
 
 
DILLUNS, 23 DE NOVEMBRE 

PRESENTACIÓ DEL CONGRÉS 

10.00-10.30 h: Inauguració del 27è Congrés de Fires de Catalunya. 

● Sra. Coralí Cunyat i Badosa, presidenta de la Fefic 
● Hble. Sr. Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya  
 

ESPAI GENCAT- PONÈNCIA 

10.35-11.15 h: Reinventant els grans esdeveniments. L’adaptació d’un esdeveniment d’assistència massiva a 
esdeveniments de petit format i d’assistència reduïda. 

 
● Sr. Jordi Herreruela, director del festival Cruïlla Barcelona 

○ Presentat per: Núria Riquelme 
 

TAULA RODONA:  

11.20-12.15 h: L’impacte de la COVID-19: posem el termòmetre al sector. 

● Sr. Manel Costa, director comercial d’esdeveniments, proveïdora d’estands M-30  
● Sr. Francesc Pua, gerent de Servisimó, concessionari oficial Volkswagen, Audi i Skoda 
● Sr. Pere Chias, president del Gremi de Restauració de Barcelona  

○ Presentada i moderada per: Núria Riquelme 

PONÈNCIA 

12.20-13.00 h: Canvis en els models de negoci de les Fires i els esdeveniments a causa de la COVID-19. 

● Sra. Montserrat Peñarroya, directora de l’Institut Internacional d'Investigació de la Societat de la 
Informació i el Coneixement (3iSIC). Es dedica a la docència, l’investigació, la consultoria i la impartició 
de conferències en esdeveniments nacionals i internacionals. Treballa com experta per a l’OMT 
(Organització Mundial del Turisme). Graduada en Turisme, Postgrau en Màrqueting Internacional i 
Comerç Exterior, Màster en Societat de la Informació i el Coneixement.  

○ Presentada per: Núria Riquelme 

 

 



 
 
 
 

DIMARTS, 24 DE NOVEMBRE 

TALLERS TEMÀTICS 1: LEGALITAT I FIRES EN TEMPS DE COVID-19 

10.00-10.45 h: Salut pública i Fires. Mesures especials vinculades a la reobertura de les fires. Mesures obligatòries i 
recomanables de caràcter preventiu a prendre en cada cas: espais a l’aire lliure, espais tancats, fires 
alimentàries, fires professionals, fires multisectorials i fires agràries. Anàlisi de casos pràctics. 

 
● Sr. Gregori Vizcaino, Responsable del projecte LOCAL PRO, per a l’organització d’accions 

d’esdeveniments de promoció econòmica local 
● Sr. Jordi Estruga, director d’Operacions de Recinte de Fira Barcelona 
● Sr. Oriol Oró, director general de Fira de Lleida 

○ Presentat i moderat per: Oriol Oró 

10.50-11.30 h: Aspectes legals a tenir en compte en la contractació administrativa de serveis, subministraments i 
espectacles davant de la COVID-19. 

 
● Sr. Xabier Alonso, especialitzat en la consultoria per empreses culturals i administracions públiques. 

Assessor de diferents festivals de cinema, encarregat de la supervisió legal dels protocols COVID-19 
del Festival de Sitges. 

○ Presentat per: Núria Riquelme 

TALLERS TEMÀTICS 2: LA COMERCIALITZACIÓ FIRAL EN TEMPS DE COVID-19 

10.00-10.45 h: Com seduir a un potencial expositor per a que assisteixi a la nostra fira?  
 

● Sra. Mònica Mendoza, speaker internacional especialitzada en vendes i desenvolupament personal. 
Inclosa dins del llibre Top 100 Speakers Spain i autora dels llibres “Lo que NO te cuentan en los libros 
de ventas” , “Píndoles de motivació per a comercials i emprenedors” i “Las 12 únicas maneras de 
captar clientes”. 

10.50-11.30 h: Màrqueting firal en temps de COVID-19. Processos de digitalització, captació i gestió.  
 

● Sra. Dolors Guillén, publicitària, treballant al sector des del 2000. Amb experiència en Publicitat, 
Màrqueting, Social Media i Comunicació.  Ajuda a les empreses en la seva digitalització i la utilització 
d’eines i estratègies per posicionar els seus negocis a Internet. 

LA DIGITALITZACIÓ I LA VIRTUALITZACIÓ DE LES FIRES 

16.00-16.45 h: Esdeveniments i fires virtuals. Venen per quedar-s’hi?  
  

● Sra. Patricia M. Val, co-fundadora de FUTURA SPACE, ens porta diferents casos d’èxit i ens donarà el 
seu punt de vista sobre si aquests nous formats han vingut per quedar-se o seran solucions temporals. 
Productora multidisciplinar que ha transformat la seva mirada de la ficció a allò virtual. Ha produït 
curtmetratges, llargmetratges, campanyes publicitàries, experiències en realitat virtual i instal·lacions 
interactives.  

○ Presentada per: Núria Riquelme 

16.50-17.30 h: Com hauria de ser el lloc web d’un esdeveniment virtual. 

● Sra. Anna Font, directora de tecnologies de la informació a Fira de Barcelona 
○ Presentada per : Núria Riquelme 

 

 



 

DIMECRES, 25 DE NOVEMBRE 

LA CADENA DE VALOR EN EL MÓN FIRAL 

10.00-10.45 h: L’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en la gestió firal en l’entorn actual.  

● Sra. Soledad Morales, directora del Màster en Turisme Sostenible de la UOC 
● Sr. Lluís Garay, director del Doctorat Interuniversitari en Turisme de la UOC 
● Sr. Theo Insúa, cooperativa Opcions.coop 

○ Presentada i moderada per: Soledad Morales 

 

10.50-11.30 h: Gestió de residus i ambientalització de fires.  

● Sr. Sergi Salvany, consultor ambiental a SPORA Serveis Ambientals 
○ Presentat per: Núria Riquelme 

 

TAULA RODONA:  

11.45-12.30 h: Fires desconfinades: reptes, oportunitats i resultats assolits. 

● Setmana del Llibre en Català, Sr. Joan Carles Girbés, president de La Setmana 
● BIZBARCELONA, Sr. Aleix Planas, director del Saló  
● Saló de l’Ocupació, Sra. Laura Pararols, directora del Saló 
● Fira de Mollerussa, Sr. Xavier Roure, director 
● Fira d’Igualada, fusió de FirAnoia amb Fira d’Artesania, Automercat i Mercats d’Antiguitats, Sr. Magí 

Senserrich, president 
● Fires Vic, experiència del cicle de cinc fires nascudes com a proposta firal en temps de COVID que 

s’anomena “Fira al Parc”, Sr. Bernat Vilarasau, gerent. 
○ Presentada i moderada per: Núria Riquelme 

 
 

CLOENDA DEL CONGRÉS 

12.40-13.00 h: I ara, què...? El món de les fires durant i desprès de la COVID-19. 

● Sr. Joan Canadell i Bruguera, president de la Cambra de Comerç de Barcelona 
● Sra. Coralí Cunyat i Badosa, presidenta de la FEFIC 
● Sra. Muntsa Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya 

 

 

Núria Riquelme, periodista i presentadora serà l’encarregada de presentar i moderar el Congrés. 

 
 
Organitzat per: Hi colaboren: 
 

  


