
  

 

 

C / Provenza, 281, bajos · 08037 Barcelona | Telf. 933 176 878 | catalunya@aedaf.es | www.aedaf.cat | www.aedaf.es 

Benvolguts companys, 

 

Des del grup de Gestió de Despatxos Professionals volem convidar-vos a la sessió “Radiografia del 

sector. On estem i cap a on anem” que farem el proper dilluns, 16 de juliol de 2018, de 18.00h a 

19.30h a la Seu de la Delegació (c/ Provença, 281, baixos de Barcelona). 

 

Amb la intenció que tots marxem de vacances amb idees per pensar durant l’estiu, des del grup 

de Gestió de Despatxos compartirem el proper dilluns 16, reflexions sobre l’estat del sector dels 

despatxos professionals, analitzarem les principals dades estadístiques d’aquest, parlarem dels 

principals canvis que ens venen en l’àmbit de la gestió, i finalment fixarem els reptes de futur que 

ens han de permetre créixer i generar negoci en els propers temps. La sessió anirà a càrrec del 

nostre company Marc Rius Parera, advocat i economista. 

 

Com sempre, la voluntat és fer una sessió àgil, distesa, pràctica i el més enriquidora possible per 

tots els assistents, on tots puguem compartir visió i emportar-nos a casa bones idees per continuar 

millorant en el marc de les nostres organitzacions. 

  

Recordar que aquesta sessió és gratuïta per associats prèvia inscripció i està oberta a 

col·laboradors pagant una quota per assistència, tot i que de manera condicionada a l’existència 

de places lliures a la sala (el dijous abans de la sessió tots els col·laboradors rebran un e-mail 

confirmant o no la seva plaça), és imprescindible que els col·laboradors, també facin la seva 

inscripció a www.aedaf.cat (apartat activitats, buscar l’activitat i inscriure’t o be al link que us 

adjuntem a baix). Data límit d’inscripció: 13 de juliol del 2018. Recordar-vos que les places són 

limitades. 

 

INSCRIPCIÓ IN SITU BARCELONA  https://www.aedaf.cat/activitats/2018/7/16  

 
Us informem que aquestes sessions es retransmetran via streaming (només per visionar) a les diferents 
Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona. Si us voleu inscriure, aquí teniu l’enllaç: 
 
GIRONA VIA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-del-grup-
gestio-de-despatxos-radiografia-del-sector  
 
TARRAGONA VIA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-del-
grup-de-gestio-de-despatxos-radiografia-del-sector  
 
LLEIDA VIA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-del-grup-
gestio-de-despatxos-radiografia-del-sector 
 
 

En cas de que lliurem documentació, aquesta serà enviada per e-mail el mateix dilluns, abans de 

les 13.00h. 

 

Una abraçada, 
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