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Ordre 
del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera 

assemblea

2. Aprovació de l’estat de comptes i tancament 

econòmic

3. Memòria anual

4. Precs i preguntes



Estat 
de comptes 

2021



Tresoreria 
Compte de pèrdues i guanys

• Ingressos: 38.629,91 €
• Quotes sòcies 13.200,00 €

• Subvencions concedides i ingressades 17.053,63 €
• Patronat Promoció Econòmica-Diputació de Lleida              1.558,15 €
• Ajuntament de Lleida – Casal de la Dona                                   978,48 €
• Institut Català de les Dones – Generalitat Catalunya            10.517,00 €
• Patronat promició Ecònima Paeria 4.000,00 €

• Promotors i sponsors 2.306,28 €
• Ingressos activitats (formació, dinars, sopars, etc.) 6.049,21 €

• Despeses: 35.250,03 €
• Quota BPW 990,00, €
• PIMEC 919,08 €
• Despeses de gestió i gestió xarxes socials 4.899,08 €
• Activitats (formació, dinars, sopars, etc.) 4.099,91 €
• Premis Ap!Lleida 17.770,02 €
• Despeses bancàries 770,16 €
• Promoció, difusióó i RRSS 2.4120,75 €
• Assegurança 230,59 €
• Fira de Lleida 1.952,18 €
• Xecs regals sòcies 996,26 €
• Altres despeses 202,50 €

• Superavit de l’exercici: - 4.035,31 €



Tresoreria - Quotes sòcies
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Tresoreria - Subvencions
• PREMIS AP!LLEIDA 

1. Institut Català de les Dones – Generalitat de Catalunya 

• Sol·licitat:  62.400,00 €  Concedit: 10.517,00 € Any 2020: 7.800,00 €   + %  

2. Feminismes – Diputació  de Lleida Patronat de Promoció Econòmica

• Sol·licitat: 54.200,00€  Concedit: 1558,15 € Any 2020: 5.900,00 €   - 26,5%  

3. Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes. Paeria

• Sol·licitat: 18.000,00€  Concedit: 978,48 € Any 2020: 2.927,09 €   - 33,41%  

4. Patronat Promoció Ecònòmica Ajuntament de Lleida: 

• Sol.licitat: 8.000,00 € Concedit 4.000,00 € Any 2020: 4.000,0 €   = 100%  



Tresoreria - Fons líquid per anys

Total saldo bancari any 2021: 23.651,83 €

Caixabank: 21.563,08 €

• BBVA: 2.088,75 €

2015 2016 2017 2018 2019
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Tresoreria - Sopar solidari 

• Recaptació per la donació a solidària Associació REFEM 

• Total 1.500,00 €

§ Recaptat sopars: 538,00 €

§ Donació empreses: 712,00 €

§ Naymotor 250,00 €

§ Plus Pujol 210,00 €

§ Nova Aliança 252,00 €

§ Sòcies que van pagar sopar sense assistir 250,00 €

• Xec a l’ Associació REFEM

• Total 1.500,00 € 



Gestió de tresoreria 

• Pagament 30 dies màxim factures proveïdors

• Estratègia econòmica per tal de tenir menys dependència dels ajuts institucionals

• Actualització de la base de dades i gestió de rebuts

• Continuïtat en:
• Protocol de baixa sòcies, mesures de contenció de baixes (Mail d’agraïment i feedback millora)

• Protocol d’alta de sòcies, benvinguda de les noves sòcies (Alt nivell de retorn, del email de benvinguda)

• Enviament factures de patrocini, publicitat, sopars, formacions, etc., rebuts, quotes i sòcies

• Premis Ap!Lleida 2021, augment en la confiança i posicionament dels premis es trasllada en increment 
d’ajuts

• Canvis i millora en el programa de gestió de Ap!Lleida



Tresoreria 
Pressupost 2022

• Ingressos: 44.000,00 € 
• Quotes sòcies 17.000,00 €
• Subvencions 14.000,00 €
• Sponsors  Donacions 3.000,00 €
• Ingressos activitats (formació, dinars, sopars, etc.) 6.000,00 €

• Despeses: 44.000,00 €
• Quota BPW 990,00 €
• PIMEC 1.000,00 €
• Despeses de gestió 11.000,00 €
• Premis Ap 11.950,00 €
• Fira de Lleida 3.000,00 €
• Activitats (formació, dinars, sopars, etc.) 7.860,00 €
• Promoció i difusión xarxes social 2.500,00 €
• Despeses bancàries 700,00 €
• Assegurança 300,00 €
• Altres despeses 700,00 €



Aprovació estat de comptes?



