CaixaForum Barcelona - 12 i 13 de novembre 2018

Fem comerç, fem ciutat, fem Europa

El comerç urbà és una de les activitats
econòmiques més importants de
l’activitat productiva de la ciutat de
Barcelona.

Professionalització del seu teixit comercial i
econòmic.
Capacitació d’un comerç que cada vegada
necessita ser més competitiu i adaptable als
nous reptes del futur.
Cerca de noves fórmules que permetin
optimitzar la gestió dels espais públics i el seu
impacte sobre el comerç.

Celebrem unes Jornades europees sobre comerç i turisme que
cerquin els objectius que ens han de permetre promoure unes
Jornades innovadores, atractives i capaces de posar en valor el
que, sens dubte, seran els pilars de la dinamització del comerç de
proximitat en el futur.

DILLUNS
12 DE NOVEMBRE

9.00h

Acreditació i
lliurament de documentació

9.30h

Inauguració Jornades

10.00h

Model de ciutat i relació
amb el comerç local
Conductor: Albert Closas | Ponent: Alcaldessa Ada Colau

11.30h
12.00h

Coffee Break

Generar un nou marc de sinergies i col·laboració
entre els principals sectors econòmics, socials i
culturals de la ciutat.

DIMARTS
13 DE NOVEMBRE

9.30h
10.00h

11.30h
12.15h

Pausa dinar

14.30h

TAULA RODONA 2

Models comercials en les
ciutats del futur
Moderador: Oriol Cesena | Ponents: Salva Vendrell,
John Griﬃths i Francis Palombi.

TAULA RODONA 3

Impacte del comerç en el
paisatge urbà. Quin paper
pot i ha de jugar el comerç?

TAULA RODONA 4

Tecnologia i comerç

Coffee Break & Networking
TAULA RODONA 5

La botiga perfecta
Moderador: Ferran Blanch | Ponents: Alexis
Mavrommatis, Xavier Mas i Muntsa Vilalta.

Comerç, cultura i turisme

13.30h

Acreditació i
lliurament de documentació

Moderador: Enric Jové | Ponents: Jaume Gomà,
Jaume Portell i Christian Rodríguez.

TAULA RODONA 1

Moderador: Josep Xurigué | Ponents: José Antonio Donaire,
Cathy Parker, Gabriel Jené, Alessandro Tortelli i Agustí Colom.

16.00h

Incentivar i cercar noves fórmules de
consens públicoprivat.

13.45h

Cloenda

ACREDITACIONS
El cost d'assistència a les Jornades Europees de Comerç i Turisme és de 80€.
No obstant això, els associats a col·lectius o associacions de comerciants d'Europa
i representants institucionals gaudiran d’un un cost especial de 30€.
La inscripció dona dret a l'acreditació i a fer servir el material de les Jornades,
a recollir uns auriculars per seguir les traduccions simultànies i a rebre les ponències
(un cop publicades), així com tots els documents annexos que es confeccionin.
Per obtenir l'acreditació, visiti: www.jornadeseuropees.eu/acreditacions

Moderadora: Laura López | Ponents: Mikael
Colville-Andersen, Isabel Roig i Isaac Albert.

www.jornadeseuropees.eu

Participen:

