
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció ha reunit durant 3 
dies a tot el sector de la logística 

 
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA CLAUSURA L’EDICIÓ 

MÉS INTERNACIONAL DEL SIL 2016 
 

 La massiva afluència de professionals, les sinergies amb Amèrica Llatina 
per la celebració del congrés ALACAT i el nombre de contactes realitzats 
tanquen una gran edició, que ha mostrat la potència del sector logístic com 
un dels pilars de l'economia espanyola. 
 

 El Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció, líder a Espanya i al 
sud d'Europa, celebrarà la seva 19a edició del 6 al 8 de juny de 2017. 
 

Barcelona, 9 de juny de 2016. La vicepresidenta, ministra de la Presidència i 
portaveu del Govern d’Espanya, Soraya Sáenz de Santamaría, ha clausurat avui 
la 18a edició del Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció, la més 
internacional de la història, amb 600 empreses participants, més d'un 45 %  
internacionals, de 35 països diferents. 
 
El SIL 2016 ha reunit al llarg de 3 intenses jornades a tot el sector de la cadena 
logística en innombrables sessions de debat i activitats de networking.  
 
Jordi Cornet, delegat Especial de l’Estat i president del SIL ha assenyalat que 
“ha estat una gran edició del SIL amb la participació de 600 empreses, més d'un 
45 % d'internacionalitat i una gran presència de visitants professionals. S'han 
realitzat moltíssims contactes de qualitat i les empreses expositores ens han 
traslladat la seva total satisfacció perquè han fet negocis. Tot això avala l'èxit 
d'aquesta edició, que ha superat totes les previsions i ha mostrat el gran potencial 
que té el sector logístic com un dels motors de l'economia del nostre país”. En 
aquest mateix sentit, Cornet ha afegit que “estem molt satisfets amb la quantitat i 
qualitat dels visitants professionals d’aquesta edició del SIL, perquè han superat 
totes les previsions. La xifra exacta la coneixerem els propers dies. Novament el 
saló mostra que és el punt de trobada i d'intercanvi de coneixements d'un sector 
molt competitiu i atent a les noves tendències i les novetats tecnològiques. Un 



any més el SIL s'ha convertit en el punt de trobada del sector logístic nacional i 
internacional”. 
 
El SIL ha consolidat un any més la seva posició de lideratge a Espanya i el sud 
d'Europa i s'ha posicionat com el saló de referència a Europa per als negocis i els 
contactes entre el Mediterrani i Amèrica Llatina.  
 

DADES DEL SALÓ 
Empreses participants 600 
Empreses nacionals    55% 
Empreses internacionals    45% 
Professionals de premsa acreditats 263 

 
 
XXXIII CONGRÉS ALACAT, 19è CONGRÉS INTERNACIONAL I 14è 
FÒRUM MEDITERRANI DE LOGÍSTICA I TRANSPORT 
 
El president del SIL, Jordi Cornet, ha volgut destacar que “el SIL s'ha reafirmat 
com el punt de trobada per als negocis entre el Mediterrani i Llatinoamèrica amb 
la celebració del 14è Fòrum Mediterrani de Logística i Transport, la 9a Cimera 
Mediterrani de Ports, el congrés ALACAT i el major programa de conferències del 
sector, amb 30 sessions. S'ha superat l'afluència de professionals de l'anterior 
edició”. Aquest fet reafirma el paper del SIL com a punt de trobada i de debat del 
sector. 
 

DADES DEL XXXIII CONGRÉS ALACAT 
Nombre de participants  300 
Nombre de sessions 8 
Nombre de speakers 55 
Casos d’èxit presentats 
 

48 

 
 

DADES DE LES CONFERÈNCIES  
Participants a totes les conferències del 
SIL 

més de 3.600 

Total sessions del SIL 30 
Total ponents de totes les conferències 231 
Casos d’èxit presentats 114 

 
  



 
 

 
 
 

INAUGURACIÓ 
 

Inauguració presidida pel secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i 
Habitatge del Ministeri de Foment, Julio Gómez Pomar, que va estar 
acompanyat per 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 Federació 
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. La inauguració 
del SIL 2016 va tenir lloc el passat 7 de juny al recinte de Montjuïc – pl. Espanya 
de Fira de Barcelona. 