Memòria
2021



Sinèrgies, posicionament i col·laboracions 

Col·laboracions amb altres entitats, patronals i administració. 
• PIMEC

• Caixa Fòrum 

• Ajuntament de Lleida

• Institut Català de les Dones

• Pallars Actiu

• Generalitat de Catalunya

• BPW: Business Professional Woman

• Diputació de Lleida



Activitats



Activitats 2021 16 activitats 



Activitats 2022 (febrer) 3 activitats 







+ de 30 trobades de representació



Éxit dels Premis Ap!Lleida 2021

Consolidació d’un referent femení del territori
Talent femení Lleidatà

Felicitació per la gala d’entrega de premis, per la qualitat de l’esdeveniment



Un Sopar Solidari amb permís del Covid

Trobada solidària empresarial en procés de ser un referent
Objectius: Augmentar participants i ser un referent aquest any

Taules solidàries: Concepte per augmentar la participació de les empreses
Novetat: Fila zero regals

2019: 53 assistents 2021: 76 assistents



Programes
establerts



Programa Sòcies PIMEC

Esdeveniments Pimec Lleida
Accions col·laboracions amb Pimec Catalunya



Programa Ap!Prime

Ofertes especials per les associades.
Esdeveniments de sòcies a sòcies.



Programa 
A Cop de Click, Digitalitza’t

Presentem el programa al Mobile Week Lleida el proper
més de Maig. 4 ponents i casos pràctics per oferir un 
assessorament en digitalització del negoci. 
Obertes les inscripcions a participar: ap@aplleida.com



BPW: Federación de Empresarias
y Profesionales

Formem part de BPW, i és una oportunitat per conèixer 
empresàries de tot el territori espanyol. 

Actualment disposem del grup de whatsapp Asociadas BPW, però 
recomanem que aprofiteu les trobades presencials per fer 
networking.

Gràcies a BPW tenim representació a la CEOE com la única 
organització empresarial femenina 

Ofereix formació, trobades networking, webinars, etc.



Verticals
Associació 
2022-2023



Verticals

Formació digital
Curs de Linkedin

Curs de xarxes socials
E-commerce
Newsletter
ERP-CRM

Cyberseguretat

Formació Empresarial
Nova Reforma Laboral

Gestió del Temps

Formacions Específiques
Cursos ofertats per les 

sòcies

Formacions PIMEC

Departament legal
Llistat de sòcies de legal que poden oferir
1 consulta gratuïta i preu especial sòcies

Ap!Lleida

Departament laboral i fiscal
Llistat de sòcies de laboral que poden

oferir 1 consulta gratuïta i preu especial 
sòcies Ap!Lleida

Serveis Premsa
Diari Ara

Diari Segre
Lleida TV

Diari La Manyana

Serveis comunicació & 
Marketing

Llistat de sòcies agències que poden oferir
1 consulta gratuïta i preu especial sòcies

Ap!Lleida

Informació i subvencions

Sopar Solidari
Premis Ap!Lleida

Leaders Summit Lleida –
Pirineus

Dinars Ap!Lleida
Trobades a JUNO HOUSE

Trobades networking
Meet Up VIP
EsmorçAp!

