5ª Acta – Reunió mensual
de Comissions de Treball
Dimecres 3 Desembre 2014
Hora: 14:15hs
LLoc: C/Jaume Isern, 90 (Mataró)

A Mataró, a les 14:15 hores del dimecres 3 de desembre del 2014 i al C/Jaume Isern 90, es celebra reunió
mensual de les Comissions de Treball de l’Associació Dóna’t un Impuls, assistint les persones a continuació
detallades:










Junta Directiva:

Comissió Formació:

-

Lorena Sánchez (Presidenta)

-

Montse Clapès

-

Belén Escolà (Tresorera)

-

Lorena Sánchez

-

Anna de Quirós (Secretària)



Comissió d’Esdeveniments i Networking:

Comissió d’Assessorament i Benvinguda:

-

Nuria Lladó

-

Pilar González

-

Sònia López

-

Analia González



Comissió de Comunicació:
-

Alejandra Yara

-

Anna de Quirós

-

Gemma Codony

Comissió d’Aterratge a la Innovació:
-

Sílvia R.Mallafre

També estan presents: com associada
col·laboradora Ilaria Murabito i com convidada
Lídia Pérez, Tècnica de l’Ajuntament de Mataró.

Comissió de Cercles de Mentoria:

La reunió es desenvolupa conforme el següent ordre del dia:
*Nomenament Anna de Quirós com a Secretària de la Junta
*Proposta Regidoria Dona amb Dóna't un Impuls i els compromisos que comporta
*Informe de reunions de la Junta
*Comissions de Treball: portar esborrany del pla de treball per 2015
*Sopar Nadal (Comissió Esdeveniments)
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1.-Nomenament Anna de Quirós com a Secretària de la Junta
La Presidenta informa a les comissions la necessitat que hi havia de cobrir la vacant de Secretària i que va
demanar a Anna de Quirós per la seva disposició i implicació amb l’associació acceptant, aquesta, el càrrec
proposat.
2.-Proposta Regidoria Dona amb Dóna't un Impuls i els compromisos que comporta
Ens acompanya en aquesta reunió la Tècnica de l’Ajuntament de Mataró, del departament de Dona, que
explica el Projecte que l’Ajuntament vol fer amb la nostra Associació, Jornada de la Dona Empresària per el
dia 7 de març de 2015. És un projecte embrionari que s’ha d’anar desenvolupant però que requereix, per
part de l’Ajuntament, del compromís de la Junta actual de seguir fins el tancament d’aquest projecte, pel
fet que l’Ajuntament coneix a aquesta Junta i q s’ha de començar a treballar en els pròxims dies degut al
poc temps existent. A això s’ha d’afegir que no veuen bé un canvi de Junta a mig del projecte. Presidenta i
Tresorera accepten el compromís de continuar com a Junta en funcions fins el tancament de la Jornada pel
bé de l’Associació.
La Tècnica de l’Ajuntament ens explica que s’ha de crear una comissió de treball exclusiva per aquest Projecte, on estaran:





l’Ajuntament secció Dona (representat per la Regidora i dos tècnics)
l’Ajuntament secció Promoció Econòmica (se li comentarà a una tècnica)
la Junta (amb les tres representants)
una assessora tècnica que l’Ajuntament escollirà entre les sòcies que es presentin al càrrec. Aquest
càrrec estarà remunerat per l’Ajuntament. En els propers dies s’enviarà un mail explicatiu amb els
requisits i perfil demanats i l’ajuntament farà la selecció.

Un cop aquesta comissió estigui creada, des de la Junta es convocarà una reunió informativa a totes les
sòcies on es demanarà compromís i col·laboració de manera desinteressada perquè aquesta jornada sigui
un èxit per l’Associació.
Aclarir, i es va comentar, que s’intentarà que els proveïdors necessaris per organitzar aquesta Jornada surtin prioritàriament d’entre les sòcies de Dóna’t.
3.-Informe Junta des de la última reunió
La Presidenta explica que la Junta assisteix a la trobada amb el Consell Nacional de Dones de Guatemala
que han vingut a Mataró convidades per la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Mataró, en la qual
s’havia de presentar la nostra Associació i compartir experiències. En aquesta trobada coincideixen amb la
Sra. Joaquima Alemany, Presidenta de l’Associació “Dones per la Llibertat i la Democràcia” que ens va aplaçar a una reunió per conèixer millor la nostra Associació.
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Aquesta reunió es va fer el dia 2 de desembre i van anar-hi la Tresorera i la Secretaria. La Sra. Alemany ens
va demanar col·laboració en els cercles de mentoria per incorporar dones que sorten dels cursos ocupacionals que imparteixen dels quals, una vegada finalitzats, l’objectiu es fer autoempleo. Aquest projecte s’ha
de treballar al 2015 i la Junta anirà informant.
4.-Comissions de Treball: portar esborrany del pla de treball per 2015
4.1.- ATERRATGE
Una col·laboradora explica que han fet un article per introduir al blog explicant l’experiència del viatge a
Estocolm i ens aplacen al sopar del dia 12 on passaran un vídeo explicatiu i noves sorpreses pel 2015.
4.2.- COMUNICACIÓ
Una col·laboradora explica el problema de personal per treballar la web ja que Elvira que feia els continguts
ha plegat per manca de temps en dedicar-se a la comissió. Ilaria, que és una nova associada, i Roser Manté
s’incorporen a la comissió per ajudar en tot allò que sigui necessari.
4.3.- FORMACIÓ
Una col·laboradora presenta el calendari per 2015. Pregunten amb quins diners conta l’associació per disposar formació i es comenta que s’ha de buscar finançament per projectes.
4.4.-MENTORIA
Una col·laboradora, davant la impossibilitat d’assistir a la reunió explica a la Presidenta, i aquesta exposa,
que es presentarà un vídeo el dia 12 abans del sopar i que a principis d’anys s’enviarà mail i es convocarà
reunió amb totes les associades per tal d’informar i poder crear els cercles amb les sòcies interessades.
4.5.- BENVINGUDA I ASSESORAMENT PRIMARI
Una col·laboradora ens informa que Pilar González s’incorpora a la comissió.
5.-Sopar Nadal (Comissió d’Esdeveniments)
La comissió d’esdeveniments ens presenta el menú del sopar del dia 12 i s’acorda que el divendres 5
s’enviarà un mail a totes informant dels detalls del sopar així com per confirmar assistència.

I sense més a comentar, es dona per acabada la reunió a les 16:30hs. Es convoca la propera reunió per
dimecres 14 de gener. Pròximament s’informarà del dia de la reunió específica per la Jornada del 7 de
març.
Junta Directiva
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