
PROJECTE 2016-17

ASSOCIACIÓ CATALANA D’EXECUTIUS, DIRECTIUS I EMPRESARIS





Sabies que les pimes formen el
70% del teixit  econòmic del 
nostre territori?...





L’ACEDE
Qui som?

Som una associació que  representa a les petites i mitjanes empreses amb l’objectiu de 
potenciar el teixit empresarial a Catalunya. Treballem per millorar les condicions de les 
pimes i crear noves oportunitats.

Sectors què representem

Assessors    Càrnic E. energètica Emprenedoria

 Formació Sanitat/
Sociosanitari

Serveis a la 
comunitat Social TIC Turisme



... Només el  29% de les PIMES sobreviuen al 5è any ...



PROJECTE “IMPULS 360º”

L’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris coneix la carència que 
pateixen les pimes en l’àmbit d’assessorament especialitzat de qualitat, a més de 
les conseqüències que pot comportar aquest fet.

L’objectiu principal del projecte “Impuls 360º” és crear consciència sobre la
necessitat de rebre assessorament professional per a la solvència de l’empresa, a 
través d’una sèrie d’accions orientades a l’assessorament professional empresarial.



ACCIONS

JORNADES D’ASSESSORS

CÀPSULES DE CONEIXEMENT

Actes de petit format  que permeten als 
empresaris tenir un contacte 
directe amb els assessors de 
l’ACEDE per parlar sobre problemàtiques 
específiques i com gestionar-les.

COL·LOQUIS SECTORIALS

Permeten als membres dels grups 
sectorials reunir-se amb actors polítics 
per rebre informació de primera mà sobre el 
seu àmbit, a més de plantejar dubtes i aportar 
propostes de  millora per al seu sector.

En un format dinàmic, realitzem jorna-
des amb unes 10 ponències d’uns 8 minuts
cadascuna. Aquestes ponències s’adap-
ten a públics específics i estan dirigides a 
assessorar tant en l’àmbit de dret, com d’empresa i 
emprenedoria.



TAULES DE CONEIXEMENT

Orientat al foment de la relació entre empre-
sa i universitat, fent un intercanvi d’opinions 
sobre com és el nou escenari empresarial i 
quina és la millor manera de complemen-
tar el programa educatiu amb les necessitats 
laborals.

EXPERIÈNCIES A LES 7

Actes exclusius per als membres de la Junta 
Directiva on tenen l’oportunitat de parlar amb 
directius d’altres empreses i fer un intercanvi 
d’experiències empresarials.



... El 90% de les PIMES 
no arribaran als 10 anys.



Per una CATALUNYA 
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