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Carta de la Presidenta
Aquests

darrers

dos

anys

el

sector de les fires

ha

estat

marcat

per

la

pandèmia i per les conseqüències de l'aturada de la nostra activitat. Han estat
anys complexos però hem treballat de manera constant i fent pinya per assolir
els reptes que hem anat trobant.

Des de la

FEFIC

·

hem volgut donar veu i defensar el col lectiu de les fires a

Catalunya i això ha marcat totes les accions que hem portat a terme durant
l'any 2021.

marcat: aconseguir ajuts econòmics específics pel nostre sector i que no s'han
repetit a altres comunitats autònomes; treballar en xarxa; preparar-nos per
poder

fer

fires

segures,

entendre

els

nous

protocols

i

adaptar-nos

a

les

necessitats de les fires en cada moment. Ara ens toca treballar per l'etapa
post pandèmia. A la

FEFIC estem il·lusionats,

amb ganes i amb molts projectes

i objectius que marcaran un 2022 ple de fires.

Coralí Cunyat, presidenta de la FEFIC

BENVINGUDA

Estem satisfets del treball fet i d'assolir alguns dels objectius que ens havíem
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La Fefic
Som una organització sense afany de lucre, de

Objectius

caràcter federatiu, l'àmbit de la qual es
circumscriu al territori de Catalunya.

Consolidar el lideratge de la

Fefic i el seu

paper de representació firal fomentant les
Creada al 1995 actualment té 49 associats

estratègies d'accions de lobby.

(entitats, ajuntaments, associacions) i 1 membre

·

col laborador.

Esdevenir un punt de trobada del sector.

Oferir als associats recursos i formació per
la millora continua, potenciant la innovació i
digitalització del sector firal.

firals amb el compliment dels ODS.

LA FEFIC

Liderar el compromís dels organitzadors
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Socis i col·laboradors
L'any 2021 hem comptat amb un total de

49 socis i 1 col·laborador a

la FEFIC.

Expogestió Servei de Fires SL

Fira de Lleida

Associació Vida Sana

Ajuntament de Navàs

Ajuntament d'Ós de Balaguer

Fira de Calella i Alt Maresme

Fira de Piera

Fira de Mollerussa

Fira de Cornellà

Ajuntament de Sabadell

Ajuntament de La Seu d'Urgell

Ajuntament de Collbató

Fira de la Puríssima

Ajuntament de la Pobla de Segur

Ajuntament de Cabrera de Mar

Firadespi

Fira de l'Oli de les Borges Blanques

Ajuntament de Canyelles

Ajuntament de Terrassa

Firatremp

Ajuntament de El Masnou

Fira-Mercat del Ram

Fira d'Amposta

Ajuntament de El Prat de Llobregat

Ajuntament de Torroelles de Foix

Entitat Firal de Cambrils

Fires de Gavà

OFIM - Vic

Ajuntament de El Perelló

Fira de l'Ascensió

Ajuntament de Vilafranca

Fira de Mont-Roig

Fira d'Igualada

Fira de Figueres

Fira de Móra la Nova

Fira de Manresa

Fira de Girona

Fira del Vent - El Pla de Santa Maria

Manresa-Comerç

Dinàmig - Olot

Fira de Tortosa

NEM - Negoci Empresa Mataró

Ajuntament de Viladrau

Ajuntament de El Vendrell

Llobregat Serveis Firals, SL

Fira del Torró d'Agramunt

2003, S.A. M30

Fira de la Candelera

Fires de Balaguer

SOCIS

Fira de Barcelona
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Socis i col·laboradors
·

Els socis i col laboradors de

FEFIC representen

Per Demarcacions

totes les demarcacions de Catalunya.

