
 

 

 

 

 

 

 

18è Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció (7 al 9 de juny, pavelló 

8, recinte Montjuïc - Fira Barcelona) 

 

EL SECRETARI D’ESTAT D’INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT, 

JULIO GÓMEZ POMAR, INAUGURA EL SIL 2016 

 

 La delegada del Govern a Catalunya M.ª de los Llanos de Luna, el 

conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep 

Rull, i el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume 

Collboni, han encapçalat la nodrida representació institucional de l’acte 

d’obertura. 

 

 El SIL 2016, amb Yiwu com a ciutat convidada, es converteix en el major 

pont per als negocis i els contactes del sector entre el Mediterrani i 

l’Amèrica Llatina, amb la celebració del XXXIII congrés Alacat. 

 

 600 empreses participants, de 35 països, es troben al major saló de la 

logística i la manutenció del sud d’Europa. 
 

 

Barcelona, 7 de juny de 2016. El secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i 

Habitatge del Ministeri de Foment, Julio Gómez Pomar, ha presidit aquest matí 

la inauguració de la 18a edició del SIL, que té lloc al pavelló 8 del recinte Montjuïc 

– pl. Espanya de Fira de Barcelona, des d’avui i fins al proper dijous, 9 de juny.   

 

L’han acompanyat la delegada del Govern a Catalunya, M.ª de los Llanos de 

Luna; el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

Josep Rull; el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume 

Collboni; el delegat Especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona i president del SIL, Jordi Cornet; el secretari general adjunt de 

l’Organització Mundial de Duanes, Sergio Mújica; el president de la Federación 

d’Associacions Nacionals d’Agents de Càrrega i Operadors Logístics 

Internacionals d’Amèrica Llatina i el Carib (ALACAT); Galo Molina, el president 

del comitè de Yiwu a la Conferència Consultiva Política del Poble Xinès, Song 

Yinghao; la directora general del SIL, Blanca Sorigué; i presidents, consellers 

delegats i directors generals de destacades empreses del sector. 

 

 



Organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el SIL 2016 compta 

amb: 

- 600 empreses participants, més d’un 45% internacionals, de 35 països 

diferents 

- 10% més de participació que el 2015   

 

El delegat Especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i  

president del SIL, Jordi Cornet, s’ha mostrat molt satisfet durant l’acte inaugural i 

ha destacat que “SIL reuneix tots els sectors que formen part de la cadena 

logística en un marc ideal per als negocis i els contactes, així com per a la reflexió 

sobre els canvis que estan revolucionant el sector i el dia a dia dels seus 

professionals”. Cornet també ha valorat la importància del SIL com a “gran cimera  

logística que projecta la imatge de Barcelona i la situa com a entorn econòmic 

dins dels grans corrents del comerç internacional”.  

 

 

120 novetats en exclusiva mundial 

El major saló internacional que es fa a Espanya i el segon d’Europa és l’aparador 

per a 120 novetats en primícia mundial: les tecnològiques són les grans 

protagonistes. Per exemple, la demostració de la Fundació I2CAT d’una guia 

autònoma de vehicles d’alta precisió que utilitzen la tecnologia de les 

comunicacions per LED. 

 

Al SIL Smart & Innovation, un espai d’exposició dedicat a la innovació creat en 

col·laboració amb la Fundació ICIL, cada dia tenen lloc demostracions: són els 

SIL Smart Innovation Days. 

 

Podem destacar: 

- una aplicació per a la gestió d’ofertes i ordres de càrrega desenvolupada 

per  Transtic,  

- el nou mòdul per a la comunicació immediata de factures a Hisenda de 

AndSoft,  

- els mòduls de molls i expedicions de Convector’s Eyes 

- el nou programari de gestió de magatzems TWO de SCM Logística y 

Trazabilidad   

 

Igualment, durant els 3 dies del SIL 2016 tindran lloc més de 200 actes privats als 

diferents estands i espais habilitats per a aquesta finalitat. 

