
 

 

    
Dimecres 20 de novembre 
09.15 -09.45 h  Cafè de benvinguda 

Recepció dels participants, lliurament de la documentació i acreditacions. 
  
10.00 -10.30 h Acte d’inauguració oficial del 26è Congrés de Fires de Catalunya, presidit per la Sra. 

Montse Gonzàlez, tinent d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu 
de Sabadell; la Sra. Muntsa Vilalta, directora general de comerç de la Generalitat de 
Catalunya; el Sr. Óscar Sierra, diputat delegat de comerç de la Diputació de Barcelona i el 
Sr. Ramon Ferrando, president de FEFIC.  

 
10.30-11.30 h Conferència inaugural: “Futur i fires: el moment del canvi”.  

El canvi és una constant. En aquest moment és imprescindible posar el focus en la creativitat i trobar les eines 
clau per reinventar l'experiència de la fira i treure-li  el màxim potencial. La fórmula digital + físic és cada 
vegada més imprescindible per guanyar rellevància i posicionament.   
A càrrec de: 
Bibiana Ballbé, periodista, fundadora de l’agència The Creative.net 

 
11.30 -12.00 h   Pausa cafè  
 
12.00 -13.00 h Conferència: “Sexy little numbers, el poder de les dades per transformar els negocis”. 

En el màrqueting i la publicitat s’ha d’impactar de forma personalitzada i diferent, en el moment i lloc 
adequats a cadascun dels consumidors o potencials clients.  
A càrrec de: 
Jordi Urbea, vicepresident d’Ogilvy a Espanya. Ogilvy és la multinacional del màrqueting, la comunicació i la 
publicitat.  
 

13.00 -14.30 h  Taula rodona-debat: “Les fires multisectorials, de la tradició a la innovació” 
 FirAnoia, Fira d’Igualada; Fira de Calella i l’Alt Maresme; Fires de Maig, Vilafranca del Penedès; Fira de Sant 

Lluç, Olot i Mercat del Ram, Vic.  
Moderadora: 
Elisabet Carnicé, presentadora, reportera i guionista de TV 
  

14.30 – 15.45 h Dinar de feina  
 
15.45 – 17.45 h Tallers simultanis.  
  1.-  “Com crear campanyes de Google eficaces”. 

Crear campanyes a Google i a la Xarxa de Display per aconseguir accions de brànding, i vendre i tenir 
coneixements de com utilitzar Google Analytics per mesurar correctament els resultats. 
Ponent:  
Xavier Rivera, graduat superior en comerç internacional per la UPF. Membre del Consell d’Administració 
d’Intersport com a especialista en desenvolupaments digitals dins de l’àmbit de l’omnicanalitat. 
  

2.-  "Gestió de residus a les fires: avançant cap a l’economia circular ". 
Sensibilitzar els organitzadors sobre la importància de gestionar correctament els seus residus i de com poden 
influir sobre els visitants de les fires. Coneixerem les bones pràctiques d’organitzadors i, sobretot, 
recomanacions de fàcil implantació. 
Ponent:  
Berta Llobet, llicenciada en Ciències Ambientals, cap de projectes d’ECOGESA. Compta amb més de 10 anys 
d’experiència en gestió ambiental i, específicament, en gestió de residus. 
 

3.- “Preparació de les licitacions: pautes per complir amb la normativa de contractes”  
Donarem pautes per preparar les licitacions de subministraments i serveis relacionats amb el món de les fires. 
Ponent:  
Jordi Voltas, cap del Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament de Reus. 
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18.00 - 18.45 h Assemblea general de la Federació de Fires de Catalunya. 
 
19.30 – 21.30 h Tast de cerveses i ruta “Edificis modernistes Fundació 1859 Caixa Sabadell”.  

Visites guiades a la Casa Duran i els edificis modernistes de la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb tastet de 
cerveses artesanes A la Casa Duran, construïda entre el 1578 i el 1606, es podrà visitar el celler, el graner, 
l’estable, les diferents estructures de la fàbrica de sabó i la planta noble on residia la família Duran 
(habitacions, pati, zona de cuina i capella). Seguidament, recorregut comentat dels edificis modernistes de la 
Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb breu estada a la torre del mirador de l'Espai Cultura, i tastet de cerveses 
artesanes a la mateixa seu de la Fundació.  