 
DADES D’INTERÈS 
 
- EL SIL d'aquest any ha complert amb un dels seus objectius prioritaris: ser el 

saló més internacional de la seva història. L'àmplia representació 
empresarial i institucional estrangera del 2016 ha estat clau per reafirmar el 
SIL com el veritable espai per al know-how i per als negocis de referència 
mundial.  
 
Els països que han comptat amb representació al SIL 2016 han estat: 
Alemanya, Andorra, Argentina, Bèlgica, Bolívia, Xile, la  Xina, Colòmbia, 
Costa Rica, Equador, EUA, El Salvador, França, Grècia, Guatemala, 
Holanda, Hondures, Índia, Itàlia, Lituània, Luxemburg, el Marroc, Mèxic, 
Regne Unit, República Txeca, República Dominicana, Rússia, Suïssa, 
Turquia, Panamà, Paraguai, Perú, Polònia, Portugal, Uruguai i Veneçuela, 
entre d’altres. 
 

DADES 14è Fòrum Mediterrani de Logística i Transport 
Ponents Fòrum 44 
Sessions Fòrum 10 
Participants 350 



- La 18a edició del Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció 
també ha estat un dels majors espais d'Europa dedicat a l'intercanvi comercial 
i al coneixement, amb una xifra de negoci superior a l'any passat. 
 
El SIL 2016 ha posat a disposició de les empreses expositores i les visitants 
un saló sectoritzat, en el qual han estat representats diferents àmbits de la 
gestió logística com ara: els sistemes de transport, infraestructures i 
immobiliària; l’emmagatzematge; equipaments i manutenció; la telemàtica, e-
business i telecomunicacions; o les solucions TI per posar el món en 
moviment. 
 

- Els més de 3.600 professionals que han assistit com a congressistes a les 
diferents jornades del Congrés Internacional han avalat de nou l'aposta del 
SIL per difondre coneixement sobre les diferents àrees de la logística. En 
aquesta edició es van programar 30 sessions dins del major congrés 
internacional de logística d'Europa. 
 

- Des de 1998 han estat moltes les empreses i institucions que han dipositat la 
seva confiança al SIL. Aquest any 26 grans firmes, entre empreses i 
institucions, s'han convertit en patrocinadors oficials i patrocinadors de les 
jornades. 

 
- I també s’han entregat per primera vegada els premis SIL ICIL a la millor 

innovació. Alcatherm Roll (Coldway) i CorreosPaq (Correos) han estat els 
guanyadors. 

 
 

CERCLE LOGÍSTIC 
 
El Cercle Logístic del SIL 2016 ha comptat amb la participació de més de 807 
directors de logística de destacades empreses de sectors tan diversos com 
l'alimentació i gran consum, automoció, metal·lúrgia i siderúrgia, farmacèutic i 
sanitari, químic o tèxtil. 
 
El SIL ha gestionat més de 1.800 sol·licituds d'entrevistes comercials, entre 
visitants professionals i empreses participants en el Saló. 
 
En els Speed Dating i Networking Lunch del Cercle Logístic han participat més de 
300 directors de logística, que han mantingut 3.123 reunions directes amb altres 
directors de logística i amb empreses participants del saló. 
 
 
 
 



El SIL 2017 JA TÉ DATES 
 
Jordi Cornet, delegat Especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona i president del SIL, ha anunciat que la 19a edició del Saló tindrà lloc 
del 6 al 8 de juny de 2017 al recinte firal de Montjuïc – pl. Espanya de Fira de 
Barcelona.   
 
Finalment, el president del SIL, Jordi Cornet, ha volgut “donar les gràcies a totes 
les autoritats, associacions nacionals i internacionals que col·laboren amb el Saló, 
ponents, patrocinadors, expositors, participants nacionals i internacionals, 
visitants i mitjans de comunicació i a la ciutat de Barcelona, per la seva 
col·laboració i entusiasta participació. Això ha fet possible l'èxit d'aquest 18è Saló 
Internacional de la Logística i de la Manutenció”. Novament el SIL s'ha reafirmat 
com el saló capdavanter del sector a Espanya, el Mediterrani i el sud d'Europa. 

