5ª Acta – Reunió mensual
de Comissions de Treball
Dimecres 8 Juny 2016
Hora: 14hs
Lloc: C/Churruca, 88 (Mataró)

A Mataró, a les 14hs del dimecres 8 de Juny de 2016 al Carrer Churruca 88, es celebra la Reunió de Comissions, assistint les persones a continuació detallades:
-

Lorena Sánchez

-

Susanna Castellà

-

Valentina Thörner

-

Mª José Ramírez

-

Pilar González

-

Maribel Xufré

-

Anna de Quirós

-

Belen Escolá

-

Maria Barranco

1
Ordre del Dia:
1. Informació Junta
2. Informació comissions

1.Informació Junta
La presidenta informa que el lloc per l’Assemblea Extraordinària del divendres 10 de juny serà el Cafè de
Mar.

2.Informació comissions
2.1 Comissió RSC.
Susanna demana a comunicació que enviïn el mail a totes les sòcies per fer difusió del projecte Vicenç
Ferrer “Apadrina una emprenedora” i Valentina en el mateix moment de la reunió es posa a fer-ho.
Es planteja la necessitat de recollir diners en el sopar d’estiu, fer una tómbola o quelcom perquè cal 750€
per el projecte.

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

2.2 Comissió d’esdeveniments
Maribel explica que per 10-15€ no troben cap terrassa o chiringuito. Es crea debat entre totes degut a la
finalitat del sopar d’estiu: sòcies, empresàries, parelles, recollir fons pel projecte RSC, lloc, preu...
Finalment es decideix fer un sopar a un chiringuito pujant el preu a 20-25€ i que sigui per sòcies i altres
empresàries que ens vulguin conèixer.
Al setembre es farà un sopar obert a tothom per recaptar els fons necessaris pel projecte de RSC. Com
aquesta serà l’única finalitat d’aquesta trobada, l’organitzarà RSC i esdeveniments com un sopar solidari.
2.3 Comissió Aterratge
MªJosé demana si podran tenir una intervenció de 5’ al sopar d’estiu per engrescar a les sòcies a que
s’apuntin al viatge de la tardor a Varsòvia.

Es dona per acabada la reunió a les 15hs.

Propera reunió dimecres 6 de Juliol a la mateixa hora i al mateix lloc.

Anna de Quirós
Secretària
Junta Directiva
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