GRUP D’ASSESSORS DE L’ACEDE
9 DE D’ABRIL A LES 9.30 HORES
LLOC: ZOOM

ASSISTENTS:

PER PART D’ACEDE:

Armand Corrales

Paco Camarasa

Quim Coch

Miren Vilarrasa

Xavier Malvehy
Lluís Salarich
Sonia Hernández
Josep Lluís Llusià
Xavier López
Marisa Altés

-------------------------------------------------------

ACTA

--------------------------------------------

1. ACEDE TV
Es presenta l'ACEDE TV, serà un format, continuo en el temps, fent comprensible per les
empreses, ajuntaments i institucions de forma amigable, la importància de complir amb els
objectius de l'agenda 2030 i les ODS. Fer que sigui una línia de col·laboració publico privada. Un
programa distes i amb un discurs molt proper, conduït per un periodista molt relacionat amb la
cultura, el comerç i el món empresarial en general.
Es demana propostes per part dels assessors per fer aquest format de 30 minuts.
- Ràdio Intereconomia
Hem tingut l'oportunitat de fer dues entrevistes a través de Ràdio Intereconomia, la primera va
ser amb el Paco Camarasa i la segona amb el Josep Lluís Llusià, ens han demanat des de
l'emissora que si coneixíem més assessors per participar en el programa i hem pensat que els
assessors que estiguéssiu interessats pugueu participar, és una forma de donar-nos a conèixer.
Aquest format és format entrevista amb una duració de 20 minuts a través del
periodista Joxe Carlos García i el programa és Contravalores.
Xavier López, proposa de fer una selecció de canals de ràdio per ser proactius per poder fer
entrevistes en altres canals.

2. Assessors a la Carta

-

-

Es proposa fer webinar amb un o diversos assessors sobre els següents temes:
Impost de la Renta. Degut als treballadors que han cursat ERTO, hauran de pagar a
Hisenda com si tinguessin dos pagadors. Tema de molta actualitat.
Es demana als assessors qui voldria exposar aquest tema.
Conciliació/ Teletreball, un webinar sobre la conciliació en aquesta nova era del
teletreball i la conciliació familiar, quines mesures podrien portar-se.

3. Entrevistes Temes d’actualitat
Continuem tancant entrevistes amb els assessors per tractar temes d’actualitat. Els assessors
que manquin per fer aquestes entrevistes se’ls hi donarà opcions per tancar-les.

4. Cicle Fòrums Assessors
Es proposa als assessors fer un cicle de fòrums sobre temes d’actualitat en un format semblants
als Fòrums del Catalunya competitiva, adjuntem enllaç del 3r Fòrum Per una Catalunya
Competitiva – Com Evitar que es tanquin empreses estratègiques de futur, on va participar el
nostre assessor, Josep Lluís Llusià.
https://www.youtube.com/watch?v=-l24_qs_TzU
Aquest fòrums haurien de tenir una duració de màxim 1 hora i 30 minuts i serià cada 2 o 3 mesos.
Aquest format estaria dividit en:

•
•

Presentació del Fòrum
Debat amb els diversos participants (Assessors ACEDE, experts/tècnics,
Empresaris, administració pública)
Dins d’aquesta taula, tocaríem 4 temes essencials

•
•

Conclusions i propostes
Cloenda

Com a primer fòrum es proposa fer-ho sobre el sector del Turisme de cara al mes de juny.
Es proposa fer un grup de treball inicial amb: Armand Corrales i Xavier López
S’enviarà proposta àmbit turisme un cop treballada amb els assessors experts
Com a segon fòrum, ja de cara a després d’estiu, la Sonia Hernández ens proposa com a tema
atractiu el sector del comerç a peu de carrer. Alguns dels temes podrien ser les restriccions tant
d'horaris com d'aforament i els lloguers astronòmics que es troben.

5. Borsa d’oportunitats
El Quim proposa als assessors si coneixen quelcom que es volgués fer càrrec com a gerent d’un
restaurant a un càmping de Camprodon.

