6ª Acta – Assemblea
Extraordinària
Divendres 10 Juny 2016
Hora: 20:30hs
Lloc: Cafè de Mar (Mataró)

A Mataró, a les 20:44hs del divendres 10 de Juny de 2016 al Cafè de Mar, es celebra l’assemblea extraordinària, assistint les persones a continuació detallades:
-

Lorena Sánchez

-

Maribel Xufré

-

Pilar González

-

Alejandra Yara

-

Anna de Quirós

-

Carmen Riera

-

Ilaria Carbone

-

Analia González

-

Gemma Codony

-

Mª José Ramírez

-

Maria Barranco

-

Elvira García

-

Susanna Castellà

-

Laura Inés Fernández
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Delegació vot: Eva Gordo en Lorena Sánchez
Ordre del Dia:
1. Benvinguda de la presidenta
2. Proposta d’incorporar nous perfils d’associades directives i posterior votació
3. Comissió de comunicació, grup tancat de facebook i posterior votació
4. Torn obert de paraula

1.Benvinguda de la presidenta
Lorena explica que ella volia comunicar la seva situació personal, deixa de ser empresària. Exposa que pot
ser altres sòcies també es poden trobar en aquesta situació o semblant i per això va sorgir l'idea dels nous
perfils de dones directives.

2. Proposta d’incorporar nous perfils d’associades directives i posterior votació
Anna de Quirós explica que a l’Assemblea General es va quedar en fer una Assemblea Extraordinària per
tractar el tema i que segons estatuts calia fer-la abans de 30 dies des-de la data de l’Assemblea General,
per això la data final era la del 10 de juny.
Lorena Sánchez demana un torn on totes les assistents diguin la seva reflexió abans de començar un debat:
Gemma Codony opina que no deixaria directives per tenir perfils diferents entre aquestes i les de les dones
de petites empreses que formem l associació i dona la solució d'incorporar les ex sòcies perquè no marxin
de l'associació però sense obrir l'entrada a directives.
Dóna’t un impuls: Associació de dones empresàries i emprenedores

Elvira Garcia proposa punts en comú entre els perfils d'empresàries i directives i llavors decidir.
Analia González diu que en una primera opció era no i després de la reflexió creu que SI perquè suma i no
resta.
Pili Gonzalez creu que abans de prendre una decisió cal mirar avantatges i inconvenients. Vindria més gent,
per tant ella no restringiria perquè tot suma, que mirem el perfil de directives que volem.
Maribel Xufre llança la pregunta si se sap quantes sòcies paguen autònoms i si aquests autònoms es
demanen quan algú es dona d’alta a l’associació.
M Jose Ramirez diu que les sòcies les coneix per ser dones que aporten i no per la seva empresa, sinó més
bé pel que aporta la persona.
Alejandra Yara valora l'essència. Son dones treballadores amb ganes de fer i aportar la seva part. Perquè no
més gent que participi i conèixer?. També obriria a emprenedores que ens volen conèixer i aprendre abans
de començar l'empresa.
Carmen Riera pregunta: totes les sòcies son totes autònomes ? Els estatuts que diuen? Ella creu que no per
no acceptar-les com a directives sinó per donar un impuls a les dones sense límit, directives o no a totes les
dones que vulguin ser sòcies.
Resposta: Gemma diu que per no perdre l essència de les microempreses.
Elvira diu que ella no obriria com diu la Carmen perquè es dispersa.
Maria Barranco diu que ella ha sigut directiva durant 15 anys i ara emprenedora durant 4 anys i que tot el
que après li serveix per el que és ara i que avui en dia les directives han de ser emprenedores per fer la seva
tasca. Les dones de les associacions son diferents i totes aporten i creu que obrir a directives pot aportar i
que la qualitat humana és la que ella valora i la selecció és natural.
Apunta que el dia 5 de marc hi havien dones amb inquietuds que no eren empresàries.
Susanna Castellà exposa que és important siguin dones emprenedores directives o empresàries i que el
filtre es natural, ella obriria a totes.
Ilaria Carbone exposa que no li sembla bé obrir a totes les dones perquè el fi potser no es el mateix i que no
entén que pot tenir en comú, ja que el seu motiu de pertànyer a l’associació es la unió de ser empresàries.
Directives en voldria tant sols en el cas que fossin CEO'S per el tipus de problemàtica i perquè la trobada de
dones anual perdria la seva essència. I fa una pregunta oberta: Cap on va l associació, quina és l essència?
Anna de Quirós creu que els perfils d’empresàries i directives son diferents, que les directives que es poden
semblar més en punts a les nostres inquietuds son CEO'S i no creu que aquest perfil vingui a l'associació
perquè nosaltres som empresàries molt diferents, tant de negocis importants, tenim a veure amb directives
de petites PIMES. Que sí, tot suma, però la finalitat de l'associació és per donar suport a dones empresàries
i barrejar ens farà ser disperses.
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Laura Inés Fernández creu que és un tema de perfils, i que l'associació surt per donar impuls a dones que
portaven negocis. En els principis havia una mica de tot i aquell esforç és el que ens ha portat fins aquí avui
i ella seguirà el que voti la majoria i no creu que sigui moment de depurar i les que estan estan i les noves
que vulguin entrar hauríem mirar de garantir l'esperit Dóna’t.
Comença el debat amb idees com:
Pili: quin es el criteri que ens uneix ?
Alejandra: la línia potser quan es presenti la persona que la Junta decideixi l'ingrés a l'associació.
Analia: obrir a les dones que tenen un projecte per ajudar-les.
Gemma: el debat és personalitza i que no vol que la Lorena marxi.
Carmen: la dona mateixa ja farà el filtre i que al començament hi havien dones sense negoci.
Maribel: les sòcies que puguin passar a ser treballadores han de ser-hi per poder no per favor i llavors
perquè no obrir a altres. Creu q no hem sigut tan exigents per entrar i creu en que la selecció serà natural.
Maria: dona l'opció que la nova sòcia vingui apadrinada per una o dos sòcies més.
Laura: estaria bé fer un llistat de criteris per directives i un grup de sòcies que ho valorin i treballin per
després presentar les idees a l'associació.
Lorena agraeix totes les opinions i totes son vàlides i respectables. Li sap greu haver obert el debat però
creu era important perquè ens enriqueix.
Tanquem el tema amb la votació:
Es vota que les sòcies que canviï la seva situació puguin continuar a l’Associació.
Surt el SÍ per unanimitat.
Es crea un comitè de treball per trobar punts en comú entre directives i la finalitat de l'associació. Aquest
comitè estarà format per: Laura Inés, Elvira Gracia , Alejandra Yara, Ilaria Carbone, Gemma Codony i
Carmen Riera.
3. Comissió de comunicació, grup tancat de facebook i posterior votació
Alejandra explica perquè es vol fer un grup tancat de FB, entre altres punts per fer debat entre totes les
sòcies.
La votació surt 12 si y 1 abstenció.

Lorena agraeix l’assistència i dona per acabada l’assemblea a les 22:15hs.
Propera reunió de comissions dimecres 6 de Juliol a les 14hs al C/Churruca.
Anna de Quirós
Secretària
Junta Directiva
Dóna’t un impuls: Associació de dones empresàries i emprenedores

3

