
 

 

 
CIRCULAR N.º 77/21 

 
Barcelona, 17 de septiembre de 2021  

 
 
 
ASUNTO: Invitación a la presentación del estudio “El sector del joc privat a Catalunya. Impacte 

de la Covid-19 a partir dels resultats d’una enquesta”. 

 

Estimado socio, 

Adjuntamos invitación para la presentación del estudio realizado por la Cambra de Comerç de 

Barcelona sobre el impacto de la Covid-19 en las empresas del sector del juego en Cataluña, que 

tendrá lugar en Barcelona el próximo 6 de octubre (miércoles) a las 13 horas. 

El estudio se ha realizado a partir de una encuesta realizada entre diferentes empresas del sector del 

juego con objeto de analizar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia sobre la 

facturación, ocupación, inversión o endeudamiento de nuestras empresas durante el pasado año 

2020 e intentar aproximarse a las perspectivas de futuro. 

El aforo para la asistencia presencial es limitado, por lo que precisa de confirmación expresa a la 

dirección de e-mail y/o teléfono que se indican en la invitación adjunta. 

El acto también podrá seguirse en streaming a través del enlace que les enviaremos en los próximos 

días. 

En la confianza de que esta iniciativa pueda ser de su interés, quedamos a la espera de su 

confirmación de asistencia. 

 
 
Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es 
donde estará actualizada toda la información de utilidad para su empresa y/o en Twitter 
@andemarcat 
 
Saludos cordiales,  

 

 

http://www.andemar.es/


 

 

 
CIRCULAR N.º 77/21 

 
Barcelona, 17 de setembre de 2021  

 
 
 
ASSUMPTE: Invitació a la presentació de l’estudi “El sector del joc privat a Catalunya. Impacte 

de la Covid-19 a partir dels resultats d’una enquesta”. 

 

Benvolgut soci,  

Adjuntem invitació per a la presentació de l’estudi realitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona 

sobre l’impacte de la Covid-19 en les empreses del sector del joc a Catalunya, que tindrà lloc a 

Barcelona el proper 6 d’octubre (dimecres) a les 13 hores. 

L’estudi s’ha realitzat a partir d’una enquesta realitzada entre diferents empreses del sector del joc 

per tal d’analitzar els efectes de la crisi econòmica derivada de la pandèmia sobre la facturació, 

ocupació, inversió o endeutament de les nostres empreses durant el passat any 2020 i intentar 

aproximar-se a les perspectives de futur. 

L’aforament per a l’assistència presencial és limitat, per la qual cosa precisa de confirmació expressa 

a l’adreça d’e-mail i/o telèfon que s’indiquen en la invitació adjunta. 

L’acte també podrà seguir-se en streaming a través de l’enllaç que els enviarem en els propers dies. 

En la confiança de que aquesta iniciativa pugui ser del seu interès, restem a l’espera de la seva 

confirmació d’assistència.  

 
Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web  www.andemar.es on 

estarà actualitzada tota la informació d’utilitat per a la seva empresa i/o a Twitter @andemarcat 

Salutacions cordials,  

 

http://www.andemar.es/


 
 

En col·laboració amb: 

 
 

 

Organitza la sessió: 

 

                   

 
PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI 

 
“El sector del joc privat a Catalunya. Impacte de la Covid-19 a 

partir dels resultats d’una enquesta” 
 
 
Tenim el plaer de convidar-vos a la presentació de l'estudi que la Cambra de Comerç de Barcelona 

ha realitzat sobre l’impacte de la Covid-19 en el sector del joc privat a Catalunya. 

A partir d’una enquesta realitzada a les empreses del secor, l’estudi aproxima quins han estat els 

efectes de la crisi econòmica derivada de la pandèmia sobre la facturació, l’ocupació, la inversió o 

l’endeutament, entre d’altres components, el 2020 i quines són les perspectives de futur. 

 
OBERTURA: 

 
Carlos Duelo – President de PATROJOC  

 
PONENT: 
 

Alejandra Marly – Economista del Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra 
de Comerç de Barcelona. 

 
CLOENDA: 
 

Natalia Caba – Directora General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
 

DATA  

Dimecres, 6 
d’octubre 

                   LLOC 

                   CAMBRA de COMERÇ DE BARCELONA 

                   Avinguda Diagonal, 452, 08006, Barcelona                             
Auditori HUB Digital – 2ª planta                                                                                               

 

HORA                                                 

13:00 a 14:00 h 

  
 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA PRESENCIAL (aforament limitat)  

Helena Ventura o Teresa Blanco 

e-mail: andemar@andemar.es / Tel. 932 687 780  
 La jornada es podrà seguir en streaming. (Pendent d’adjuntar enllaç de zoom) 

 

mailto:andemar@andemar.es
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio3amZyabgAhUFx4UKHVhgD0sQjRx6BAgBEAU&url=https://worldthor.com/contacto/cambra-de-comerc-de-barcelona/&psig=AOvVaw0wRCi8geEFaGUJLod9oaIT&ust=1549524012995024