 
21.30 h    Sopar del 26è Congrés de Fires, a l’Hotel Urpi. 
     
Dijous 21 de novembre 
 
10.00 -11.00 h  Conferència: “La innovació com a forma de generar nou valor a les fires”. 
 Com podem orientar la innovació perquè les fires serveixin com a font de valor per als professionals i empreses.   

A càrrec de: 
Alfons Cornella, fundador i president d'Infonomia, empresa de serveis d'innovació, i font d'idees per a inquiets i 
innovadors, des de 2000. És consultor de grans empreses i ha dirigit més de 100 projectes sobre creació de 
cultura i dinamització d'equips d'innovació en tot tipus organitzacions.  

         
11.00 - 11.20 h  Pausa cafè 
 
11.30-  12.30 h Espai de treball en xarxa dels congressistes - proveïdors firals. 
 
12.30 - 13.15 h  Presentació dels resultats de l’11a edició Cercles de comparació intermunicipal de  fires 

locals de la Diputació de Barcelona 
Ponent: 
Ramon Dordal, cap de la Secció de Suport a l’Activitat Econòmico financera Municipal de la Diputació de 
Barcelona 
Xavi Torrent, cap de l’Oficina de Mercats i Fires Locals de la Diputació de Barcelona.  
 

13.15 - 14.15 h  Presentació de l’Estudi sobre Sostenibilitat i Fires a Catalunya. Generalitat de Catalunya. 
Ponent: 
Jordi Martinez, director d’Ecogesa. 
Lliurament de Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya.  
 

14.15 -14.30 h Acte de cloenda del 26è Congrés de Fires de Catalunya, presidit per la Sra. Marta Farrés i 
Falgueras, alcaldessa de Sabadell; el Sr. Joaquim Ferrer, secretari d’Empresa i 
Competitivitat de la Generalitat de Catalunya; la Sra. Eva Maria Menor, diputada presidenta 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona i el 
Sr. Ramon Ferrando, president de FEFIC.  

 
14.30 h  Dinar de cloenda del 26è Congrés de Fires de Catalunya, al Restaurant Suís. 

 
 
 
PRESENTADOR DEL CONGRÉS: Xarli Diego 
Pàrquing a preus reduïts al Congrés 
 

· INSCRIPCIONS 
www.fefic.cat 
Data límit inscripció: 18/11/2019 
Forma de pagament: Transferència bancària a FEFIC: IBAN ES93 2100 3382 1422 0010 3494 Cal 
enviar comprovant a l’a/e : info@fefic.cat , indicant el nom.  
 
 
 



 

 

 
 

 
· ALLOTJAMENT (Les reserves d’allotjament s’han de fer directament a l’hotel escollit.) 
 
Hotel Urpi *** 

Sant Maties, 5 
08208 Sabadell 
Tel.937 244 000  
www.hotelurpi.com 
hotelurpi@hotelurpi.com 
Hab. doble sense esmorzar: 75 € (IVA inclòs), esmorzar 10 € (IVA inclòs). 
Per beneficiar-vos d’aquestes tarifes, feu referència al 26è Congrés. 

 
Hotel Catalonia Sabadell**** 

Plaça de Catalunya, 10-12 
08206 Sabadell 
Tel.937 279 200  
www.cataloniahotels.com 
sabadell@cataloniahotels.com 
Hab. doble, ús individual: 77 € (IVA inclòs) 
Hab. doble: 87 € (IVA inclòs) 
Esmorzar: 13 € (IVA inclòs) 
Per beneficiar-vos d’aquestes tarifes, feu referència al 26è Congrés. 
 

Gran Hotel Verdi**** 
Av. Francesc Macià, 62 
08208 Sabadell 
Tel. 937 231 111 
www.cataloniahotels.com 
verdi@cataloniahotels.com 
Hab. doble, ús individual: 77 € (IVA inclòs) 
Hab. doble: 87 € (IVA inclòs) 
Esmorzar: 13 € (IVA inclòs) 
Per beneficiar-vos d’aquestes tarifes, feu referència al 26è Congrés. 
 

 


