Grup d’Assessors de l’ACEDE
Data: 19 novembre 2021
Hora: 9.30h
Lloc: Bar Salzburg

ASSISTENTS:

PER PART D’ACEDE:

Jose Lluís Llusià

Paco Camarasa

Lluis Salarich Ybern

Pi Carmona

Ignacio M. Barroso
Armand Corrales
Xavier Malvehy
David Cirera
Sonia Hernández
Pedro Luis Aliste

ACTA

1. Presentació del nou Delegat de Grup d’Assessors, Josep Lluís Llusià.
S’aprova per part de tots els assessors canviar el càrrec de coordinador pel de delegat de grup.
Josep Lluís Llusià proposa continuar amb la línia de professionalitzar l’activitat del grup
d’assessors de l’ACEDE i aclarir les especialitats de cadascun dels membres per tal d’actualitzar
la informació publicada al web com també cercar nous perfils per ampliar el ventall de
professionals al grup.
2. Reglament Intern Assessors. Entrada en vigor.
A partir d’avui, 19 de novembre de 2021, es portarà un registre de l’assistència a les reunions
internes de grup, per tal de complir amb el reglament. Es farà una revisió als mesos de juny i
desembre de cada curs.
3. Jornada Assessors. 25 març 2022.
Es crea una comissió interna formada per Sonia Hernández, Lluis Salarich i per part de l’ACEDE,
Pi Carmona. Si algun membre del grup vol participar en aquesta comissió, s’agrairà la seva
col·laboració.
•

S’acorda la celebració d’una jornada prèvia el dia 15 de desembre a les 10h al Cercle
Sabadellès amb la temàtica dels Next Generation. Amb una durada màxima de 2 hores.
Amb la següent programació:
-

Xerrada per part d’un responsable de la Generalitat.

-

Presentació i novetats del grup d’Assessors per part del Delegat
Josep Lluis LLusià i la presència de la resta de membres per
actualitzar la foto de grup.
- Café – Networking.
- Anunci i promoció de la propera Jornada d’Assessors del mes de març 2022.
4. Càpsules de coneixement.
Es proposen les següents càpsules a càrrec de (pendent calendari):
-

Sonia Hernández i David Cirera. El passat truca a la porta, em poden reclamar un deute
de fa 10 anys?
Ignacio Barroso. Proteger los intangibles de la empresa.
Josep Lluís Llusià. Com posar en valor la meva empresa quan arriba la jubilació.
Jepi Alberti. Com dinamitzar els perfils oficials de l’empresa a les xarxes (pendent de
confirmació).

Es demana compartir amb la resta una petita descripció de la temàtica de cadascuna i un títol
atractiu.
5. Propera reunió de grup: 15 de desembre, aprofitant el dinar de Nadal ,al marc de la Jornada
Next Generation.

