3ª Acta – Reunió mensual
de Comissions de Treball
Divendres 19 Setembre 2014
Hora: 14:15hs
LLoc: C/Herrera (Mataró)

A Mataró, a les 14:15 hores del divendres 19 de setembre del 2014 i al C/Herrera, 70, es celebra reunió
mensual de les Comissions de Treball de l’Associació Dóna’t un Impuls, assistint les persones a continuació
detallades:






Comissió Formació:

-

Lorena Sánchez (Presidenta)

-

Àngels Espelt

-

Belen Escola (Tresorera)

-

Lorena Sánchez

-

Àngels Espelt (Secretaria en substitució de Carmen Talavera)

-

Montse Clapés



Comissió d’Assessorament i Benvinguda:
-





Junta Directiva:

Analia González



Comissió de Comunicació:
-

Alejandra Yara

-

Anna de Quirós

-

MJo Gurbindo

Comissió d’Esdeveniments i Networking:
Nuria Lladó

Comissió d’Aterratge a la Innovació:
-

Silvia Mallafré

-

Belen Escolà

-

Laura Inés Fernández

Comissió de Cercles de Mentoria:
-

Monica Fernández

-

Laura Inés Fernández

La reunió es desenvolupa conforme el següent ordre del dia:
*Situació de la Junta Directiva.
*Informe de reunions de la Junta i Comissions des de l'última reunió de Juliol.
*Posada al dia del treball de les Comissions i futures actuacions.
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1.-Situació de la Junta Directiva
Pren la paraula la Presidenta per explicar la situació de la Junta directiva. Comunica a les presents la seva
dimissió ja que la Junta no està legitimada, degut a la dimissió de la secretaria i de la tresorera. Es parla de
la necessitat de fer una nova candidatura a possible futura Junta.
Una col·laboradora present, planteja tornar a treballar com abans que no ens havíem constituït com a associació en el cas que no sortís cap candidatura.
Es parla que els estatuts no contemplen aquesta possibilitat, però que son estatuts oberts i es podrien presentar modificacions les quals s’haurien d’aprovar en Assemblea. Es pregunta perquè es varen fer els estatuts en el format que els tenim. La tresorera explica que els estatus es varen redactar amb l’assessorament
del tècnic d’associacionisme de l’ajuntament de Mataró qui va aconsellar aquesta organització de Junta i
posteriorment aquests estatuts es van votar en Assemblea General.
Un altra col·laboradora planteja anar pas a pas, per tal de cobrir les tres vacants de la junta directiva. Es
planteja un timing:
*Dilluns 22 setembre , la presidenta, comunicarà per mail a la resta d’associades la seva dimissió i
notificarà que s’obre procés per la presentació de noves candidatures, les dates del procés i la data
de l’assemblea extraordinària. Es decideix que l’assemblea es farà al Cafè del Mar i que serà la comissió d’esdeveniments l’encarregada d’organitzar tota la logística necessària.
*Dilluns 6 octubre, tancament de presentació de candidatures.
*Divendres 17 octubre, s’enviaran els programes de les candidatures que s’han presentat.
*Divendres 24 octubre, Assemblea extraordinària.
La tresorera planteja les possibilitats respecte a la presentació de candidatures que es poden donar :
1.- que no n’hi hagi cap
2.- que nomes és presenti una .
3.- que se’n presentin varies.
Les votacions s’han de fer amb urna encara que nomes hi hagi una sola candidatura.
També es planteja que per facilitar que surti un nou equip de presidència, potser es podria valorar la possibilitat d’establir un sou que cobrís totes les despeses originades de les gestions que ha de fer la junta directiva.
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Es valora que s’hauria d’establir un criteri, que hauria d’estar reflectit als estatuts i es deixa la decisió per la
fase dos, després de la següent assemblea.
2.- Informe Junta des de la última reunió
La tresorera comunica que els estatuts ja estan aprovats per la Generalitat, per tant, ja tenim el CIF
definitiu, i que l’Associació també està inscrita en el registre d’associacions de Mataró.
A l’any 2015 ja es podrà optar a demanar subvencions.