BPW events

Jornades on ens demanen
sòcies: DiE, Ilerna, Radio 
Rosselló, Pimec, Lleida tv, 

etc

Formació Serveis Empresarials Esdeveniments & 
Networking

Ap!Salut
Serveis vinculats a la salut:

Fisioterapeutes, belleza, 
esport, educació

Sello Ap!Lleida
Per potenciar el sentiment 

de pertinença

LifeStyle



Temes a decidir



Conveni amb Pallars Actiu

1- Conveni per associar-nos amb Pallars actiu i aglutinar a les 
emprenedores i empresàries dels Pirineus. Ens demanen afegir al 
nom de l’Associació Pirineus. Associació Professional 
d’Empresàries de Lleida i Pirineus. Acte de firma de conveni al 
Maig a Tremp

2- Col·laboració per formar part de OAP Rural (Oficina Acelera
Pyme) on entraria Pallars Jussà, Sobirà, Alta Ribagorça i Vall 
d’Aran.
Podrem oferir els següents serveis a les sòcies:

• Actuacions grupals com ara accions de sensibilització i suport a les pimes sobre metodologies i tecnologies 
innovadores afavorint la seva incorporació en els seus processos productius i de gestió (seminaris, tallers, 
etc.).

• Actuacions d’assessorament i suport a les àrees principals de transformació digital.
• Actuacions grupals que permetin connectar l’oferta tecnològica amb la demanda existent (sessions de 

networking).
• Accés a la seu en línia de l'OAP rural i a tots els seus serveis.
• Accés específic a l’actuació específica per al teixit empresarial femení en totes les accions dirigides a dones 

TIC i trencar amb la bretxa digital femenina.



Premis Ap!
Els Premis Ap! són un referent a Lleida, però hem detectat que les 
sòcies no hi participen en un % elevat. És per això que proposem 
celebrar els premis Ap! cada dos anys. Per tal de mantenir el 
prestigi i la repercussió mediàtica que aporta aquest 
esdeveniment. Tanmateix tenim idees per fer més particeps a les 
associades: Premi a la sòcia, formar part del jurat, entrega de 
premis, etc.

Escultura Premis Ap!
L’escultura dels Premis també és un tema important a tractar. Com 
es va demanar en l’anterior assemblea, vam proposar dues 
versions; una més logotipada i l’altra d’una artista lleidatana. Hem 
de decidir si aquesta escultura ens representar per ser la imatge 
continuista dels Premis Ap!Lleida



Categories Premis Ap!
Cal adaptar les categories dels Premis Ap! als nous temps. Per això 
proposem modificar-les i reduir-les.

Proposta:

1. Projectes empresarials socials on la dona hi tingui un paper 
destacat.

2. Planificació, innovació i/o exportació
3. A la directiva o professional de l’any
4. A la Dona TIC
5. Jove emprenedora
6. Dona emblemàtica
7. Premi Associada



Leaders summit Lleida - Pirineus

Presentem la proposta d’activitat alternativa a l’any negatiu dels 
Premis Ap!Lleida.

Es tractaria de fer un esdeveniment d’un dia sencer a la Llotja, 
amb ponents de molt nivell, workshops, exposició de productes 
i/o serveis, taules rodones, etc.

Basant-nos amb perfils d’associacions empresarials femenines com 
EXTRAORDINARIA



Quota sòcies
Tots els serveis i activitats que volem dur a terme i endegar en 
aquest proper any necessiten d’una coordinació i dedicació.

Volem ser ambicioses i un referent d’entitat potent del territori.
Deixem de ser una associació de metes “petites” i apostem per un 
Club d’Empresàries rellevants.

Per tant, apostem per una quota de 25€/mensuals que tindrà un 
sistema de cobrament trimestral.

Amb aquesta aportació podrem contractar una persona a jornada 
completa i tenir una persona referent a qui preguntar dubtes 
sobre subvencions, que ens ajudi a coordinar serveis, enviar tota 
la informació al dia, visites als vostres negocis per copsar les 
vostres inquietuds o necessitats, etc.

?



Junta directiva

PRESIDENTA

Laia Rogel
SECRETÀRIA

Núria Ribes
TRESORERA

Roser Xandri



Col·laboradores

Antonieta Marbà Núria Montanuy Laura Biela Maria Josep Íñiguez

Vols formar part de les col·laboradores???



Torn obert
de paraules