Amb un total de +

300 fires

de les 430 que es fan a
Catalunya, el 70%

Tarragona
16%

Socis

60

Lleida
18%

47

49

2017

2018

Col·laboradors

51

51

2019

2020

50

40

SOCIS

Barcelona
58%

Evolució
20

Girona
8%

0

2021

07

Pressupost
L'estructura dels ingressos de la FEFIC durant el 2021 ha estat la següent

Fons propis
28è Congrés

Altres
13%
Activitats
4.4%

Quotes socis
36.3%

PRESSUPOST

Dip. Barcelona

Dip. Girona

Membres (1-3)

Dip. Lleida

Membres (4-10)

Dip. Tarragona

Membres (+11)

Generalitat
0

5000

10.000

15.000

20.000

25.000

Ajuts
46.3%

Nous associats

Col·laboradors
0

5000

10.000

15.000

20.000
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Comissions
La

FEFIC

ha creat 3 comissions de treball per assolir els objectius i implicar a tots els membres de la Junta
Directiva al desenvolupament dels projectes a portar a terme.

Lobby

Serveis

Comunicació

Comissió que treballa per impulsar la

Comissió estratègica per donar

creació de la taula del sector firal

creació de la nova carta de serveis

visibilitat a la feina feta per les altres

amb la participació dels diferents

de la Federació.

comissions de treball.

instrument per la defensa dels

Es constitueixen subcomissions com

S'estableixen dues subcomissions:

interessos del sector i l'acció

la de Formació, mesures COVID-19,

una de comunicació externa centrada

consensuada per la recuperació

sostenibilitat firal (ODS), innovació

en la presència renovada de les

efectiva de l'activitat firal.

firal, suport en conctractacions,

xarxes socials i una de comunicació

portal de proveïdors...

interna en relació amb els socis.

nivells d'adminitració, com a

COMISSIONS

Aquesta comissió treballa la

09

Accions de Lobby
La comissió de Lobby de la FEFIC ha realitzat diverses accions durant l'any 2021.

Reunions amb el Departament
d'empresa de la Generalitat
de Catalunya per

promocionar les fires a
nivell turístic.

Accions per obtenir una línia
d'ajuts que inclogui també
els

organitzadors privats
de fires.

Interlocució amb la
Generalitat de Catalunya per

línies d'ajuts al
sector firal per la COVID-19,
obtenir

que ha obtingut aquestes
Treball constant amb les
Diputacions per aconseguir
una major implicació de
recursos.

Presentació d'un projecte de
digitalització i sostenibilitat a
les fires per optar als fons
europeus de

Next Generation

subvencions.

COMISSIONS

sent la única CCAA
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Protocol COVID-19
Arrel de la pandèmia, s'ha creat i constantment actualitzat la Guia per la implementació del

Contingència COVID-19 a les activitats firals catalanes.

Pla de

Un document extens que recull les diferents

mesures i indicadors d'implantació i seguretat a aplicar a les organitzacions de fires i esdeveniments.

S'ha creat un espai específic a la pàgina web on descarregar la guia i on trobar altres documents, decrets
i plans en relació a la COVID-19. Per altra banda, es generen publicacions a les xarxes socials per
transmetre, en forma de tips, els consells recollits a la guia.

Guia COVID-19

Espai web

Xarxes socials
GUIA COVID
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Observatori de fires
Un dels projectes en els que s'està treballant és la creació de l'

Observatori de Fires,

per tal de captar,

avaluar, processar i difondre coneixements que puguin ser de referència al sector firal.

Missió
Elaborar
estudis

Fases del treball
i

difondre

sobre

el

dades,

sector

firal

inidicadors
de

i

Catalunya

i

posar-ho a l'abast dels agents que configuren

Plantejament

dels

indicadors

a

incloure

(fase

actual de treball).

Recollida d'informació a partir dels nostres socis,
del

Visió
Ser
amb

un

Dpt.

de

Comerç

de

la

Generalitat

de

Catalunya, de les Diputacions i de l'Idescat.

Observatori
informació

accessible,

que

referent

del

rigorosa,
contribueixi

a

sector

firal,

ordenada

i

reforçar

el

sector com a motor d'activació econòmica.

Elaboració del 1r Estudi d'impacte del sector firal
a l'economia catalana.

OBSERVATORI

el sector.

