4ª Acta – Assemblea
General sòcies
Dimarts 10 Maig 2016
Hora: 20hs
LLoc: Cafè de Mar (Mataró)

A Mataró, a les 19:30 en primera instància i les 20hs de segona del dimarts 10 de Maig de 2016 al Cafè de
Mar de Mataró, es celebra l’Assemblea General anual de sòcies, assistint les persones a continuació detallades:

-

-

Lorena Sánchez
Belén Escolà
Pilar González
Valentina Thörner
Anna de Quirós
Montse Clapés
Anca Raluca
Susanna Castellà
MJose Ramirez
Gemma Codony
Alejandra Yara
Roser Manté

Laura Inés Fernández
Lourdes Isern
Maribel Xufré
Sílvia R. Mallafré
Maria Barranco
Teresa Viladevall
Sílvia Ribas
Carmen Riera
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Delegació vot: Ingrid Álvarez: Lorena Sánchez

S’afegeixen durant l’Assemblea:

Eva Mª Gordo: Lorena Sánchez

Susi Torres

Iolanda Martín: Lorena Sánchez

Vanessa Muñoz

Silvia R. Mallafré: Rosa Bassols

Ilaria Murabito

Ilaria Murabito: Anna de Quirós

Analia González

Ordre del Dia:
1. Benvinguda presidenta.
2. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
3. Aprovació compta pèrdues i guanys 2015.
4. Aprovació pressupost 2016 i quota sòcia 2016.
5. Novetats a la Junta.
6. Presentació projectes de cada comissió per 2016
7. Proposta d’incorporar a l’associació nous perfils d’associades.
8. Torn obert de paraula.
Dóna’t un impuls: Associació de dones empresàries i emprenedores

1. Benvinguda presidenta.
Lorena dona les gràcies per l'assistència i per la confiança depositada en la Junta i les comissions.
El creixement de 20 a 80 sòcies des-de el seu inici és un èxit de tota l'Associació.
Creixement en comissions, comissions noves i comissions que s'han fusionat o que hem deixat en standbye.
Creixement en esdeveniments que ens dona visibilitat com la II edició de la Jornada Alimenta el teu Negoci i
el Networking d'octubre.
Tenim ja 5 esdeveniments fixes: Alimenta el teu negoci, assemblea general, sopar estiu obert, viatge aterratge a la innovació i sopar de Nadal de sòcies.
Diputada de promoció econòmica ens ha demanat organitzar una trobada d’associacions d’empresàries de
BCN i que fóssim les organitzadores i amfitriones de la primera trobada, que s’ha pensat es podria fer al
TCM.
En projecte per 2017 està l’activitat al tren i amb l’associació de Barcelona “Dones LID” impartir una formació emprenedora per dones artesanes de Guatemala. Aquest últim projecte podria ser copiat per altres
països de Centre América.
PIMEC ens ha demanat formar part del Consell Municipal de Promoció Econòmica, en el que PIMEC serà
representat amb la figura de la presidenta, Lorena Sánchez.
2. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Per petició de la sòcia Carmen Riera es llegeix l'acta de l’Assemblea anterior que s'aprova per unanimitat.

3. Aprovació compta pèrdues i guanys 2015.
Aprovat per unanimitat.

4. Aprovació pressupost 2016 i quota sòcia 2016.
La tresorera, Belén Escolá, explica que els pressupostos son per esdeveniment i presenta la compta de pèrdues i guanys en curs.
S'aprova per unanimitat pressupost i quota sòcia.

