses de la UPC, i formador als programes d´emprenedoria de Barcelona
Activa. Ens proposa un curs titulat “Com fer el pla de màrqueting del petit negoci”, que te com a objectiu conèixer les variables més importants a tenir en compte per desenvolupar un pla de màrqueting d´un petit negoci. Es un curs de 8 hores distribuïdes en dues sessions amb continguts teòrics i
pràctics.
C. PIMEC. Es fa una exposició de les ofertes de Pimec, la qual es mostra oberta a oferir cursos de curta

durada i de preus assequibles.
A tenor dels comentaris que es fan a la sala, es posa de manifest una gran inquietud pels pocs coneixements informàtics que hi ha entre la majoria d’associades.
També es posa de manifest que des de la comissió de formació no s’emeten gaires links informatius per fer
cursos de formació.
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L’equip directiu recorda que hi ha un conveni de col·laboració amb l’entitat financera Banc de Sabadell que
esta disposada a oferir xerrades monogràfiques de temes financers.
7.- Comissió Aterratge
A. VIATGE A ESTOCOLM. Enuncien les visites ja concertades en Estocolm amb diferents firmes com ara

Electrolux, Happy Shocks, Associació de dones...També exposen que hi ha previstes activitats en
museus. S’explica que la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Mataró ha aprovat un ajut de
500€ per poder fer front al 50% del cost de la coach Laura Inés en el viatge. L’Ajuntament farà una
factura directament a la coach per justificar aquesta despesa.
B. ATERRATGE A CATALUNYA. Davant el descontent per part d’algunes associades per no poder realit-

zar desplaçaments de llarga distància i durada, la comissió d’Aterratge ha organitzar sortides a Barcelona, sortides d’anar i tornar el mateix dia i poder visitar firmes com Microsoft Barcelona, Valkiria
Surft, ...S’aniran informant a mesura que s’apropin les dades de les visites.
I sense més a comentar, es dona per acabada la reunió a les 16:30hs

Junta Directiva
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