Accions formatives
La

FEFIC

ha engegat un

programa de formacions
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·

pròpies i en col laboració amb la Generalitat de

Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. L'objectiu és oferir un servei més als
organitzadors de fires i esdeveniments i contribuir a la professionalització del sector.

Totes les formacions s'han realitzat a través de videoconferència degut a les restriccions derivades
de la situació de pandèmia.

FORMACIÓ

Accions formatives
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Càpsules de formació
Mesures per a un esdeveniment segur

16/03/2021 de 10:00h a 10:45h.

23/03/2021 de 10:00h a 10:45h.

Ponent: Sra. Anna Font, directora de Tecnologies

Ponent: Sr. Jordi Estruga, director d'Operacions a

de la Informació a Fira de Barcelona.

Fira de Barcelona.

Participants: 38.

Participants: 46.

Digitalització de les fires: conceptualització,
plataformes i comercialització de
l'esdeveniment digital

Experiències reals de la digitalització de fires:
BizBarcelona i Liber.

30/03/2021 de 10:00h a 10:45h.

Ponent: Sr. Aleix Planas, director de BizBarcelona i

Ponent: Sr. Toni Pinós, responsable de Promoció i

Liber i Sr. Toni Pinós, responsable de Promoció i

Publicitat a Fira de Barcelona.

Publicitat a Fira de Barcelona.

Participants: 44.

Participants: 29.

06/04/2021 de 10:00h a 10:45h.

FORMACIÓ

Sistemes d'acreditació i traçabilitat a les fires
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Accions formatives
Sessions "Experiències". Bones pràctiques en el món firal
L'experiència d'èxit de la Fira de l'Oli Qualitat
Verge Extra i les Garrigues.

La plataforma www.firesvirtuals.cat com a
exemple de virtualització.

27/04/2021 de 10:00h a 10:45h.

04/05/2021 de 10:00h a 10:45h.

Ponent: Sra. Sílvia Mansilla, tècnica de

Ponent:

l'Ajuntament de les Borges Blanques.

firal a Expogestió.

Participants: 15.

Participants: 21.

Sr.

Jordi

Beumala,

11/05/2021 de 10:00h a 10:45h.
Ponent: Sr. Ugo Valentí, Cities & Society BU Director a
Fira de Barcelona.
Participants: 17.

i

dinamitzador

FORMACIÓ

Smart City Expo: de l'esdeveniment físic al
llançament d'una plataforma de contingut digital.

gestor

Accions formatives
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Sessions "Experiències". Bones pràctiques en el món firal

L'adaptació de la proposta firal de Vic a la
situació provocada per la pandèmia.
18/05/2021 de 10:00h a 10:45h.
Ponent: Sr. Bernat Vilarasau, gerent de VicFires.
Participants: 17.

30/09/2021 de 10:00h a 10:45h.
Ponent:

Sr.

Gregori

LocalPro.
Participants: 38.

Vizcaino,

project

manager

a

FORMACIÓ

Fires COVID-19, Fires segures.

Accions formatives
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Sessions "Repensem les fires"

Repensem les fires: eines per a innovar la
proposta firal.
Edició 1. 04/10/2021 de 10:00h a 12:00h
Edició 2. 18/10/2021 de 12:00h a 14:00h.

de la consultar Thinquery.

FORMACIÓ

Ponents: Sra. Carme Sáez i Sra. Elisenda Currius

Accions formatives
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Claus per a l'organització i gestió integral d'una fira
Curs de 20 hores en modalitat virtual i organitzat amb la Diputació de Barcelona.
1a edició: del 02/06/21 al 30/06/21.
2a edició: del 29/09/21 al 22/10/21.

Sessions:
1. Introducció al món firal

Ponents:
Enric Brufau
Roger Sàbat

3. L'espai firal

Xavier Roure

4. El procés de comercialització

Fabio Valbonesi

5. Control administratiu i financer d'una fira

Bernat Vilarasau

6. La comunicació d'un esdeveniment firal

Coralí Cunyat

7. La qualitat firal

Sílvia Badosa

8. Creació d'un projecte firal

Magí Senserrich

FORMACIÓ

2. L'organització d'un esdeveniment firal
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Accions formatives
Enquestes de satisfacció
L'edat majoritària dels assistents
s'ha situat entre el 46 i els 55 anys.

