7ª Acta – Reunió comissions
Dimecres 6 Juliol 2016
Hora: 14:00hs
Lloc: C/Churruca (Mataró)

A Mataró, a les 14hs del dimecres 6 de Juliol de 2016 al C/Churruca, es celebra reunió de comissions, assistint les persones a continuació detallades:
-

Lorena Sánchez

-

Maribel Xufré

-

Pilar González

-

Alejandra Yara

-

Ilaria Carbone

-

Vanessa Muñoz

-

Belen Escolà

-

Mª José Ramírez

-

Gemma Codony

-

Anca Raluca

-

Maria Barranco

-

Analia González
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Ordre del Dia:
1. Posada al dia activitats Junta
2. Posada al dia treball de comissions

1.Activitats Junta
Lorena explica que s’han fet les següents reunions per part de la Junta:
*Consell Comarcal del Maresme.
Es va assistir, amb la representació de la presidenta, a la jornada del Teixit associatiu femení de la Comarca,
que es va realitzar en dissabte a les instal·lacions del Consell Comarcal. Aquesta jornada es va organitzar
amb l'objectiu de conèixer-se totes les entitats de dones, o que treballen amb dones, de la nostra comarca,
debatre les diverses realitats que viuen i buscar entre totes un canal comú de coordinació i propostes de
millora. El Consell Comarcal ha dissenyat una guia d’entitats de dones, en aquest link la trobeu
http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=11828.
També
us
deixem
el
link
a
la
http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=11891

noticia

que

es

va

publicar

Va sorgir la idea de crear el Consell de Dones del Maresme, però de moment és tant sols una idea. Comentar també que es va obrir la possibilitat de participar a les reunions que es facin al Parlament de Catalunya
(s’anirà informant al respecte).
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*PIMEC
Des-de Pimec s’han organitzat una sèrie de reunions amb les alcaldies de diversos ajuntaments del Maresme per tal de donar a conèixer Pimec a tota la comarca. Aquestes reunions amb alcaldies s’han repartit
entre els diversos membres de la Comissió Executiva de PIMEC, de la qual Lorena en forma part com a presidenta. Dóna’t ha assistit als ajuntaments de Pineda de Mar i de Calella.


Pineda de Mar: A destacar per part de Dóna’t que l’alcalde insta a Lorena a conèixer una dona empresària de Pineda que pot ser molt interessant. I també una empresa familiar amb un creixement
important que pot ser d’interès per l’aterratge local.



Calella: A destacar per part de Dóna’t que l’alcaldessa llença la idea de poder organitzar un esdeveniment a Calella.
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2. Treball comissions
Benvinguda i esdeveniments
Es parla de les dificultats d’organitzar el sopar d’estiu.
Es decideix redactar una normativa i fixar quins han de ser els esdeveniments que es facin al llarga de l’any.
La comissió ha de redactar aquest document el qual es revisarà en propera reunió de comissions i junta.
RSC
Es proposa fer el sopar solidari a l’hort del Rector a Argentona, en cobren 50€.
Es demanarà pressupost per fer càtering (es parla de 15€/persona).
Es debat sobre com i on s’hauria de fer l’aportació solidaria de diners. Es diu de demanar-la in situ la
mateixa nit del sopar.
Es preguntarà a la Vicenç Ferrer com organitzen ells aquest tipus d’actes.
Es proposa fer el sopar la nit del divendres 21 d’octubre.
Es proposa que PIMEC també ens facin difusió.
Serà un sopar obert tant a dones com a homes.
Aterratge
Es felicita a l’organització del sopar d’estiu per la seva agilitat a l’hora d’improvisar.
Es parla del proper aterratge local que es farà el dia 16 a l’empresa HOKO. De moment hi ha 16 inscrites.
Es començarà en breu a divulgar el de Varsòvia, les dates previstes són del 29 al 2 d’octubre.
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Comunicació
Estan treballant en el vídeo presentació de PIMEC que penjaran al web i face per explicar com es poden fer
servir els serveis que ofereix.
Pretenen fer una bossa de voluntàries de suport, per ajudar en moments puntuals a la comissió ja que
actualment tant sols son dues persones.
Cal revisar el cens d’associades (altes i baixes) per posar al dia el directori de sòcies del web.
Es proposa tornar a gravar vídeos de presentació de sòcies ja que alguna sòcia així ho ha demanat. Es
presenta voluntària per fer-ho Ilaria amb ajuda d’alguna altra companya.
Formació
Es comenta entre les presents que assisteixen al curs de Lideratge, la qualitat del mateix i que hi ha molt
bon ambient.
Es proposa que el següent sigui el de “Resolució de conflictes” com continuació del que s’està fent ara. El
faria la mateixa professora que està fent el de lideratge. Les dates que es parlen son del 16 de setembre al
28 d’octubre i continuarà sent en divendres a la tarda perquè ha funcionat molt bé aquest horari.
L’últim curs subvencionat d’aquest any serà el de “Gestió empresarial” i segurament serà del 4 de
novembre al 17 de desembre.

Lorena agraeix l’assistència i dona per acabada la reunió a les 15:30hs.
Propera reunió de comissions dimecres 7 de Setembre a les 14hs al C/Churruca.

Pilar González
Junta Directiva
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