La Presidenta , comenta que es redactarà un informe de gestió de l’actual Junta. Es parla de si aquest informe s’ha de sotmetre a votació, i es decideix que el dia de l’Assemblea Extraordinària es decidirà. Aquesta votació no implica res, nomes és per deixar constància de l’opinió de les associades respecte de la gestió
de la junta directiva. Es comenta que és obligació a totes les associacions fer una assemblea general anual,
on es presenten els informes de gestió anuals de la mateixa. Aquest informe es presentarà a la propera
Assemblea.
XARXA DONES EMPRENEDORES DE BADALONA
La Presidenta explica la reunió amb la Xarxa de dones emprenedores de Badalona. Ho promou l´IMPO (Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació), que depèn de l’ajuntament de Badalona. Es una xarxa que aglutina unes 300 dones, i que ara estan en l’impàs de fer-se associació o no i que se’ls hi ha ofert s’afegeixen a
la nostra associació.
Es parla amb el President de PIMEC Barcelonès Nord i Maresme sobre la col·laboració amb aquesta associació, i ell planteja que elles es donin d’alta a la nostra Associació i així puguin gaudir dels beneficis que oferim. A canvi es podria demanar que 2 o 3 dones d’aquesta xarxa es presentessin com representants a la
nostra associació, per exemple incorporant-se a alguna comissió de treball.
S’anirà avançant en el tema conforme es vagi parlant amb la Xarxa.
COWORKING XAMMAR
La Presidenta explica la reunió amb Coworking Xammar (http://www.coworkingxammar.com/cw-xammar/)
Ens ofereixen les seves sales. Des de l’associació no es veu gaire viable per l’estructura de les sales, però
per les associades, a títol personal d’empresa, podria ser un espai interessant per treballar ja que els primers tres mesos gaudirien del 50% de descompte en la quota mensual que cobrés Coworking Xammar.
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ASODAME
Asodame, Associació de dones emprenedores Odame (http://www.asodame.com/) va convidar a la Presidenta al Sopar pel seu 20è Aniversari, el qual es va fer al Palau de Pedralbes i en el que es van donar els
premis a les millors emprenedores de l’any. A aquest sopar hi eren convidades associacions de dones empresàries de Catalunya, Espanya, França..., entre d’altres personalitats del mon de la política i empresarial.
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
La Presidenta explica la reunió amb la fundació Bosch i Gimpera (http://www.fbg.ub.edu/index.php/ca/ ).
Es una fundació relacionada amb la Universitat de Barcelona, que te la finalitat de posar en contacte les
empreses i la universitat.
Ens passaran informació de cursos, i també comptaran amb la xarxa d’associades per poder intervenir en
taules rodones explicant la experiència com emprenedores i empresàries.
Per l’aterratge a Catalunya ens facilitaran empreses a qui poder visitar, juntament amb unes línies de feina
feta per la universitat.
INSOLIT WOMAN
La Presidenta informa que s´ha intentat parlar amb elles per poder fer xarrades, tallers...però que de moment no hi ha cap resultat (www.insolitwomen.com )
3.- Temes varis comentats
Es parla de l´ importància de tenir bé el tema de protecció de dades de les associades. Es comenta que hi ha
una associada, que es dedica a manteniment de dades i que se li ha proposat des de Presidència fer-ho de
manera gratuïta per tractares d’una feina per l’Associació. Caldria fer el protocol i la inscripció dels fitxers.
Una col·laboradora, comenta la possibilitat de fer un pressupost per valorar totes les accions gratuïtes que
fan les associades per l’associació. Es valora el tema, a lo qual una col·laboradora comenta que això és difícil de valorar , perquè cada associada decideix si el temps que dedica a l’associació és del de feina o del
personal. Es decideix que no es farà.
La tresorera, informa del programa de bonificació que té l’ajuntament de Mataró per tenir a un treballador
en pràctiques a l’empresa o amb un sou bonificat. Comenta que passarà el link amb la informació. (El link es
troba a la web a l’apartat de convenis externs)