 
AUTORITAS I PERSONALITATS 
 
Entre les autoritats i personalitats que han visitat el saló i han participat en els 
actes paral·lels destaquen: 
 
Autoritats i empresaris nacionals  
 

- Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, ministra de la Presidència i 
portaveu del Govern d'Espanya 

- Julio Gómez Pomar, secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i 
Habitatge del Ministeri de Foment  

- M.ª de los Llanos de Luna, delegada del Govern a Catalunya  
- Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya  
- Oriol Junqueras, vicepresident y conseller d’Economia i Hisenda de la 

Generalitat de Catalunya 
- Jaume Collboni, segon tinent d'alcalde d'empresa, Cultura i Innovació de 

l'Ajuntament de Barcelona 
- Jordi Cornet, delegat Especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona  
- Joaquín Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional  
- José Llorca, president de Puertos del Estado  
- Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona  
- Manuel Niño, secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Foment  
- Sixte Cambra, president del Port de Barcelona  
- Ricard Font, secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Generalitat de 

Catalunya 
- Antonio Aiz, viceconseller de Transports del Govern del País Basc  
- Ricardo Álvarez Espejo, inspector general de l’Exèrcit 



- Joan Amorós, president de FERRMED  
- Josep Andreu, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona  
- Jordi Archs, conseller delegat de Holding Condeminas – ERGRANSA  
- Mario Armero, vicepresident executiu de ANFAC  
- Santiago Bassols, director general de BCL – Barcelona Centre Logístic 

Catalunya  
- Guillermo Belcastro, director general de BEST – Barcelona Europe South 

Terminal  
- José Blázquiz, president de ATOX  
- Lola Bonet, Sales manager Road Europe de Rhenus Logistics  
- Damià Calvet, president de CIMALSA  
- Fernando Cámara, president de l’Associació Espanyola de 

Concessionaris de Zones i Dipòsits Francs  
- Marta Castón, consellera d’Economia del Govern d’Aragó  
- Joaquín Coello, president de l’Associació Nacional de Empreses 

Estibadores i Consignatàries de Bucs (ANESCO)  
- Michael Corell, director general de Forwarding Condal  
- Sonia Corrochano, directora de l’aeroport de Barcelona – El Prat  
- David Cuenca, VP Chep Europe & GM Iberia  
- Francisco de la Fuente, gerent de Plataformas Logísticas d’Aragó   
- Miguel A. Duro, director de Vendes y Màrqueting del Grup TCB  
- Jordi Escruela, subdirector d’Innovació de Correos  
- Jordi Espín, gerent de TRANSPRIME  
- Xavier Esquerda, director general de Serveto  
- Jaume Esteve, CEO de Wtransnet  
- José Manuel Fernández Bosch, director Serveis Comercials d’AENA  
- Josep Ma Fortuny, subdirector de Transports de la Generalitat de 

Catalunya 
- Manuel García, director gerent de Red Logística de Andalusia  
- Xavier García Albiol, president del grup parlamentari del Partit Popular a 

Catalunya i senador 
- Isidre Gavín, director general de CIMALSA 
- Gustavo González de la Vega, delegat Especial de l’Estat de la Zona 

Franca de Santa Cruz de Tenerife 
- Luis Guardia, head of Industrial & Logistics Business de JLL  
- Cristina Guiral, presidenta de Tradisa  
- José Luis Iranzo, CEO de Arcese Espanya  
- Xavier Juncosa, managing director de DSV Solutions Spain  
- M.ª Pilar Jurado, directora del departament de duanes i impostos 

especials d’Espanya  
- Soeren Krejberg, regional director de DSV Road Spain  
- Antonio Llobet, president del Consell General d’Agents de Duanes 

d’Espanya  
- Ignacio Manzano, conseller delegat d’Agora Invest Barcelona  



- Iban Mas, regional director de DSV Air & Sea  
- Mario Massarotti, CEO de Grimaldi Logística a Espanya  
- Aurelio Martínez, president de l’Autoritat Portuària de València  
- Lluís Mellado, president de ATEIA – OLTRA  
- Josep Miarnau, conseller delegat de COMSA-EMTE  
- Marcos Montero, president de CETM  
- Manuel Morón, president de l’Autoritat Portuària de Bahía de Algeciras  
- Albert Oñate, president del Propeller Club Barcelona i director general de 