De 56 a 65 De 26 a 35
10.5%
5.3%

Els de 18 a 35 han estat una minoria
i no hi ha hagut majors de 66 anys.
Pel que fa a la procedència, Girona,
Igualada i Sabadell son les ciutats
més representades.

Sobre les Ponències, la majoria dels assistents valora amb la nota
màxima (5) els diferentes valors presentats.

De 36 a 45
21.1%

De 46 a 55
57.9%

Temes que interessen als participants per a futures sessions: experiències de
fires, ODS, fires locals, neuromàrqueting, plataformes, xarxes socials i protocol.

Bona acceptació per parts dels participants, amb temes
interessants i útils per al dia a dia. El 100% afirma que vol
més sessions.

80 %

Horari de les sessions
Format de les sessions

80 %
80 %

Durada de cada sessió

70 %

Temàtiques de les sessions

80 %
70 %

Ponents de les sessions

Sobre la Organització, la majoria dels assistents valora amb la
nota màxima (5) els diferentes valors presentats.
Facilitat d'inscripció

70 %

Comunicació via email
Accés a les sessions

70 %
70 %

Accés a la plataforma

70 %

Accés a les sessions gravades

80 %
80 %

- Accés
Dr. Michael
als materials
Rich

FORMACIÓ

El 68,4% dels participants es va assabentar de la formació a través de l'email, un
10,5% a través de Twitter i un 5,3% a través de Linkedin. Facebook i Instagram no
tenen valors destacables.

Dia de les sessions

28è Congrés de Fires de Catalunya
La

FEFIC

va organitzar durant els dies 25 i 26 de novembre la 28a edició del

Catalunya
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Congrés de Fires de

a la Seu d'Urgell en modalitat presencial.

El valor afegir d'aquesta edició rau en el seu plantejament. Un congrés molt més actiu en què els
participants poguessin de forma real repensar la pròpia fira. Es va establir una metodologia basada en la
gamificació, la participació activa i la interacció entre congressistes.

CONGRÉS DE FIRES

Imatge del Congrés

28è Congrés de Fires de Catalunya
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Programa

CONGRÉS DE FIRES

28è Congrés de Fires de Catalunya
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Recull d'imatges

CONGRÉS DE FIRES

També disponible el vídeo resum a Youtube
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Identitat corporativa
La

FEFIC

durant l'any 2021 ha treballat un canvi en la identitat corporativa per tal de trobar un enfoc

més fresc, més innovador i adaptat a l'actualitat que vivim. La imatge de la

Fefic ha

estat

renovada en tant que a logotip, colors corporatius i tipografia de marca.

#SomFires

que alhora serveix de claim de la marca.

IDENTIAT CORPORATIVA

També s'ha creat un hashtag propi,

Accions de Comunicació Digital
La

FEFIC

durant l'any 2021 ha portat a terme diferents accions

crear nous canals de

comunicació i

S'ha creat una
nova

imatge

nova pàgina web

corporativa,

donant

adaptada a la
major

visibilitat

als socis i als membres de la Junta i, potenciant
tots els serveis que s'ofereixen.

Una

web

més

activa,

moderna

i

que

facilita

la

comunicació interna (a través d'un espai privat) i la
comunicació externa amb més informació i noticies
d'actualitat.

a través de

de reorientar d'altres existents.

COMUNICACIÓ DIGITAL

Pàgina web

digitals
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Accions de Comunicació Digital
La

FEFIC

durant l'any 2021 ha portat a terme diferents accions

crear nous canals de

comunicació i

S'han

reorganitzat

els

perfils

socials

Facebook, Instagram i Twitter,
nova

imatge

corporativa

i

s'ha

existents,

adaptant-los a la
creat

un

pla

de

continguts estratègic per fomentar la comunicació
corporativa,

comercial

i

de

promoció

de

les

activiats dels socis.

