La societat catalana té a l’horitzó reptes de país
que poden marcar canvis històrics. Com molt bé
sabeu, el sector del comerç és dels primers que
nota els efectes dels canvis, per la qual cosa és
doblement important per als comerciants
saber-los interpretar i conduir adequadament, per
encertar un enfocament positiu del negoci.
És per això que des de la Direcció General de
Comerç (DGC) i el Consorci de Comerç Artesania i
Moda (CCAM) hem cregut oportú organitzar una
jornada de reflexió activa per al diumenge dia 4
d’octubre a Sitges, amb dos objectius molt clars:
- Analitzar la realitat de l'entorn generat pels
esdeveniments presents, de la mà d’una persona
que per la seva trajectòria ens pot aportar una
visió àmplia.
- Ajudar-nos a identificar actituds guanyadores
que ajudin a conduir amb èxit els comerços i les
entitats del comerç català, en un escenari canviant
i reptador.

Hem pensat que podeu venir amb la vostra família,
si ho desitgeu, els acompanyants durant la
jornada podran gaudir, de forma gratuïta, d’una
visita el Museu "Mar i Cel" , o bé al "Museu
Bacardí" amb un taller pràctic de realització de
còctels.

Donada la proximitat del
Casino Prado amb
l’estació del tren de Sitges
(50 metres) es recomana
utilitzar aquest transport.
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Com diu el segon ponent de la jornada, el “ja ho
veurem” no ens porta enlloc. Ens hem de fer amos
del camí que prenguem, i treballant des de
l’autoconeixement, podem arribar a ser el que
vulguem ser.

P R O G R A M A

PROGRAMA
D’ACOMPANYANTS
Activitat 1
10.30h – 13.00h
Visita al Museu Mar i Cel
La visita guiada al Palau de Maricel ens convida
a recórrer les seves sales, conèixer la seva
història i admirar les seves col·leccions.
Construït entre 1913 i 1918, el Palau de Maricel
és una de les joies noucentistes de Sitges i un
dels seus edificis més emblemàtics. Visitarem el
Saló d'Or, el Saló Blau, les terrasses i el
claustre, on hi ha una privilegiada vista sobre el
Mediterrani.
Activitat 2
10.30h – 13.00h
Visita al Museu Bacardí i taller pràctic de
realització de còctels
La visita ens submergirà en la història de Sitges
i la seva relació amb els americans i la família
Bacardí, per endinsar-nos posteriorment a la
vida de Don Facundo i la revolució que va
aportar, fa casi 150 anys, al procés d’elaboració
del rom. Al final de la visita, els assistents tenen
la possibilitat d’aprendre a fer els seus propis
Còctels Originals BACARDI, de la mà de
coctelers professionals.
Es podran realitzar les dues activitats.

09:00h – 09:30h. Acreditació i esmorzar
09:30h - 09:45. Salutació. Il·lm Sr. Miquel Forns,
Alcalde de Sitges.
09:45h – 10:15h. Obertura. Hble Sr. Felip Puig,
Conseller d’Empresa i Ocupació.
10:15h – 11:30h. Una reflexió en clau de país.
Sr. Vicenç Villatoro.
Llicenciat en Ciències de la Informació, va ser
director del diari Avui (1993-1996), director General
de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya (1997-2000), de la Fundació Enciclopèdia
Catalana, i de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (2000-2004). Com a periodista, ha
contribuït en diversos mitjans: Catalunya Ràdio,
Avui, El Periódico de Catalunya, Canal 33. Com a
escriptor, compta amb més d’una trentena d’obres
publicades, i ha obtingut els premis : Sant Jordi,
Sant Joan, Ciutat de Barcelona, Ciutat de Palma,
Prudenci Bertrana, Documenta, Carlemany.
11:30h – 12:00h. Pausa Cafè
12:00h – 13:15h. Éxit s’escriu amb A.
Sr. Lluís Soldevila.
Formador i consultor en actituds d’alt rendiment,
és Enginyer Superior en Informàtica per la UPC i
Diplomat per l’IESE. Ha desenvolupat gran part de
la seva trajectòria com a consultor i directiu del
Deutsche Bank Group a 7 països. Inspira i motiva
cap a la consecució d’objectius, aplicant tècniques del món de l’empresa al servei del rendiment
de les persones, els equips i les organitzacions.
13:15-13:45. Cloenda. Sr. Josep Maria Recasens,
Director General de Comerç
14:00h. Dinar

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ
DIMECRES 30 de SETEMBRE DE 2015
JORNADA GRATUÏTA (Inclou congrés,
i activitats lúdiques per acompanyants)
INSCRIPCIONS:
www.ccam.cat
El dinar és opcional.
Preu: 20€ adult i 10€ infantil.

Dades de contacte:
Telèfon: 93 783 97 45
(Sra. Laura)
Fax: 93 784 14 30
E-mail: ccamin@gencat.cat

