
 
 
 
 
 
 
 

 
EL SIL 2016 PRESENTA LA SEVA EDICIÓ  MÉS 

INTERNACIONAL 
 

La 18a edició del Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció 
tindrà lloc del 7 al 9 de juny 

 

• 600 empreses participants, més d’un 45% de internacionals, 120 
novetats i 200 actes privats de las empreses participants  

 
• Celebració del Círculo Logístico, els Networking Lunch del Congrés 

ALACAT, el SIL Afterwork i el Job Market Place  
 

• Premi SIL ICIL a la millor innovació presentada al Saló  
 

• La ciutat xinesa de Yiwu, considerada com el centre de producció i 
distribució de béns més gran del món ciutat convidada aquest any  
 

  
Barcelona, 2 de juny de 2016. El Saló Internacional de la Logística i de la 
Manutenció (SIL) celebra la 18a edició del 7 al 9 de juny de 2016 al pavelló 8 
del recinte firal de Montjuïc – plaça Espanya de Fira de Barcelona, s’ha 
presentat aquest matí davant els mitjans de comunicació amb la presència de 
Jordi Cornet, delegat Especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona i president del SIL, i Blanca Sorigué, directora general del SIL. 
 
La 18a edició del major saló del sector que es fa a Espanya i al sud d'Europa 
es presenta amb un augment del 10% d'empreses participants respecte a l'any 
passat. El saló, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, 
comptarà amb 600 empreses participants, en la seva edició més internacional 
de la història, amb empreses de 35 països. El SIL 2016, que ocuparà una 
superfície expositiva de 22.000 m2 bruts, presentarà 120 novetats d'empreses 
expositores en exclusiva mundial i 200 actes privats d'empreses 
 
 
Durant l’acte de presentació, Jordi Cornet ha recordat que “la logística és 
competitivitat i un instrument estratègic imprescindible en una economia 
globalitzada. El sector, segons dades del ministeri de Foment, suposa el 5,5% 
del PIB i dóna feina a unes 850.000 persones i a més està sent una pedrera de 



nova ocupació a Espanya, un país que som una plataforma de connexions 
intercontinentals que encara no ha desenvolupat tot el seu potencial”.  
 
Cornet ha afegit que “conscients de la importància que té la logística, el 
Consorci segueix convocant al sector i subratllant el seu caràcter global. Fa 18 
anys que Enrique Lacalle i la directora del Saló Blanca Sorigué van crear el 
SIL, demostrant una visió estratègica que vull personalment reconèixer-los. 
Lacalle va decidir jubilar-se l'any passat, però Blanca Sorigué, l'equip del SIL i 
el Consorci segueixen  treballant per fer el millor saló any rere any. Estic segur 
que aquest 2016 respondrem a les expectatives creades i aconseguirem 
l'objectiu de ser portaveus eficaços per al sector i les empreses participants”. 
 
 
El SIL marca l’agenda logística mundial 
 
El SIL 2016 serà, del 7 al 9 de juny, el gran esdeveniment logístic mundial, amb 
la celebració del major Congrés d’Agents de Càrrega i Operadors Logístics 
d’Amèrica Llatina i el Carib (ALACAT), així com dels Consells Directius de 
FIATA, la Federació Internacional d’Associacions de Transitaris, ASAPRA, 
l’Associació Internacional d’Agents Professionals de Duanes, i el Cargo 
Executive Council d’IATA, l’associació de transport aeri internacional. 
 
 
La innovació protagonista al Saló 
 
El SIL 2016 realitza una ferma aposta per la innovació i acollirà per primera 
vegada el SIL Smart & Innovation, una zona d'exposició on es podran trobar 
productes, serveis i solucions innovadores, sostenibles, eficients i efectives per 
donar resposta als actuals reptes que plantegen les modernes cadenes de 
subministrament. Dins del SIL Smart & Innovation, en col·laboració amb la 
Fundació ICIL, tindran lloc els SIL Smart Innovation Days, una sèrie de 
presentació i demostracions de noves solucions tecnològiques aplicades a la 
supply chain, que tots els assistents podran provar i tocar en directe.  
 