5. Novetats a la Junta.
Belén explica q les seves funcions seran de tresorera exclusivament. Les subvencions hauran de ser portades per la Junta que demana ajuda a les assistents. Els pressupostos dels esdeveniments els hauran de realitzar les sòcies que s’encarreguin d’organitzar l'esdeveniment en concret, i coordinar la decisió final
d’aprovació del pressupost amb la Belén. Per últim, Belen deixa la coordinació de la comissió d’aterratge
que serà assumida per la Ilaria Murabito.
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6. Presentació projectes de cada comissió per 2016.
6.1 Comissió RSC
Teresa Viladevall ens explica la nova comissió i el projecte d'aquest any ( document adjunt)
Laura Inés Fernández pregunta que passa amb les aportacions sinó arribem als 750€ del projecte i Gemma
explica que va a un fons "sangal" de la FVF.
Pili pregunta si tindrem notícies del projecte i la Gemma explica que mantindrem contacte amb
l’empresària FVF escollida i durant 7 anys notícies del seu projecte.
Susana diu de fer projectes a prop i la Teresa l'explica que en l'últim trimestre de l'any s'obrirà a totes les
sòcies que presentin projectes per apadrinar en 2017.
6.2 Comissió Aterratge
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Lourdes Isern ens explica les 3 càpsules :
-aterratge local : Hoko, Mr Wonderful , farmàcia Colldeforns , escola anglès kids&fun
-aterratge inspiració : el viatge proposat a Nàpols no ha tingut un mínim per portar a terme i l'any que ve es
valorarà si es fa o no aquest aterratge.
-aterratge a la Innovació : serà a l'0ctubre i segurament a Varsòvia
Lourdes demana a les sòcies que enviïn mail explicant on volen anar i que voldrien fer.
Lorena dona les gràcies a la comissió en nom de la Junta per la dificultat del pas de la responsabilitat que té
el canvi de membres de la comissió
6.3 Comissió Formació
Maria ens explica que aquest any tindrem tres cursos gratuïts que son subvencionats. Comencem aquest 2º
trimestre fins final any, son de 30h i necessitem un mínim de 10 persones.
Els cursos son:
 curs tècnic d’emprenedoria
 Tècniques de Coaching
 Lideratge equips
Comencem 27/5 de 16-20h amb el de lideratge
I la resta setembre i novembre.
Lorena explica que sinó omplim les places s'obriran a les no sòcies.
Un altre projecte és la formació on-line que va proposar l'Eva Gordo i la comissió està valorant aquesta
proposta.
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6.4 Comissió Benvinguda i Esdeveniments
Pili ens explica que es va fusionar esdeveniments i benvinguda però queden coixes i fa una crida a les sòcies
que es vulguin sumar.
Els dies 10 fèiem les trobades s'han de donar altre forma i es faran trimestrals amb una exposició de tema i
canviant l'hora a les 20h per quan sortim podem fer un entrepà.
El primer serà el dia 10/6.
Sopar d'estiu serà organitzat conjuntament amb la Comissió de RSC que vol aprofitar per donar a conèixer
el projecte i recaptar diners.
6.5 Comissió comunicació
Roser ens explica que tenen molts projectes que no poden posar en marxa per falta de sòcies a la comissió.
Un dels projectes és fer un Grup tancat de FB per sòcies i per poder interactuar entre nosaltres i fer
networking.
Roser explica que cal actualitzar el directori i Laura proposa fer vídeos però surt la mancança de qui els pot
fer.
Relació amb comissions: La Newsletter mensual no es pot fer perquè no hi han notícies que les comissions
els faci arribar.
Ens explica que donaran accés a una persona de cada comissió per penjar cada comissió en el FB les seves
notícies per agilitzar i ajudar a la comissió de comunicació.
Un nou projecte : Notícia de les sòcies a la web i FB, les sòcies que tinguin una novetat del seu negoci podran fer un article explicant-ho.
Laura proposa tenir una entrevista tipus i fer-la a les sòcies per donar visibilitat i es compromet a fer-la ella i
passar-la a comunicació per coordinar-ho.
7. Proposta d’incorporar a l’associació nous perfils d’associades.
Lorena exposa la possibilitat d'incorporar dones directives a l'associació.
La proposta ve donada per dos motius principals:
1.Perquè han arribat comentaris de dones directives d’altres associacions de voler associar-se a nosaltres.
2.Perquè ella mateixa es troba en la situació personal de passar d'autònoms a treballadora per compte
aliena. Valentina explica que ella es troba a la mateixa situació.
En una primera votació surt per majoria no però tot parlant es decideix que és un tema per dedicar-li temps
i treballar-ho abans de prendre una decisió i es queda en fer una Assemblea extraordinària per parlar del
tema en profunditat i prendre la decisió.
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8-Torn obert de paraules.
Varies sòcies estant en disconformitat del grup de FB on tothom, sòcies o no, pengen publicitat del seus
negocis i s'entra en un debat complex que es deixa per tractar també a l’Assemblea Extraordinària que es
convocarà. També es compromet la comissió a redactar un mail aclarint aquest projecte i enviar-ho a totes
les sòcies.

Lorena finalitza donant les gràcies i emplaçant a les sòcies a l’Assemblea extraordinària que es farà en
aquest trimestre.

5

Anna de Quirós
Secretària

Junta Directiva
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