 

XXXIII congrés ALACAT 

 

El SIL 2016 també ha estat l’escenari de la inauguració del Congrés ALACAT, el 

major Congrés d’Agents de Càrrega i Operadors Logístics d’Amèrica Llatina i el 

Carib. S’ha iniciat amb una important sessió sobre els aspectes claus i els reptes 

de futur que ha d’afrontar el comerç internacional. Aquesta sessió ha comptat  



amb la participació de Sergio Mújica, secretari general adjunt de l’Organització 

Mundial de Duanes (OMA); Marco Sorgetti, director general de la Federació 

Internacional d’Associacions de Transitaris (FIATA); Jan Hoffman, cap de la 

secció de Facilitació Comercial de la Conferència de les Nacions Unides sobre 

Comerç i Desenvolupament (UNCTAD); o Rafael Farromeque, especialista 

sènior a la direcció d’anàlisi i programació sectorial de CAF – Banc de 

Desenvolupament d’Amèrica Llatina, entre d’altres. 

 

El sector duaner serà el gran protagonista aquesta tarda del XXXIII congrés 

ALACAT, amb dues sessions que tractaran les estratègies col·laboratives del 

sector privat i la seva resposta davant les duanes i el seu rol a la competitivitat 

mundial, respectivament. Participaran Alfonso Rojas, president de l’Associació 

Internacional d’Agents Professionals de Duanes (ASAPRA); Massimo de 

Gregorio, president de la Confederació Panaeuropea d’Agents de Duanes 

(CONFIAD); i Steve Parker, president de l’Associació Europea de Transport, 

Logística i Serveis Duaners (CLECAT). 

 

 

14è Fòrum Mediterrani de Logística i Transport 

 

La jornada inaugural del SIL 2016 ha tornat a acollir el Fòrum Mediterrani de 

Logística i Transport (14a edició). Reuneix a líders empresarials internacionals, 

alts càrrecs executius i empreses de la logística i el transport del Mediterrani, 

Amèrica Llatina i el Golf, per fomentar contactes comercials regionals i 

internacionals, a més de buscar sinergies entre els projectes logístics vigents. 

Aquest any el Fòrum també presta atenció al rol de la logística en la provisió de 

béns  i serveis als camps de refugiats instal·lats a les portes d’Europa. 

 

Organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, conjuntament amb 

l’Associació de Cambres de Comerç del Mediterrani (ASCAME), l’acte inaugural 

del 14è Fòrum Mediterrani de Logística i Transport  ha comptat amb la 

participació del ministre d’Equipament, Logística i Transport del Marroc, Aziz 

Rabbah; el president d’ASCAME, Mohamed Choucair; i el delegat Especial de 

l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president del SIL, Jordi 

Cornet; el vicepresident del Banc Europeu d’Inversió, Román Escolano; el 

president de la Comissió d’Internacionalització de la Cambra de Comerç de 

Barcelona, Pau Relat; i el director general de l’Agencia Logística de Marroc, 

Younes Tazi, com a personalitats més destacades. 

 

  



Es presenta el Clúster de Transport Terrestre de Catalunya 

 

Aquest matí, dins del SIL 2016 s’ha presentat oficialment el Clúster de Transport 

Terrestre de Catalunya, una eina de suport al sector de les empreses de transport 

de mercaderies per carretera, tant de càrrega completa, com de agrupatge, 

paqueteria o missatgeria. El clúster, que inicia la seva activitat amb 30 empreses 

adscrites, ha identificat un total de 17 actuacions prioritàries. En concret, i 

respecte al desenvolupament del negoci internacional, l’organització treballarà  

per augmentar la penetració del sector en el mercat marroquí i francès. Així 

mateix, té previst organitzar diverses trobades interclústers per reforçar la posició 

de les empreses al centre d’Europa, així com a països de l’est, com ara Bulgària, 

Polònia, Estònia i Romania.  