 
 
 
Blanca Sorigué ha explicat que “els SIL Smart Innovation Days són una aposta 
molt atractiva que permetrà als nostres visitants poder interactuar i provar en 
viu i en directe les últimes innovacions del mercat. Estem convençuts que serà 
un èxit rotund, doncs la innovació estarà més present, visible i palpable que mai 
al SIL, amb un format molt atractiu, que cada dia se centrarà en una gran 
temàtica: green logistics, E-commerce / big data  i lean innovation”. 
 



Aquest any per primera vegada s’entregarà el premi SIL ICIL a la millor 
innovació presentada al saló. Un jurat, format per 12 periodistes especialitzats 
en logística, a més de la Fundació ICIL i el SIL, escollirà la millor innovació 
presentada al SIL 2016. Les empreses participants han presentat 120 novetats 
d'entre les quals sortirà la guanyadora. El premi SIL ICIL a la millor innovació es 
lliurarà el dimarts 7 de juny a les 18 hores dins de l'espai SIL Smart & 
Innovation. 
 
 
Yiwu, ciutat convidada del SIL 2016 
 
La ciutat xinesa de Yiwu, considerada com el centre de producció i distribució 
de béns més gran del món, serà la convidada aquest any. Situada a 300 
quilòmetres de Xangai, Yiwu va registrar l'any 2014 un volum d'importacions i 
exportacions que va arribar als 21.200 milions d'euros. La participació de Yiwu 
suposarà una gran oportunitat per reactivar les relacions comercials bilaterals 
entre Espanya i Xina. Yiwu tindrà un estand de 300 m2 amb les més  
destacades empreses logístiques de la zona. 
 
 
El major congrés internacional de logística d’Europa 
 
També tindrà lloc novament el Congrés Internacional SIL Barcelona que 
aquest any arriba a la seva 19a edició: “Tendències que marcaran la Supply 
Chain. La Transformació Digital. Comptarà amb 30 sessions, amb més de 
230 ponents internacionals de reconegut prestigi i es presentaran 114 casos 
d'èxit, com els d’Unilever, Coca-Cola, Iberian Partners, Amazon, Nestlé, Royo 
Group, Privalia, Carburos Metálicos, Deliberry, Bounduelle, IATA, Trucco, 
Makro, Fedefarma, Birchbox i Dow Chemical Ibérica, entre d’altres. Cal 
recordar que el Congrés Internacional del SIL és el major congrés del sector 
d’Europa i aquest any preveu superar els 3.600 assistents de l'any passat. 
 
 
 
També tindrà lloc el 14è Forum Mediterrani de Logística i Transport, la 9a 
Cimera Mediterrània de Ports i la 5a Cimera Llatinoamericana de Logística 
i Transport, que s’inclou dins del programa del XXXIII Congrés Alacat. 
 
Les claus del SIL 
 
El SIL arriba a la seva 18a edició i es consolida com la cita anual de la logística 
a Espanya i el Mediterrani, gràcies a la interacció de 4 línies d'actuació que han 
estat presents des de la primera edició: 
 
- Punt de trobada del sector logístic. 
 



- Projecció internacional: Any rere any atrau un gran número d’expositors i 
visitants internacionals, convertint-se en pont de connexió del mercat 
europeu amb el llatinoamericà, amb el del nord d’Àfrica, Orient Mitjà i la 
Mediterrània, especialment de l’àrea del Magrib i del sudest asiàtic. 

 
- Veritable fòrum del coneixement logístic, un lloc qualificat i privilegiat per 

a la reflexió. Per això, impulsa una destacada agenda de conferències que 
es desenvolupen al llarg dels dies del saló. 

 
- Aposta per les noves tecnologies com a factor estratègic del sector 

logístic. 
 
 
Si us cal més informació sobre el saló i l’agenda d’actes, podeu accedir al lloc 
oficial del SIL. 
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