9ª Acta – Reunió mensual
de Comissions de Treball
Dimecres 9 Setembre 2015
Hora: 14:05hs
LLoc: C/Churruca, 88 (Mataró)

A Mataró, a les 14:05 hores del dimecres 9 de Setembre del 2015 i al C/Churruca, 88, 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



Comissió de Cercles de Mentoria:
-



Comissió Formació:
- Maria Barranco



Comissió d’Esdeveniments i Networking:
-



Comissió de Comunicació:
-

Esther Cols i Laura Fernández



Alejandra Yara

Vanesa Muñoz i Analia González

Comissió d’Aterratge a la Innovació:
- Silvia Rodriguez Mallafré

La reunió es desenvolupa conforme el següent ordre del dia:

1- Informe comissions ( Esdeveniment dia 2 d’octubre) i propostes

1.- Informe comissions
1.1 Comissió aterratge:

Silvia ens explica que en l’organització del viatge a Bilbao ha sorgit un projecte de publicitat per
l’associació a gran nivell. L’idea és agafar un vagó de Renfe retolar-lo i en el viatge fer formació.
El fet és que encara que s’ha treballat tenint l’agost pel mig es necessita la col·laboració de més
gent que la comissió d’aterratge perquè el projecte és a nivell global d’associació.
Es vota i es decideix aplaçar el projecte pel 2016 tenint en compte la invitació per les companyes
de Bilbao.
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1.2 Comissió Esdeveniments + Comissió Benvinguda:

* Trobada dia 2 d’octubre
Pili ens explica que s’ha estat treballant amb l’acte del dia 2 d’octubre.
La finalitat és una trobada de les sòcies i captació de noves sòcies.
En aquets moments tenim:
Lloc: Terrassa dedicada a esdeveniments
Ponent: Carmen Garcia Ribas
I entre totes proposem:
Horari: 20-24h
Estructura: Benvinguda, xerrada, sopar, networking, musica.
Estimació assistents: 50 sòcies + 100 persones que tenim que portar entre les sòcies.
Cost entrada: 5 € sòcies i 10€ no sòcies.
Regal del nostre “Targetero “ ales que es facin sòcies i si paguen ara no tindran quota fins juliol
2016.
Lorena enviarà demà un mail a les sòcies explicant l’acte i demanant pressupostos per càtering,
organització networking i música.
La comissió d’esdeveniment i benvinguda es reuneix aquesta setmana per fer un planning exacte i
ens reunim el proper dimecres dia 16 totes les assistents.
* Trobades dia 10 de cada mes
Quedem que la propera es farà en la pastisseria de l’Analia i ens parlarà de Fengshui.
Cal donar-li publicitat entre nosaltres i per la xarxa

1.3 Comissió Comunicació:
Representant Alejandra.

Estant pendents de fer reunió
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1.4 Comissió Cercles :
Representant Esther i Laura
S’aprofitarà el dia 2 per fer publicitat de la comissió.
Laura diu que parlarà amb Guernica perquè l’idea és fer una trobada mensual amb tutor de la comissió.

1.6 Comissió de Formació:
Maria Barranco

S’ha treballat amb l’oferta de 3 cursos:
1. Eva Gordo ofereix un curs on-line per Gestió d’Empreses en diferents mòduls.
2. Mª Àngels Ramos La Dansa com a Comunicació no Verbal.
3. Lydia Ruiz, Storytelling, explicant el teu projecte o negoci com una història.

I sense més a comentar, es dona per acabada la reunió a les 16:00h
Es convoca la propera reunió per dimecres 7 d’octubre.
Junta Directiva
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