També s'ha creat una pàgina de

Linkedin

comunicació més institucional i corporativa.

per la

a través de

de reorientar d'altres existents.

COMUNICACIÓ DIGITAL

Xarxes socials

digitals
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Accions de Comunicació Digital
La

FEFIC

durant l'any 2021 ha portat a terme diferents accions

comunicació i

crear nous canals de

Les

comunicacions

també

través d'un sistema d'
tenir

informats

corporatives,

als

s'han

reorganitzat

email marketing

susbscriptors

comercials,

de

a

que permet
les

notícies

d'esdeveniments,

noves

legislacions i altres informacions de manera àgil.

Des de la pàgina web s'ha habilitat un espai per
poder susbcriure's i rebre els butlletins.

a través de

de reorientar d'altres existents.

COMUNICACIÓ DIGITAL

Email Marketing

digitals
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Promoció de les activitats dels socis
Amb les xarxes socials i la pàgina web actualitzada encetem un espai per fer difusió i promoció de les
activitats firals que porten a terme els socis de la

La

FEFIC comunica

FEFIC.

les activitats a través de publicacions a Facebook, Instagram i Twitter.

Disposa també, per a tots els socis, l'espai de capçalera de la pàgina principal de la web per incloure un
banner de la fira i del calendari d'esdeveniments inclòs també a la web.

Banner web

Calendari

PROMOCIÓ DE SOCIS

Xarxes socials

Promoció de les activitats dels socis
A la pàgina web de la

FEFIC
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també s'ha creat un espai dedicat als socis i que s'enllaça amb les seves

xarxes socials corporatives i la seva pàgina web.

PROMOCIÓ DE SOCIS
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Acords
La

Fefic

·

ha treballat per tancar acords de col laboració amb altres empreses i entitats amb
l'objectiu d'aconseguir millors condicions i serveis específics pels socis.

Acord amb

Data

INFORMA Business by

que permet que tots els socis

COPE
Acord amb

COPE Catalunya

Veredictas
al

Acord amb

Veredictas,

empresa

programa "Cap de Setmana" de

especialitzada en la creació i

tinguin un 10% de descompte en la

Raquel Camins per entrevistar cada

desenvolupament d'estàndars

contractació de qualsevol dels

setmana a un soci de la Fefic i que

d'excel lència.

serveis que tenen en cartera:

pugui explicar les fires i
esdevenimemts que estan portant a

Informa subministra informació

terme o els que vindran.

comercial de sectors concrets i
amb característiques específiques.

·

En aquest cas, la

Fefic

entra a

formar part del jurat dels Premis
Nacionals EMPORIA d'Arquitectura

L'objectiu és donar a conèixer
l'activitat firal arreu de Catalunya.

Efímera.

ACORDS DE TERCERS

Informa
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Objectius i Projectes 2022
La

Fefic

treballa per a que el 2022 sigui un any ple d'activitat firal i de reactivació de la presencialitat a

tots els certàmens. També segueix treballant per incrementar els ajuts i recursos per als organitzadors. Així
doncs, pel 2022 es marca els següents

Treballar en propostes amb la
Generalitat de Catalunya per

nous ajuts

adreçats a

organitzadors de fires, per
pèrdua d'ingressos, per

Formació

centrades en:

Impulsar la creació del

distintiu ambiental
per les fires

- Gestió d'equips
- Tecnologia
- Sostenibilitat

·

Desenvolupament de

cancel lació o per increment

l'Observatori de

de despeses per implementar

Fires

protocols COVID-19.
Signatures de

convenis amb

les diputacions.
Contactes amb empreses de

CRM

útils pels associats

OBJECTIUS 2022

crear

Accions de

objectius i projectes.

Fefic amb el suport de:
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COL·LABORADORS

Memòria
2021
Federació de Fires de Catalunya
C. Germanes Castells, 25
08700 Igualada
info@fefic.cat

Febrer de 2022