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4.- Posada al dia del treball de les Comissions i futures actuacions
4.1.- ATERRATGE
Una col·laboradora de la comissió explica que el viatge ja esta tancat, que les places estan cobertes menys
una.
Es comunica que el dia 1/10/14 es farà una reunió per explicar a les associades que hi participen el programa del viatge, que serà del 6 al 9 de novembre.
També s’explica que ja es tenen confirmades les visites amb Electrolux i amb Sacha Joan (estilistes).
Esta pendent de confirmació Happy Socks. Hi ha problemes per tancar la visita amb la persona responsable.
Una col·laboradora comenta que te un contacte, perquè havia sigut clienta de la marca i que intentarà fer
la gestió.
4.2.- COMUNICACIÓ
Una de les col·laboradores, comenta si tenim tots els perfils de les sòcies acabats, amb la fotografia, per tal
de poder reconèixer al màxim nombre de sòcies a l’assemblea, ja que no ens coneixem totes. Una
col·laboradora de la comissió de comunicació diu que no i des de la Presidència es comenta que aquesta
tasca es molt important dur-la a terme quan abans millor. Tenen gairebé tota la informació recopilada a
falta de trobar temps per introduir-la a la web.
El newsletter esta pendent d’acabar degut a la manca de continguts. Es debat el timing d’aquest newsletter i dels continguts que hi ha d’haver. Es valora que sigui un newsletter trimestral.
S’obre un debat entre varies col.laboradores: una de elles proposa que cada comissió faci un mailchimp per
tal de facilitar la gestió dels continguts del newsletter, i un altra proposa que la comissió de comunicació
passi les directrius de treball en el camp de la gestió de la comunicació a cada comissió per tal de sistematitzar el procés al màxim i fer-ho fàcil.
També s’apunta la importància d’acabar la Web de l’associació per tal que a través d´ella les sòcies puguin
estar informades de tot allò que es fa i puguin accedir al directori d’associades.
Es planteja una reunió de la comissió de comunicació amb la junta per tal de parlar del funcionament
d’aquesta comissió i acabar de perfilar-ho tot.
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4.3.-MENTORIA
Pren la paraula una col·laboradora de la comissió i comenta que no s´ha fet cap reunió des de el dia 5 de
Juliol. També es comenta que una col·laboradora de la comissió està fent el vídeo de presentació de Cercles
de Mentoria el qual es presentarà així que estigui acabat.
4.4.- BENVINGUDA I ASSESORAMENT PRIMARI
Pren la paraula una col·laboradora de la comissió i comenta que han rebut mails de noves interessades que
demanaven informació sobre què calia fer per donar-se d’alta a l’associació. Es parla de com gestionar les
noves altes a través de la web i s’acorda que les noves peticions de sòcies es passaran des de aquesta comissió a la tresorera perquè pugui tramitar l’alta.
4.5.- FORMACIÓ
Pren la paraula una col·laboradora de la comissió que explica el llistat de cursos que hi ha fins a la data. Es
parla d’enviar un doodle per tal de poder gestionar les propostes i els horaris millors per les associades.
S’informa de l’acord que s´ha arribat amb el Tecnocampus, per tal que les associades que vulguin fer alguna
de les formacions que allà s’hi ofereixen gaudeixin d’un descompte en el cost del curs que serà del 10%.
S’ha redactat un conveni de col·laboració entre l’associació i el Tecnocampus el qual encara està per signar
encara que ja està aprovat.
També s’informa del curs que proposa Josep Mª Colomer, sobre “Màrqueting per empreses que comencen”, s’està en tràmits de gestió per part de la comissió de formació.
Per últim s’informa que a través de Pimec s’han aconseguit dos cursos gratuïts trimestrals, que com a sòcies en podem gaudir. Per l’últim trimestre ja s’han informat i al gener es plantejaran els del primer trimestre. També s’ha aconseguit una xerrada-taller al trimestre, i una jornada dedicada a un tema específic.

I sense més a comentar, es dona per acabada la reunió a les 16:30hs

Junta Directiva
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