
Lloc:  ESDi Barcelona Passeig de  Gracia, 114. Agrair a l’escola Superior de disseny la 
cessió del espai). 
 
Hora: 19h30’ 
 
Assitents: Rodolfo Fernand ez, Salvador Estapé, Antoni Garrell, Xavier Marcet, Ricart 
Ruiz de Querolt, Albert Pelach, Alberto Sanfeliu, Joan Sole, Blanca Pons, Santiago 
Sarda, Santiago Montero, Remmo Suppi, Toni Farres, Rafel Suñol, Ramon Palació,  
 
 
Temes tractats 
 

1. assemblea 26 de juny,  a las 19h30’, amb l’ordre del dia que es publicarà en la 
convocaria. 

 
2. Passar a cobrament les quotes de l’any 2007 a finals de maig, el import de la 

quota, en compliment dels acords d’integració i tal com es comentà en la darrera 
assemblea del Cercle però al Coneixement i en la del Barcelona Breakfast,   es 
de 180€.  Atés que resta per resoldre alguns serrells quant al finançament del 
Cercle pe al Coneixement -Barcelona Breakfast la disminució de la quota de 
300€ (que era la que s’ha aplicat al  cercle per al coneixement des de la seva 
fundació) a 180€ cal entendre-la com una disminució condicionada a poder 
resoldré  els tema global del finançament quant a la despesa corrent, (disminució 
per la reducció de les quotes un cop compensada pel increment dels associats 
derivats de la nostra fusió). 

 
3. Es van debatre els dos documents sobre posicionament que s’estan elaborant i 

han estat enviats als associats inscrits en els àmbits de treball, agraint l’esforç 
dels associats que han elaborat el text inicial (Remmo Suppi i Ricard Ruiz de 
Querolt), i es demana demanat la màxima aportació de tots els associats quant a 
la redacció final que es vol tenir completada en uns 10 dies. 

 
4. S’analitza el posicionament del Cercle al mitjans i la nostra capacitat de 

generar opinió. En aquest línia cal recordar a tot els associats la invitació a 
expressar la seva opinió personal amb articles  de reflexió a la nostra web o amb 
els mitjans que tenim acords de col·laboració com es el cas del Mom 
empresarial. 

 
5. Finalment es valora la import presencia del Cercle a Internet i el 

reconeixement de la nostra WEB, un especial reconeixement a la tasca de 
seguiment del vocal de la junta Remo Suppi, invitant a que llegiu l’article de la 
nostra WEB,  http://www.cperc.net/continguts/article.php?llengua=ca&idvar=253 

 
 
Barcelona 9 de maig 2007 
 
 
 
 
 

http://www.cperc.net/continguts/article.php?llengua=ca&idvar=253

