
LOGÍSTICA 4.0 

Del 14 al 18 de novembre de 2022 

STUDY TOUR 2022
Programa PREMIUM  d’immersió  
en logística per a directius.

ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:



QUÈ ÉS L’STUDY TOUR?

L’Study Tour és un programa de formació intensiva i experiencial, d’una setmana de durada, dissenyada 
per fer una immersió en la logística i la supply chain, de la mà d’especialistes i professors de l’ICIL i de la 
visita premium a importants empreses de referència amb departaments logístics innovadors. 

El programa Study Tour comprèn 5 dies seguits de formació, del 14 al 18 de novembre de 2022. 

Study Tour compta amb la garantia de la Fundació ICIL , amb el suport de l’Escola de Logística Cambra Valls i la col·laboració de la 
Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.



OBJECTIU
Conèixer les darreres novetats tecnològiques, innovadores i de processos en tota la Supply Chain de la 
mà d’especialistes coordinats per l’ICIL. 

Mostrar exemples pràctics de com està evolucionant la Supply Chain en tota la seva extensió, a través 
de visites a empreses, magatzems, fàbriques i infraestructures logístiques de primer nivell. 

Participar a workshops/jornades de treball amb persones directives de la Supply Chain d’àmbit 
internacional, amb la finalitat d’intercanviar coneixement i experiències des d’un àmbit molt pràctic.



STUDY TOUR: Activitats 
Visites a empreses referents en l’àmbit logístic  
Conèixer com gestionen la logística grans empreses de referència, en una visita experiencial a les seves 
instal·lacions i poder debatre i intercanviar coneixements directament amb els experts logístics d’aquestes 
empreses. 

Workshops 
Formacions pràctiques impartides per persones de reconegut prestigi en el sector logístic i basades en 
experiències reals. 

Networking 
Contacte i intercanvi d’experiències i coneixements amb professionals del sector de la logística d’àmbit 
nacional i Llatinoamericà. 



STUDY TOUR: Ubicació
WORLD TRADE CENTER BARCELONA 
Moll de Barcelona s/n, edifici Est 
08039 Barcelona 
https://www.wtcbarcelona.com/  

Benvinguda: Recepció WTC Barcelona 
Sortida autocars visites diàries:  davant de l’entrada WTC Barcelona 
Workshops i reunions networking: aules a l’interior WTC Barcelona 

*Es crearà un grup de whatsapp amb els assistents a Study Tour per concretar l’hora de la benvinguda el 
primer dia. 



PROGRAMA

Visites a les següents empreses i entitats:



AGENDA

Dilluns 14 de novembre de 2022 
Matí 
Benvinguda, presentacions i activitat networking participants 
Tarda 
Visita Desigual (retail moda) – Magatzem 4.0 Retail 

Dimarts 15 de novembre de 2022 
Matí 
Visita Correos: Centre logístic gestió paqueteria (núm. 1 a España) – Magatzem 4.0 Paqueteria 
Visita Condis: Centre logístic marca líder distribució de Gran Consum – Magatzem 4.0 
Tarda 
Workshop i trobada persones directives participants 

Dimecres 16 de novembre de 2022 
Matí 
Visita SEAT. Centre productiu i logístic Grup Volkswagen – Producció i logística 4.0 
Tarda 
Fira Smart City World Congress – Ciutats 4.0



AGENDA

Dijous 17 de novembre de 2022 
Matí 
Visita al Port de Barcelona (Terminal Best) – Cadena de subministrament 4.0 
Tarda 
Visita Fedefarma: Centre Logístic producte farmacèutic – Magatzem 4.0 Farmàcia 

Divendres 18 de novembre de 2022 
Matí 
Visita fàbrica Mahou-San Miguel: Fabricant número 1 de cervesa a Espanya – Producció i 
logística 4.0 
Tarda 
Workshop i trobada persones directives participants 
Brainstorming learnings & conclusions 



PARTICIPACIÓ
Condicions econòmiques setmana sencera 

El cost per persona per la participació a totes les activitats de la setmana sencera 
és de 2.100 €. 
*Inclou desplaçaments en autocar a totes les visites des de Barcelona, dinars de 
tots els dies i un sopar de networking. 

Condicions econòmiques participació parcial 

Si només es vol participar un sol dia, el preu és de 420 €/dia. 
*Inclou la participació a l’activitat del matí, de la tarda i el dinar del dia escollit. 



PROPOSTA ALLOTJAMENT
L’allotjament no está inclòs en el preu de la proposta 

A nivell informatiu es proposen 2 hotels cèntrics de Barcelona per allotjar-se 
durant la setmana de la formació: 

Hotel Medinaceli 
https://www.hotelmedinaceli.com 

Hotel Plaza 
https://www.cata loniahote ls.com/es/hote l /cata loniabarcelonaplaza?
gclid=EAIaIQobChMIzIrcnOKO4gIVGp7VCh08rQC6EAAYASAAEgLly_D_BwE 

https://www.hotelmedinaceli.com
https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/cataloniabarcelonaplaza?gclid=EAIaIQobChMIzIrcnOKO4gIVGp7VCh08rQC6EAAYASAAEgLly_D_BwE
https://www.cataloniahotels.com/es/hotel/cataloniabarcelonaplaza?gclid=EAIaIQobChMIzIrcnOKO4gIVGp7VCh08rQC6EAAYASAAEgLly_D_BwE


INSCRIPCIONS 

Si esteu interessats en participar a STUDY TOUR, envieu un correu electrònic a la 
direcció: comunicació@cambravalls.com 

Un cop rebem la petició, ens posem en contacte amb vosaltres per formalitzar la 
inscripció. 

mailto:comunicaci%C3%B3@cambravalls.com


Informació i consultes

Carles Solé Mateu 

gerencia@cambravalls.com

977 600 909

601 907 744

mailto:gerencia@cambravalls.com


Study Tour és una iniciativa de la Fundació ICIL i la 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls en el 
marc de l’Escola de Logística Cambra Valls.


