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Itinerari Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat 
 
2003-2004.- Naixement de Vitrines d’Europe i de Barcelona Comerç que es converteix en seu 
permanent de l’associació europea.  
 
2009-2018.- A llarg de les diferents edicions de les Jornades Europees de Vitrines d’Europe i 
de les Jornades Europees de Comerç, Cultura & Turisme Barcelona, es constata la necessitat 
d’un projecte global que contribueixi a respectar la identitat de les ciutats europees i l’estil de 
vida dels seus ciutadans davant l’amenaça de les big tech i altres amenaces que ja estan 
transformant la fesomia i la vida de moltes ciutats arreu del món.  

9 de maig de 2019.- Manifest de BCN a favor d’un model de ‘ciutat compacta’ que impulsa, 
preserva i enforteix el comerç de proximitat com a element clau de la identitat de les nostres 
ciutats i del nostre model de convivència. Celebració del primer Dia Europeu del Comerç de 
Proximitat proposat per Barcelona Comerç & Vitrines d’Europe.  

2020.- Concepció del projecte de la Capital Europea del Comerç de Proximitat. El projecte de la 
CECP rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
 
2021. Iniciem els contactes per a la difusió de la CECP. Rebem el suport de tots els grups 
polítics del Parlament Europeu.  
 
6 de maig de 2021.- Presentació de la Capitalitat a la presidenta del Comitè de Peticions del 

Parlament Europeu, Dolors Montserrat . 

 
Juny de 2021.- El Comitè de Peticions del Parlament Europeu admet a tràmit el projecte de la 
Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat.  
 
16 de Novembre de 2021.- El Secretari d’Estat per a la UE, Juan Antonio González-Barba, es 
reuneix amb Barcelona Comerç i rebem el seu suport a la CECP.  
 
12 de Maig 2022.- Presentació de la Capitalitat davant les institucions i la societat civil de BCN, 
Catalunya i de l’Estat i de les entitats econòmiques i culturals de BCN. 
 
16 de Juny 2022.- Viatge a Brussel·les per impulsar la proposta davant el Parlament Europeu i 
la Comissió Europea. Aprovació per unanimitat de la proposta de creació de la Capitalitat 
Europea del Comerç de Proximitat per part del Comitè de Peticions del Parlament Europeu 
 
16 de Gener 2023.- Presentació de la Moció de Resolució de creació de la Capitalitat Europea 
del Comerç de Proximitat davant del Plenari del Parlament Europeu a Estrasburg. 
 
17 de Gener 2023.- Votació del projecte de creació de la Capitalitat Europea del Comerç al 
Plenari del Parlament Europeu. 
 
 


