4ª Acta – Reunió mensual
de Comissions de Treball
Dimarts 4 Novembre 2014
Hora: 14:15hs
LLoc: C/Herrera (Mataró)

A Mataró, a les 14:15 hores del dimarts 4 de novembre 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:








Junta Directiva:
-

Lorena Sánchez (Presidenta)

-

Analia González (Actua de secretària
en substitució de Carmen Talavera)



Comissió d’Assessorament i Benvinguda:
-

Analia González

-

Maica Jiménez



Comissió de Comunicació:
-

Alejandra Yara

-

Anna de Quirós

-

Gemma Codony

Comissió de Cercles de Mentoria:



Laura Inés Fernández

Comissió Formació:
-

Àngels Espelt

-

Maica Jiménez

-

Lorena Sánchez

Comissió d’Esdeveniments i Networking:
-

Nuria Lladó

-

Sònia López

Comissió d’Aterratge a la Innovació:
-

Laura Inés Fernández

També està present com a col·laboradora, Pilar
González-Agàpito

La reunió es desenvolupa conforme el següent ordre del dia:
*Informe de reunions de la Junta
*Posada al dia del treball de les comissions
*Protecció de dades
*Xarxa Dones Badalona
*Definir i delinear la convocatòria d’una nova Junta
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1.-Protecció de dades
Pren la paraula la Presidenta per explicar que ja estem donades d’alta com Associació a l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades, tant el fitxer de proveïdors com el fitxer d’associades.
D’altra banda es recorda la importància de signar el document de confidencialitat de les col·laboradores
(totes aquelles associades que formen part de les comissions) i reenviar-ho signat per poder ser arxivat.
També es comenta que totes aquelles col·laboradores que tinguin dades d’associades al seu ordinador (ja
sigui portàtil o fixe) han de posar un usuari i una contrasenya per quan s’engegui l’ordinador.
2.-Xarxa Dones Emprenedores de Badalona
La Presidenta explica que aquest mateix dia 4 de novembre a la tarda te reunió amb la Comissió Executiva
de PIMEC i que estan convidades dues dones d’aquesta Xarxa perquè puguin valorar el afegir-se a la nostra
associació i formar part d’ella o no.
Es debat el tema si seria possible una delegació a Blanes o no i es deixa el debat per una segona fase.
Per avançar informació comentar que la reunió, a les dues dones de la Xarxa, els hi va semblar molt interessant però que a hores d’ara encara no s’han pronunciat al respecte.
3.-Informe Junta des de la última reunió
FEM TALENT
La Presidenta explica que, mitjançant el mail info@donatunimpuls.com, van contactar Fem Talent
(http://femtalent.cat/que-es/ ), “iniciativa innovadora de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya
(XPCAT) que, juntament amb altres organitzacions com la Regidoria de la Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de
Barcelona, promou la igualtat d’oportunitats i la gestió del talent femení a l’Economia del Coneixement”.

En el marc dels actes que estan programant d’aquí al proper fòrum fem.talent2015, volen dur a terme un
debat/col·loqui a la zona del Maresme (segurament al mes de Desembre) en el qual volen que participem,
així com també estan interessades en que ens adherim a la seva Coordinadora d’Associacions
(http://femtalent.cat/consell-dassociacions/ ). S’anirà informant dels avanços.
BITLONIA
La Presidenta explica que va assistir juntament amb una col·laboradora de la Comissió de Formació al Seminari del “Laboratorio de Ventas de Bitlonia” (www.bitlonia.com ) al ser convidades al mateix per el seu
Director Executiu.
Es comenta que volen col·laborar amb l’Associació donant un Seminari a les associades, però després de
parlar amb diverses col·laboradores es desestima
la proposta per no ser de l’interès de l’Associació.
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La Presidenta comenta que hi ha la possibilitat de fer un dels tallers que ofereix PIMEC que tracten el mateix tema “Claves para vender por Internet” a lo que es dona l’aprovació, quedant per el moment en segon
pla Bitlonia.
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 a Estocolm ja està preparat per marxar el dijous 6 de
novembre.
4.2.- COMUNICACIÓ
Arrel del tema parlat de protecció de dades es planteja el debat de tancar o no el grup inicial del donatunimpuls@googlegroups.com per tractar-se d’un risc innecessari per l’Associació ja que des d’ell no es pot
controlar les intervencions de les dones que ho composen i es veuria danyada la imatge de l'Associació així
com ens podríem veure involucrades en problemes difícils de resoldre. Finalment es considera oportú tancar-ho no sense abans enviar un mail explicatiu amb les raons pertinents i en el qual se'ls doni la possibilitat
a totes d’inscriure's al nostre newsletter.
4.3.-MENTORIA
Pren la paraula una col·laboradora de la comissió i comenta que el proper 15 de novembre tenen reunió de
planificació de cercles de mentoria.
4.4.- BENVINGUDA I ASSESORAMENT PRIMARI
Pren la paraula una col·laboradora de la comissió i exposa breument la feina feta per motivar la formació
d’una candidatura a nova Junta.
4.5.- ESDEVENIMENTS
Es comenta la data del Sopar de Nadal i Assemblea Extraordinària que serà el divendres 12 de desembre. Es
queda la Comissió encarregada de la organització del sopar.
5.- Definir i delinear la convocatòria d’una nova Junta


Es presentarà modificació d’estatuts perquè puguin aparèixer els càrrecs de: Presidenta, Vicepresidenta, Secretària, Tresorera i sis Vocals (una per cada Comissió). S’afegiran suplències per els principals càrrecs. També s’ha de presentar modificació al domicili social que actualment surt als estatuts.
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De moment els càrrecs que es presenten son: Presidenta (Pilar González-Agàpito), Vicepresidenta
(Anna de Quirós), Secretària (Àngels Espelt) amb el suport de (Monica Rosdevall i Analia Gonzalez),
Tresorera (Maica Jimenez) amb el suport de (Gemma Codony), Vocalies que de moment queden
clares (Assessorament, Analia Gonzalez) (Esdeveniments, Nuria Lladó).



Aquesta candidatura proposa començar en la redacció del seu Pla de Treball per tenir-ho elaborat i
que es pugui enviar a la resta quinze dies abans de la data del 12 desembre.



Aquesta candidatura proposa fer les reunions el segon dimarts de cada mes.

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

4

Junta Directiva
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