 

Per desenvolupar el negoci local cal optimitzar la cadena logística dels 

supermercats catalans i la distribució a parafarmàcies i centres comercials, 

organitzar trobades amb altres clústers per identificar projectes de 

desenvolupament de negoci local i establir contactes. També es treballarà en un 

projecte de gestió de la documentació en sectors de l’Administració Pública, entre 

d’altres mesures. 

 

 

Yiwu, ciutat convidada del SIL 2016 

 

La ciutat xinesa de Yiwu, considerada com el major centre de producció i 

distribució de béns del món, és la convidada del SIL. La participació del Yiwu, 

amb un estand de 300 m2, suposa una gran oportunitat per reactivar les relacions 

comercials bilaterals entre Espanya i la Xina, activant el tren Yiwu-Madrid-Yiwu de 

la denominada “ruta de la seda” exportadora.  

 

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha organitzat un dinar en honor de 

Yiwu, que així podrà exposar el seu potencial i la seva oferta logística davant una 

nodrida representació empresarial i institucional.    

 

 

La FLO presenta el seu potencial al SIL 2016 

 

Representat per la Força Logística Operativa (FLO), l’Exèrcit de Terra (ET) 

participa a la 18a edició del Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció 

per donar a conèixer els procediments i mitjans humans i materials amb què l’ET 

dona suport a les seves unitats en el desenvolupament de les missions que porta 

a terme al Líban, Mali, República Centreafricana, Turquia o Iraq. 

 

A més, a aquest espai dedicat a la logística militar, personal especialitzat informa 

als eventuals licitadors sobre el procediment de contractació per ser proveïdor de 

l’ET. Els assistents poden conèixer de primera mà elements sanitaris, com ara un 



quiròfan de campanya –per cirurgia primària i de control de danys a la zona 

d’operacions–; una estació de triatge  per a la classificació de pacients en situació 

de múltiples víctimes; o una unitat de telemedicina per a l’atenció facultativa a 

distància. També s’exposa el més recent equip individual i de combat, que usen 

els militars espanyols, així com les seves racions d’alimentació en campanya. 

 

Bo i considerant que els vehicles necessiten el seu propi proveïment, s’ha 

desplegat una estació de subministrament de carburant, capaç de 

emmagatzemar i subministrar 50.000 litres de combustible. L’empresa Würth, 

actual proveïdora de l’ET, disposa d’un espai per mostrar el material que per 

contracte subministra actualment a les unitats militars. 

 

 

Aquesta tarda Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat de 

Catalunya, visita el SIL 

 

Aquesta tarda a les 16:15 h, està previst que Oriol Junqueras, vicepresident i  

conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, visiti el SIL 2016 

acompanyat per Luca Bellizzi, delegat de la Generalitat de Catalunya a Itàlia. A 

Junqueras i Bellizzi els rebrà el delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca 

de Barcelona i president del SIL, Jordi Cornet, i la directora general del SIL, 

Blanca Sorigué. Visitaran el SIL i l’estand de PIMEC Logística i, posteriorment, a 

las 17:00 h,  mantindran una reunió amb el president del Port de Barcelona, Sixte 

Cambra; i el director comercial de Grimaldi Lines, Guido Grimaldi. 

 

 

1a edició dels Premis SIL ICIL a la millor innovació 

 

Aquesta tarda a les 18:00 h, es realitzarà  l’entrega dels primers premis SIL ICIL a 

la millor innovació presentada sl saló.  

 

Aquest premis han estat escollits per un jurat format per 12 prestigiosos 

periodistes especialitzats en logística. Els entregarà el delegat Especial del l’Estat 

al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president del SIL, Jordi Cornet; i el 

president del patronat de la Fundació ICIL, Ignasi Sayol. 

 

Si cliqueu l’enllaç imatge1 i imatge 2 podeu accedir a una imatge de la 

inauguració del saló.  

 

Departament de Comunicació CZFB 

PressConsorciZF@el-consorci.com 

tel. 932 638 165 

fax 932 638 176 

http://ftpw.el-consorci.com/web/sil2016a.JPG
http://ftpw.el-consorci.com/web/sil2016b.JPG
mailto:PressConsorciZF@el-consorci.com

