GRUP D’ASSESSORS DE L’ACEDE
3 DE DE JUNY A LES 9.30 HORES
LLOC: ZOOM

ASSISTENTS:

PER PART D’ACEDE:

Armand Corrales

Paco Camarasa

Albert Torras

Miren Vilarrasa

Xavier Malvehy

Jordi Juan

Lluís Salarich
Josep Lluís Llusià
Sonia Hernández
David Cirera

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

ACTA

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

1. Fòrum Turisme
El proper 30 de juny a les 9 hores es farà el primer fòrum d’assessors de l’ACEDE en modalitat
online, aquest fòrum estarà organitzat de la següent forma:
Benvinguda
Ponències – Taula Administració Pública
Agenda 2030 i les ajudes dels fons europeus cap al Turisme
Participants:
-

Damià Serrano, director de màrqueting d’experiències i recerca AGENCIA
CATALANA DE TURISME
Xavier Font, cap de l’oficina tècnica de turisme DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Taula: El Turisme Que Volem
Noves competències professionals, digitalització, sostenibilitat
-

Toni Pérez, GRUPO EVENIA HOTELS
Marcos Prat, Consejero delegado de AVASA Travel Group i director general de Snow
Travel
IATA
ACAVE

El moderador serà el nostre company, l’Albert Torras, que a part de conduir l’esdeveniment farà
mini entrevistes amb experts de turisme per incloure ‘ho a les xarxes i així donar més visibilitat.
Es demana als assessors quan tinguem programa que facin la màxima difusió possible.
Amb aquests fòrum pretenem fer com els fòrums del Catalunya Competitiva i extraure
conclusions i propostes que aniran en llibre blanc d’assessors.

2. Assessors a la Carta
Properes entrevistes als assessors: Lluís Salarich i David Cirera
3. Jornada Assessors
Tornem a recuperar la Jornada que va quedar parada d’assessors degut a la covid. Tanquem
data pel proper divendres 26 de novembre en horari de matí, i si pot ser fer-ho al Cercle
Sabadellès.
Adjuntem la proposta de Jornada.

4. Dinar Assessors Estiu
Es proposa dinar reunió d’assessor, el proper 9 de juliol a les 13 hores. Lluís Salarich
s’encarrega de buscar restaurant amb un preu màxim de 30 euros.
Necessitem que els assessors que vulguin vindre ho confirmin tan aviat com puguin.

5. Borsa d'Oportunitats
Lluís Salarich demana als assessors si coneixen alguna empresa/cadena de moda tèxtil, que
busqui vacants en la posició de Dissenyadora i gestió.

FINALITZA LA REUNIÓ A LES 10.30 HORES

