ALLOTJAM ENTS

IN SCRIPCIONS
Totes les quotes inclouen ponències, dinars i sopar.
Quotes amb bonificació extraordinaria post-Covid, 20% dte.
(marqueu la que correspongui).

Associats 84 € preu bonificat (105 € preu anterior)
2n inscrit associat 64 € preu bonificat (80 € preu anterior)
No associats 112 € preu bonificat (140 € preu anterior)
2n inscrit no associat 92 € preu bonificat (115 € preu anterior)

clica L’ENLLAÇ i RESERVA ONLINE!
https://turismeseu.com/28e-congres-de-fires-de-catalunya/

clica L’ENLLAÇ i inscriu-te ONLINE!
https://forms.gle/btDRnycDGyMHiwbV7

Turisme de La Seu

Tel: 973 351 511
reserves@turismeseu.com

Data límit inscripció: 20/11/2021
Forma de pagament: Transferència bancària a FEFIC:
IBAN ES93 2100 3382 1422 0010 3494
Cal remetre comprovant al c/e : info@fefic.com, indicant el nom.

CONGRÉS
DE FIRES DE
CATALUNYA
28è

LA SEU
D’URGELL

25→26
novembre 2021

ngrés

Centre Cultural Les Monges.
Plaça de les monges, 2
co

Nom i Cognoms:
Ref: 28è

Empresa/Fira:
Càrrec:

Per beneficiar-vos d’aquestes tarifes,
fer referència al 28è Congrés.

Adreça:
Localitat:

C.P:

Telèfon:
at u ï t

E-mail:
NIF:

PA

A

Nom:
Adreça:
Localitat:

CP:

TRIEU LA VOSTRA TIPOLOGIA DE FIRA
Indiqueu per ordre de preferència de l’1 al 4, sobre quin tipus de
fira hi voleu fer l’activitat.
Agroalimentària i gastronòmica
Industria
Artesania, cultura i història
Multisectorial
ACTIVITAT PROGRAMADA

Sí

gr

Indiqueu les dades fiscals de l’entitat o persona a qui remetre la factura:
RCA MENT

Aparcament del Doctor Peiró
Carrer del Doctor Peiró, núm. 6
Coordenades GPS: 42.358687,1.464399

No

ÀPATS (marqueu amb una “X” la vostra confirmació d’assistència):
Dijous dia 25
Dinar
Sopar
Divendres dia 26
Dinar
HEU FET RESERVA HOTELERA?
Parador de Turisme
Hotel Nice

No

Sí

www.fefic.cat
@fefic24

Innovació i creativitat. Repensem les fires!

#28congresﬁres
@firescatalunya

FederaciofiresdeCatalunya

28è congrés DE FIRES DE CATALUNYA
Enguany aquest Congrés té com a objectiu la retrobada
dels professionals que organitzem les fires però en un
context diferent: el temps post-Covid.
El Covid ens ha perjudicat però ens ha permès adaptar
els formats, trobar nous espais o digitalitzar-nos. És per
això, que volem aprofitar aquesta trobada per fer una
reflexió sobre la possibilitat d’innovar a les fires, en com
les repensem i alhora trobar-nos físicament en un
entorn diferent, la Seu d’Urgell.
Aquest congrés té com a novetat que combina les
tendències sectorials, les tendències sobre temes com
la digitalització o la creació de d’experiència amb una
part més pràctica gamificada que ens permetrà innovar
i compartir coneixements tot treballant en equips.

Comptem amb vosaltres
per “fer pinya” i que el programa
que hem organitzat us engresqui.

Us esperem a La Seu!

P ROGRAM A
DIJOUS 25 DE NOVEMBRE
10.00 -10.30 h Cafè de benvinguda.
Recepció i acreditacions dels participants.
10.30 - 11.00 h Acte d’inauguració oficial del 28è Congrés
de Fires de Catalunya, presidit pel Sr. Francesc Viaplana,
alcalde de La Seu d’Urgell; el Sr. Jordi Torrades, director
general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, la
Sra. Ana M. Martínez Martínez, diputada delegada de
Comerç de la Diputació de Barcelona i la Sra. Coralí Cunyat,
presidenta de FEFIC.
11.00 - 11.15 h Presentació de la dinàmica per part de la
Sra. Carme Sáez i la Sra. Elisenda Currius de la consultora
Thinquery.
11.15 - 11.30 h Pausa cafè
11.30 - 12.00 h
Conferències sectorials/temàtiques i simultànies:
Gastronomia: Pep Palau, Gastrònom. Especialista en
turisme gastronòmic i creadors de tendències.
Artesania: Marina Calls, responsable de Projectes de
Promoció Àrea d'Artesania Consorci de Comerç, Artesania
i Moda i Xavier Villas, director Artesania de Catalunya.
Industrial: Jordi Palmiola, responsable de I4., coordinació
i promoció de les activitats d’Eurecat en el ámbit de la
Industria 4.0
Multisectorial: David Torrelles, delegat de l'Alt Pirineu i
Aran d’ACCIÓ. Postgrau en administració i direcció
d’empreses i Executive MBA per ESIC.
12.00 - 13.30 h Primera part del joc: ens arriba un encàrrec
i creem una nova fira de zero.
13.30 – 15.00 h Dinar
15.00 – 15.30 h Introducció de les tècniques de creativitat.
A càrrec de: Carme Sáez i Elisenda Currius
15.30-16.00 h Conferència: “Sostenibilitat a les fires”.
Tendència sostenibilitat
A càrrec de: Alba Cabañas, Assessora Estratègica en
Sostenibilitat / Sustainthinking.

16.00 – 16.20 h Juguem: comencem a innovar!
16.20 – 16.50 h Conferència: “Digitalització a les fires”.
Tendència digitalització
A càrrec de: Eduard Dalmau, estratega digital i consultor
especialista en liderar processos de transformació
d'empreses de múltiples sectors i amb una visió holística.
Director General a RocaSalvatella.
16.50 – 17.10 h Continuem jugant!
17.10 – 17.40 h Conferència: “Experiència a les fires”.
Tendència experiència
A càrrec de: Xavier Escales, Autor del llibre “Les Persones
Primer”.
17.40 – 18.00 h No ens cansem d’innovar!
18.00 h Tancament
18.15 – 19.30 h Visita programada
21.00 h Sopar del 28è Congrés de Fires
DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE
09.00 - 09.15 h Benvinguda i comentem la jugada
09.15 - 09.45 h Dinàmica
09.45 - 10.10 h Com hem innovat?
A càrrec de: Sra. Carme Sáez i Sra. Elisenda Curries
10.10 - 11.00 h Dinàmica per presentar les novetats de la
nostra fira imaginària.
11.00- 11.30 h Pausa cafè
11.30 - 12.00 h Dinàmica per extreure conclusions.
12.00 - 12.50 h Conclusions i aprenentatges.
12.50 - 13.00 h Comiat de l’activitat.
13.00 – 13:30 h Acte de cloenda del 28è Congrés de
Fires de Catalunya, presidit pel Sr. Francesc Viaplana,
alcalde de La Seu d’Urgell; el Sr. Albert Castellanos,
secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat
de Catalunya i la Sra. Coralí Cunyat, presidenta de
FEFIC.
13.30 h Dinar de cloenda, a peu dret, del 28è Congrés de
Fires de Catalunya.

