2ª Acta – Reunió mensual
de Comissions de Treball
Dimecres 6 Abril 2016
Hora: 14hs
LLoc: C/Churruca, 88 (Mataró)

A Mataró, a les 14hs del dimecres 6 d’abril de 2016 al Carrer Churruca 88, es celebra la Reunió de Comissions, assistint les persones a continuació detallades:
-

Lorena Sánchez

-

Alejandra Yara

-

Valentina Thörner

-

Carme Riera

-

Ilaria Murábito

-

Beatriz Ibáñez

-

Pilar González

-

Anna de Quirós

-

Gemmma Codony

1
Ordre del Dia:
1. Posada al dia de les comissions

1.1 Comissió RSC.
Gemma explica que a la trobada a l’espai Gatassa només van anar 3 sòcies a escoltar la xerrada “Apadrina
per 756€ una dona: projecte mujer a mujer”.
Per recaptar diners de les sòcies, s'ha pensat fer un sopar+tómbola , una cursa, etc està per decidir.
Olga ha d'explicar fiscalment la reducció per l empresa.
Finals setembre principis octubre Fundació Vicenç Ferrer ens proporcionar visitar el projecte gratis, només
caldria pagar el bitllet d'avió (700€ viatge). La estada serien 3 nits.
Caldrà fer "Promoció" des de comunicació.
1.2 - Comissió esdeveniments i benvinguda
Les companyes proposen fer un sopar obert a l estiu.
Benvinguda ha de donar forma a les trobades de contingut i lloc.
Dies10 : a l’Abril, cau en diumenge i no es fa i el 10 de maig és l’Assemblea.

Dóna’t un impuls: Associació de dones empresàries i emprenedores

1.3 - Comissió Aterratge
La Carme Riera ens presenta una nova companya de la comissió: Beatriz Ibáñez.
Aterratge a les emocions: Nàpols ,presentació el dia 7 al carrer Hererra on-line amb l’Alice.
Aterratge local el dia 20 d'abril a les 11,30 per fer visita a l'empresa Artprint, art digital, Arenys de munt i
després la possibilitat de dinar.
1.4 – Comissió Comunicació
Alejandra ens explica que estan treballant per acompanyar les comissions, re comunicar PIMES, i un nou
projecte és fer un vídeo de les noves notícies de les empreses de les sòcies.
Proposen crear un Grupo de FB tancat on les sòcies puguin fer preguntes i respostes entre elles per fer
networking.
Newsletter s'ha d’anul·lar per falta de voluntàries en la comissió.
1.5 – Comissió Formació
Estan treballant en dos cursos que seran gratuïts mitjançant l'ajuda de Maria Barranco.

2. Lorena ens explica que s'ha reunit amb les dones de Guatemala mitjançant Dones Lid i ens conviden a fer
de mentores en el seu país. Hem demanat mail al “Consorcio de mujeres de Guatemala” per saber les necessitats de les dones artesanes guatemalteques i poder valorar la feina i el compromís.

Propera reunió dimecres 4 de maig a la mateixa hora i al mateix lloc

Junta Directiva
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