
 

GRUP D’ASSESSORS DE L’ACEDE 

5 DE FEBRER A LES 9.30 HORES 

LLOC: ZOOM 

 

Assistents:                                                       Per part d’ACEDE: 

Josep Lluís Llusià                                                      Paco Camarasa 

Lluís Salarich                                                             Miren Vilarrasa          

David Cirera                                                              Inés Rubinat          

Sonia Hernández                                                       

Marisa Altés 

Armand Corrales 

Quim Coch 

Xavier Malvehy 

Albert Torras 

                                   

----------------------------------------------------------- ACTA ------------ --------------------------------------------- 

1. Assessors a la Carta 

 

Tal com es va quedar en l'anterior reunió de grup, s'ha estat treballant aquests últims mesos en 

una pàgina inicial denominada Assessors a la Carta dins de la web d'ACEDE Catalunya. Aquest 

apartat serà un tipus netflix i estarà dividida en dues seccions. 

 

La primera pàgina serà la de gratuïts on hi haurà els vídeos dels assessors amb una duració de 

15 minuts cadascú per presentar de forma genèrica aquella càpsula. 

 

La segona pàgina serà la Premium on hi haurà els vídeos dels assessors amb una duració d'entre 

45 – 60 minuts. En aquesta pàgina només podran accedir socis (amb una contrasenya que 

enviarem) o no associats que paguin per veure'ls (preu simbòlic a determinar). 

 

Aquests vídeos els potenciarem a la web, en butlletí i en xarxes socials. 

 

Tenim com a objectiu donar més visibilitat als assessors i oferir contingut exclusiu. 

 

Hem començat a tancar amb alguns assessors per fer ja els vídeos, us anirem trucant per seguir 

marcant calendari. 

 

 



 

 

2. Entrevistes Temes Actualitat 

 

Des de l'ACEDE s'ha plantejat de fer un nou model d'entrevistes seguint la dinàmica de la veu de 

l'associat, aquest cop des del grup d'assessors amb temes d'actualitat, com una mena d'article 

d'opinió, però en format entrevista. 

 

L'entrevistador serà l'Albert Torras, hi anirem fent cada dilluns a la tarda a través de la 

plataforma ZOOM diverses entrevistes de 15 minuts de duració. 

 

De moment tenim tancat el següent calendari: 

 

• 8 de febrer a les 16 hores Josep Lluís Llusià 

• 15 de febrer a les 15 hores Armand Corrales 

• 22 de febrer a les 15 hores Sonia Hernández i David Cirera 

• 1 de març (hora per determinar) Luz Castillo i Quim Coch 

• 8 de març (hora per determinar) Marisa Altés 

• 15 de març (hora per determinar) Xavier Malvehy 

 

 

3. Networkings amb Associacions 

 

Gràcies als últims esdeveniments dels Fòrums Empresarials per una Catalunya Competitiva, 

s'han fet col·laboracions amb diverses associacions com són Dones Pel Futur, Associació de 

Gironines Empresàries, Unió Empresarial del Vallès, Associació d'Empresaris Emprenedors de 

Girona, etc. 

 

Volem des de l'ACEDE aprofitar aquests contactes per començar a 

organitzar networking empresarials, o reunions amb diferents associats de totes les 

associacions per ampliar la xarxa de contactes. 

 

La setmana vinent ens reunim amb Nomad Events per començar a treballar aquestes opcions. 

 

 

4. Serveis als socis 

 

Des de l'ACEDE estem treballant un nou model per associats o no associats. 

Ampliem nous serveis d'oficina virtual amb diversos pacs que engloben serveis com domicili, 

organització de reunions virtuals, sessió d'espais entre altres. 

També oferirem serveis personalitzats segons les necessitats de cada autònom o empresari 

La setmana vinent farem arribar un correu electrònic amb tota aquesta informació. 

 



 

 

5. Borsa d'oportunitats 

 

Per part del Sr. Xavier Malvehy, demana freelance que es trobin en situació d'atur o bé en un 

procés d'ERO, per tal de poder formar-los per treballar com a planificadors financers familiars i 

puguin crear la seva pròpia cartera de clients. 