China Shipping (Spain) Agency  
- Pere Padrosa, director general de transports del Departament de Territori i 

Sostenibilitat 
- Teresa Pedrosa Silva, delegada Especial de l’Estat al Consorci de la 

Zona Franca de Vigo  
- Jorge Ramos Aznar, delegat Especial de l’Estat al Consorci de la Zona 

Franca de Cádiz  
- Joan Rañé, president de la Diputació de Lleida  
- Pau Relat, president de la Comissió d’Internacionalització de la Cambra de 

Comerç de Barcelona  
- Juan Riva, president del Grupo Suardíaz  
- Juan Ramón Rodríguez, president de ABE-L - Asociación para la Busca 

de la Excelencia en Logística  
- Guillermo Salafranca, director general del Grupo Taric  
- Ignacio Santos, director general de transports de la Junta de Castilla y 

León  
- Ignasi Sayol, president del Patronat de la Fundació ICIL  
- Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona  
- Joan Simó, president de la Cambra de Comerç de Lleida  
- Blanca Sorigué, directora general del SIL 
- Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de 

FETEIA-OLTRA  
- Alfonso Valderrama, director general de Crown Lift Trucks Espanya  
- Ramón Vázquez, president d’ACTE i vicepresident de CETM Multimodal  
- Josep Vicent Boira, secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana 
 
 
 
 
  



Autoritats i empresaris internacionals  
 

- Luca Bellici, delegat de la Generalitat de Catalunya a Itàlia  
- M.ª Luisa Boyce, senior advisor - CBP Commissioner for Trade and 

Private Sector – U.S. Customs and Border Protection  
- Mohamed Choucair, president de ASCAME  
- María Mercedes de la Guardia de Corró, ambaixadora del Consulat de 

Panamà a Barcelona  
- Román Escolano, vicepresident del Banc d’Inversió Europeu (EIB)  
- Miguel Ángel Espinosa, president executiu de FITAC (Colòmbia)  
- Alaa Ezz, secretari general de la Confederació de les Associacions 

Empresarials Egípcies Europees (CEEBA)  
- Rafael Farromeque, especialista sènior en la Direcció d’Anàlisis i 

Programació Sectorial de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina  
- Massimo de Gregorio, president de la Confederació Panaeuropea de 

Agents de Duanes  
- Guillermo González Larsen, vicepresident primer de la Federació de 

Associacions Nacionals d’Agents de Càrrega i Operadors Logístics 
Internacionals d’Amèrica Llatina i el Carib (ALACAT)  

- Tang Heng, cònsol general de la Xina  
- Jan Hoffmann, cap de la secció de facilitació comercial de la Conferència 

de les Nacions Unides sobre Comerç y Desenvolupament (UNCTAD) 
- Warren Jones, director de l’Associació Internacional de Càrrega Aèria 

(TIACA) 
- Thierry Le Guilloux,  director general de Viia – Les Autopistes ferroviàries 
- Dimitrios Lemonakis, president del departament d’exportació, Cambra de 

Comerç i Indústria de Piraeus (Grècia) 
- Galo Molina, president de la Federació d’Associacions Nacionals d’Agents 

de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d’América Llatina i el Carib 
(ALACAT) 

- Sergio Mújica, secretari general adjunt de l’Organització Mundial de 
Duanes 

- Steve Parker, president de l’Associació Europea de Transport, Logística i 
Serveis Duaners (CLECAT) 

- Alfonso Rojas, president de l’Associació Internacional d’Agents 
Professionals de Duanes (ASAPRA) 

- Marco L. Sorgetti, director general de la Federació Internacional de 
Associacions de Transitaris (FIATA) 

- Younes Tazi, director general de l’Agència de Logística del Marroc 
- José Antonio Vidales, president de l’Associació d’Agents de Duanes de 

Mèxic 
- Song Yinghao, president del comitè de Yiwu a la Conferència Consultiva 

Política del Poble Xinès 
 



Si cliqueu l’enllaç, podeu accedir a imatge1, imatge2, imatge3  
 
Departament de Comunicació CZFB 
PressConsorciZF@el-consorci.com 
tel. 932 638 165 
fax 932 638 176 
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