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11:00

Relator: Marçal Tarragó, Economista, Professor
d’Urbanisme Comercial d’Escodi - UAB.
Ponents: Maria Segarra, Roberto Manzoni
i Jordi Bailach
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8:00

Acreditacions

9:15

Inauguració de les jornades
Presideixen l’acte:
Hb. Felip Puig, Conseller d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya
Sr. Raimond Blasi, Regidor de Comerç, Consum i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Vicenç Gasca, President de la Fundació
Barcelona Comerç
Sr. Stefano Bollettinari, President de Vitrines
d’Europe
Sr. Miquel Valls, President de la Cambra de
Comerç de Barcelona

10:00

12:15

13:30

Dinar de treball (CCCB)

15:15

Conferència
“Catalunya, una aposta pel comerç de proximitat”
A càrrec de Josep Maria Recasens, Director General
de Comerç de la Generalitat de Catalunya

16:15

dimarts
20_
9:15

Conferència
“Barcelona i el comerç de proximitat”
A càrrec de Sònia Recasens Tinent
d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació
de l’Ajuntament de Barcelona

9:45

Pausa Cafè

10:00

Sessió 5
“Vitrines d’Europe una realitat associativa
amb l’objectiu de fer arribar col·lectivament
la veu del comerç urbà europeu al conjunt
d’institucions comunitàries, nacionals i locals”
Col·loqui amb els representants de les
associacions europees que formen part del
Consell d’Administració de Vitrines d’Europe.
Presenta i modera: Salvador Albuixech,
secretari general de Vitrines d’Europe

11:15

Acord de Col·laboració entre Emporion,
Associació Europea de Mercats i
Vitrines d’Europe
Els representants d’Emporion i Vitrines
d’Europe, expliquen l’acord de col·laboració
que signen i el seu significat i així mateix
expliquen l’acord de presentar a la Comissió
Europea i al Parlament Europeu la proposta
per a celebrar el dia europeu del comerç urbà
i dels mercats.
A continuació, en presencia de l’Alcalde de
Barcelona, Vitrines d’Europe i Emporion,
Associació Europea de Mercats procediran
a la lectura pública i signatura de l’acord
de col·laboració.

12:15

Conclusions i cloenda

Sessió 3
“Característiques del comerç urbà en relació al
turisme, els casos de Barcelona, Londres, París,
Florència, Brussel·les i Amsterdam comparats”
Relator: Josep-Francesc Valls, Catedràtic del
Departament de Marketing d’Esade.
Ponents: Luís Llorca (Global Blue) Alessandro Tatelli
(Diretore Centre Estudi Turistici di Firenze)

17:30

“Els Eixos comercials de Barcelona”

Pausa Cafè

Sessió 2
“Polítiques municipals en la promoció del
comerç urbà”
Relator: Raimond Blasi, Regidor de Comerç, Consum,
Mercats i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona
Ponents: Carla Rey (Assessore al Commercio e Attività
Produttive, Comune di Venezia), Paola Castellini
(Responsabile de Servicio Commercio e Turismo de
la Reggione Emilia Romagna), Miguel Jorge Dacosta
Gomes, Alcalde de Barcelos (Portugal)

Sessió 4
“Mercats municipals: modernització d’un format
de proximitat”
Relator: Jordi Torrades, Director de l’Institut de Mercats
de Barcelona.
Ponents: Alessandro Portinaro

Projecció d’imatges dels eixos comercials
i les seves activitats dinamitzadores

10:30

Sessió 1
“Consumidors i comerciants, relacions en el
marc de la proximitat”

21:00

Sopar de Gal·la al Palauet Albéniz

DATA LÍMIT
D’INSCRIPCIÓ

15 MAIG 2014

Cal enviar una còpia de la transferència, juntament amb el formulari d’inscripció
per e-mail a:
o bé per correu a:
secretariat@vitrinesdeurope.com
Vitrines d’Europe/Fundació Barcelona Comerç
fundacio@eixosbcn.org
Ferlandina, 25 - 08001 Barcelona

!

PAGAMENT: Per transferència bancaria a “la Caixa”, al compte corrent

3

		IBAN ES34 2100 3009 27 2200333059
A nom de la Fundació Barcelona Comerç i indicar Jornades Comerç Urbà

PREU DE LA INSCRIPCIÓ (Veure preus al costat):

2

for
mu
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ri

De quin import és el dret
de participació?
El preu per participar a les Jornades de
Comerç Urbà de Barcelona és de 150 €.
No obstant això, els associats a col·lectius
o associacions de comerciants de qualsevol
país d’Europa, abonaran un preu especial,
més econòmic, que ha fixat Vitrines
d’Europe, que és de 90 €.
Per als associats a qualsevol eix comercial,
associació de comerciants o de venedors
de Mercats de la ciutat de Barcelona, la
Direcció de Comerç de l’Ajuntament de
Barcelona, ha disposat un preu especial
que és de 45 €.

Adreça:
Població:
E-mail:

!

Com es pot assistir a les Jornades?
Participar a les Jornades del Comerç Urbà
és molt senzill, només cal omplir aquest
formulari i abonar els drets de participació
i tot seguit (el dia laborable següent) rebrà
la confirmació.

Nom:

!

A què dóna dret la inscripció?
A rebre la documentació de les Jornades:
acreditació i el material de les Jornades.
A participar a totes les sessions i
conferencies que consten al programa
oficial de les Jornades, així com, a intervenir
quan s’obri un torn de preguntes, a les
sessions.
A rebre uns auriculars per escoltar les
traduccions simultànies que es faran
de totes les sessions, ponències i
conferències.
A rebre les ponències (un cop publicades),
així com tots els documents annexes que
es confeccionin.
Inclou el dinar de treball del dia 19 de
maig, que se servirà al Centre de Cultura
Contemporània i el Sopar de Gala que se
celebrarà al Palauet Albéniz el mateix dia 19
per la nit (a partir de les 9 del vespre).
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DADES DEL PARTICIPANT

Preu pels acompanyants: 35 €

Pertanyo a una associació o col·lectiu de comerciants: SI
NO
Associació:
Ciutat:
País:
Acompanyants: SI
NO
Nombre:

I els acompanyants?
Tots els participants inscrits a les Jornades
poden inscriure una o més persones
com acompanyants. Els acompanyants
no tindran accés a les sessions ni a les
conferències, però podran assistir a la
recepció oficial i sopar que se celebrarà el
dilluns 19 al Palauet Albéniz. A més podran
fer una visita turística guiada per la ciutat el
dilluns 19 per la tarda.

CP:
País:
Tel:

!

Data d’arribada:
Núm.:

ins
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