7ª Acta – Reunió mensual
de Comissions de Treball
Dimecres 3 Juny 2015
Hora: 14:15hs
LLoc: C/Herrera, 70 (Mataró)

A Mataró, a les 14:15 hores del dimecres 3 de Juny del 2015 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)

-

Belén Escolà (Tresorera)

-

Anna de Quirós (Secretària)

-

Pilar González

-

Valentina Thörner

-

Ilaria Murabito



-

Esther Cols



Comissió Formació:



Comissió d’Esdeveniments i Networking:
-

Comissió d’Assessorament i Benvinguda:



Comissió de Comunicació:
-

Comissió de Cercles de Mentoria:

Nuria Lladó

Comissió d’Aterratge a la Innovació:
-

Dolors Taulats

-

Lourdes Isern

Alejandra Yara

La reunió es desenvolupa conforme el següent ordre del dia:

1- Informe comissions i propostes
2- Petició d’idees per projectes:
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1.- Informe comissions
1.1 Comissió aterratge:
Ens informa que la representant serà rotativa.
Aterratge local el 24/4 s'havia d'anar a veure a Anna Maiques però el va anular pq estava fora i ens va oferir
anar a una xerrada el dia 16 d'abril. També s'ha de comentar que no va haver cap interès per part de cap
sòcia.
El proper aterratge local seria Valquiria Hub, es comunicarà el dia.
Aterratge Innovació a Bilbao es va fer la presentació 2/6, i es va votar dades del 25-27 d'octubre, el muntatge d'aquest any i fent referencies a l'enquesta de les sòcies participants en l'últim aterratge, s'ha canviat
l'organització i totes les participants han de formar part d'un grup de treball per implicar-se.
Es pot consultar l'organització del viatge en el mail que es va passar a les sòcies, xarxes socials i web.

1.2 Comissió Esdeveniments:
Representant Nuria.
Ens informen que el dia 10/7 tindrem "Sopar d'estiu"; es canvia el format i anirem a la platja amb un sopar
informal.
Es farà una enquesta des de la comissió per saber les preferències de les sòcies per orientar l'organització
del sopar.
Una proposta és Organitzar Esdeveniments oberts
La comissió pregunta si la Jornada del 8/3 depèn d'aquesta comissió i la Junta explica que esperem a la
reunió de tancament amb l’Ajuntament, les subvencions que s'han demanat i el nou Ajuntament per parlar
la Junta del tema i fer-ho extensiu a la reunió de comissions.
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1.3 Comissió Comunicació:
Representant Alejandra.
S'han posat en contacte amb Pimec per accedir als descomptes i ara queda la manera de publicar i comunicar a les sòcies.
L'enquesta que es va fer a les sòcies per donar visibilitat als seus negocis van arribant i es publicaran els
articles a la web.
Es va enviar un mail a les diferents comissions demanant col·laboració i han tingut resposta només d'Aterratge, que passa també a poder publicar personalment en el facebook.
Som Media Partner del TED WOMAN BCN i per fer difusió de la jornada ens han fet un 20% de descompte
en les entrades per les sòcies que s'ha comunicat per FB.
En els propers dies s'enviarà un mail a les comissions amb un Kit imatge corporativa per utilitzar i unificar
en les comunicacions.

1.4 Comissió Cercles :
Representant Esther.
La comissió no està organitzada i els grups no estan funcionant. S'enviarà un mail des de Presidència als
membre de la comissió per fer una reunió.

1.5 Comissió Benvinguda:
No ha vingut cap representant i la Pili ens explica que volen canviar la benvinguda amb una presentació
imatge i es desvincularà de la part administrativa que es fa amb un formulari nou des de la web, el tema
s'està treballant amb comunicació .

1.6 Comissió de Formació:
No ha vingut cap representant.
Lorena ens explica que en aquest moment tenim els Tallers programats però cal una reunió amb la Junta
per posar fil a l'agulla.
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2.- Petició d’idees per projectes:
La Junta explica que gràcies a una bona gestió de la jornada del dia 7/3 tenim a tresoreria 2.000€ per fer us
propi i es proposa a les representants de les comissions que presentin un projecte del que creguin pot ser
interessant en la propera reunió de juliol.

I sense més a comentar, es dona per acabada la reunió a les 15:15hs. Es convoca la propera reunió per
dimecres 8 de Juliol.
Junta Directiva
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