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Del 6 al 8 de juny, en paral·lel al SIL, el primer eDelivery Barcelona 
 

EL SIL 2017 APOSTA PER LA INNOVACIÓ 
 

Augmenten els participants i les novetats que es presenten en el saló 
 

Barcelona, 31 de maig de 2017. – El Saló Internacional de la Logística i de la 

Manutenció (SIL), que tindrà lloc del 6 al 8 de juny a Fira de Montjuïc, posarà el 

focus en les innovacions aplicades al sector, de manera que servirà de plataforma 

de presentació d’unes 120 novetats en exclusiva mundial. 
 

La 19 edició del SIL, que es desenvoluparà paral·lelament i sumant sinergies amb 

la primera edició d’eDelivery Barcelona Expo&Congress, ha estat presentat avui 

als mitjans d’informació pel 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. 
 

Amb més de 600 empreses participants –un 5 % més que l’any passat–, un 40 % 

d’internacionalitat, 120 novetats i 210 actes privats d’expositors, el SIL ofereix un 

congrés internacional de primer ordre (amb 220 ponents i 25 sessions): és el major 

saló del sector a Espanya i al sud d’Europa sobre la logística en la seva globalitat. 
 

Durant l’acte de presentació, Jordi Cornet ha explicat que “després de 2 anys de 

recuperació el sector de la logística, el transport i la manutenció estan travessant 

un moment dolç, doncs es tracta de sectors estratègics per a l’economia espanyola, 

no només pel seu pes productiu, sinó especialment per la seva contribució a fer-la 

més competitiva”. Cornet ha recordat que “la logística representa un 7,8% del PIB 

espanyol, dona feina a 840.000 persones i les previsions de la majoria d’empreses 

del sector indiquen que l’ocupació seguirà en augment”. 

 
“El nostre saló és el veritable termòmetre del sector i aquest any comptem amb 

més empreses expositores que presenten més novetats i actes en el seus 

respectius estands. A banda, el dijous 8 de juny, en col·laboració amb Barcelona 

Activa, organitzem un Job Market Place, on empreses destacades del sector 
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ofereixen un total de 20 ofertes de treball per a ocupar diferents posicions 

logístiques amb aquells candidats que més s’ajustin a aquests perfils demandats”.  

 
Per altra banda, la directora general del SIL, Blanca Sorigué, ha volgut destacar 

que “al SIL tot està pensat per a generar negoci, fer networking i apropar l’últim en 

coneixement. Disposem d’una zona d’exposició sectoritzada, que engloba tots els 

sectors que formen part de la cadena de subministrament; una zona de networking, 

on posem en contacte a les empreses participants del SIL amb directors de 

logística i Supply Chain de destacades empreses industrials; i un congrés, on es 

debaten i es donen respostes a les principals preocupacions i reptes del sector”.  
 

El SIL 2017 aposta per la innovació i, a més a més del congrés “Cap a un nou 

paradigma: la transformació de la cadena de subministrament i del transport”, 
acollirà per primera vegada la SIL Innovation Zone, una zona creada en 

col·laboració amb la Fundació i2CAT, on els visitants podran veure projectes 

d’innovació aplicats al sector de la logística.  

 

En aquesta edició el SIL recupera, després de 7 anys d’absència, “La Nit de la 

Logística”, el gran sopar de gala del sector. S’hi entregaran els premis SIL 2017, 

que reconeixen aquelles empreses que han destacat per haver transformat la seva 

cadena de subministrament o per haver emprès projectes logístics sostenibles i 

innovadors. La Nit s’emplaçarà a l’Estació de França el dimecres 7 de juny, 

patrocinada pel Grup Fomento (Adif, Aena, Puertos del Estado i Renfe). 

 

Dins del SIL 2017 també tindran lloc la 15a edició del Fòrum Mediterrani de 

Logística i Transport, la 10a edició de la Cimera Mediterrània de Ports i la 6a edició 

de la Cimera Llatinoamericana de Logística i Transport. D’altra banda, Andalusia 

serà la comunitat autònoma convidada per a la seva projecció firal.  

 

Juntament amb el SIL els visitants podran accedir a l’espai expositiu de la fira 

eDelivery, fruit de l’evolució del SIL per fer front als reptes de l’entrega de 

mercaderies, especialment en entorns urbans, que oferirà un congrés professional 
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a banda, amb conferenciants sobre aspectes clau del negoci de l‘e-commerce i de 

la multicanalitat.  

Poden accedir a dues fotografies de l’acte clicant aquí i aquí. 
 

Per a més informació: 

Lluís López Yuste  

Director de Comunicació i Premsa del 

SIL 

Tel: +34 93 263 81 50 

comunicacionsil@elconsorci.es 

 
Departament de Comunicació CZFB 
PressConsorciZF@elconsorci.es 
tel. 932 638 165 
fax 932 638 176 
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