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19è SALÓ INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA I DE LA MANUTENCIÓ (DEL 6 
AL 8 DE JUNY AL PAVELLÓ 8, FIRA DE BARCELONA, MONTJUÏC - PLAÇA 

ESPANYA) 
 

EL MINISTRE DE FOMENT, ÍÑIGO DE LA 

SERNA, INAUGURA EL SIL 2017  

 

• El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull; 

el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; i el segon tinent d’alcalde de 

l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni; han encapçalat la nombrosa 

representació institucional de l’acte d’obertura.  

 

• Comença la primera edició d’eDelivery Barcelona Expo & Congress, on es poden 

veure les últimes tendències del sector de la distribució i l’entrega, així com els 

reptes logístics que planteja l’eCommerce i la multicanalitat. 

 

• La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha clausurat aquest migdia la 

sessió Pharma del SIL Barcelona International Congress, amb més de 200 

professionals del sector farmacèutic i sanitari. 

 

Barcelona, 6 de juny de 2017. – El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha presidit 

aquest matí la inauguració de la 19a edició del Saló Internacional de la Logística i de 

la Manutenció, SIL 2017, que des d’avui i fins el proper dijous, 8 de juny, té lloc al pavelló 

8 del recinte Montjuïc-plaça Espanya de Fira de Barcelona. Íñigo de la Serna ha estat 

acompanyat pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep 

Rull; el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; el segon tinent d’alcalde de l’àrea 

d’Empresa, Cultura i Innovació 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 d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar; 

l’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; el secretari d’Infraestructures i 

Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font; el director gerent de l’Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en representació de la comunitat invitada del SIL 2017; 

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; la secretària autonòmica d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius i Comerç de la Generalitat Valenciana, Blanca Marí; el secretari 
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executiu de Competitivitat i Logística de la República de Panamà, Miguel Ángel Esbrí; la 

directora General del SIL, Blanca Sorigué; i presidents, consellers delegats i directors 

generals de destacades empreses del sector, així com diversos membres del comitè 

organitzador del SIL 2017. 

 

Organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el SIL 2017 compta amb la 

participació de més 600 empreses, un 40 % internacionals, de 38 països diferents. Aquesta 

edició del Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció han augmentat un 5 % les 

empreses participants respecte la del 2016.  En paral·lel, té lloc la primera edició 

d’eDelivery Barcelona Expo & Congress. El delegat 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 "el SIL reuneix tots els sectors que formen part de la 

cadena logística en un marc on tot està pensat per a generar negoci, fer networking 

i apropar l'últim en coneixement. Alhora, cada any el SIL és el punt de trobada de 

tots els professionals del sector: hi comparteixen experiències, intercanvien 

opinions, estableixen negocis, fan nous contactes, clients i obren nous 

mercats". Cornet també ha ressaltat 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". 

 

15è aniversari del Fòrum Mediterrani de Logística i Transport 

El SIL 2017 també ha acollit aquest matí el 15è aniversari del Fòrum Mediterrani de 

Logística i Transport, organitzat per l’Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del 

Mediterráneo (ASCAME) i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, amb el suport de 

la Cambra de Comerç de Barcelona. Amb el títol Another time is coming ha volgut destacar 

el posicionament únic dels països de la Mediterrània com a centres de distribució 

internacionals, en un moment que s'estan produint grans canvis. La logística és avui un 

dinamitzador econòmic estratègic per a la Mediterrània i la regió compta amb fortes 

relacions comercials amb mercats internacionals i, amb diverses indústries, des del 

transport marítim fins a l'aviació. 

La 15a edició del Fòrum Mediterrani de Logística i Transport ha abordat el 

posicionament únic de la Mediterrània en el mercat logístic internacional, així com les 

seves fortes relacions comercials amb mercats d'Europa de l'Est, Nord d'Àfrica o el 

Golf. El fòrum ha dedicat una sessió especial a l'important lloc que ocupen les dones en 

el sector logístic regional i global, així com l’arrencada de les empreses emergents (start-
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ups) en aquest mercat, amb un dels índexs de finançament més alts de la regió en aquest 

sector. 

 

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, clausura la jornada farmacèutica i 

sanitària del SIL 

Dins el programa del SIL Barcelona International Congress s’emmarca la jornada més 

important del sector logístic dedicat al sector farmacèutic i sanitari. Enguany ha comptat 

amb la participació de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors 

Montserrat. La ministra ha clausurat aquesta edició del SIL Pharma, que ha tingut com a 

objecte de debat “Com adaptar-se a les noves tendències de la cadena de 

subministrament i la logística farmacèutica".  

 

Dolors Montserrat ha pogut intercanviar opinions, preocupacions i idees amb directors 

generals, directors de la cadena de subministrament (supply chain) i d'operacions 

d'empreses com ara: Roche Diagnostics, Alliance Healthcare, Laboratoris Rovi, 

Dermofarm, Novaltia, Fedefarma o Cofares, entre d'altres.  

 

eDelivery Barcelona Expo & Congress 

La primera edició d’eDelivery Barcelona Expo & Congress ha obert aquest matí les 

portes amb una gran afluència de visitants professionals i assistents al congrés. Aquesta 

fira, que posa el seu focus d'atenció en la logística i l’entrega com els dos aspectes claus 

en l'èxit de qualsevol negoci digital, compta en la seva primera edició amb la participació 

d'empreses tan destacades com ara: DHL, Correos, MRW, Celeritas Transporte y 

Logística, Smartpak, Grupo FSM (BTS/ACTÚA), Logisfashion, Setroc Manufacturas 

Metálicas, Ecoscooting, Retail Rocket, Frigicoll, Cold Chain Store 2 – Tempack, 

CITET, Font Packaging Group, Pospulse, Ferrimax, AS Software, CITET o Soft Doit 

entre d’altres. 

 

Un dels punts forts de la primera edició d’eDelivery Barcelona és el seu congrés, amb més 

de 400 assistents. S’hi presenten les tendències del sector de la distribució i l’entrega, i 

s’hi debaten els reptes logístics que planteja l’eCommerce i la multicanalitat. El congrés ha 

començat amb una sessió sobre "Innovació i les últimes tendències en la distribució", amb 

la participació Fred Patje, General Manager Operations Spain & Italy d'Amazon; Xavier 

Ferràs, degà de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Vic; M.ª Isabel 

Iglesias, Desenvolupament de Negoci Seguretat i Big Data de Telefónica; Marius 
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Kerbalek, CEO d'Smartpak; Ignacio García Cuenca, Country Manager de Goodman 

Espanya; i David Conca, vicepresident Southern Europe de Chep. 

La següent sessió ha posat el focus en el sector de l'alimentació sobre l'”última milla” i les 

operacions. Entre els oradors, podem destacar: David Costa, CIO & CoFounder de 

Nektria; Gemma Sorigué, CEO & Co-founder de Deliberry; Ricardo Ribes, COO 

d'Ulabox; Gerardo Sánchez Bandrés, president executiu de BTS Home Delivery; i Diego 

Sebastià, director eCommerce Food de DIA. A la tarda tindrà lloc una altra sessió sobre 

“última milla”, concretament sobre el repte que suposa per a les grans ciutats i la 

sostenibilitat. 

 

2a edició dels premis SIL ICIL a la Millor Innovació 

Aquesta tarda, a les 17:30 hores, es lliura el segon premi SIL ICIL a la Millor Innovació 

presentada al saló. El jurat està format per 12 prestigiosos periodistes especialitzats en 

logística i de l’entrega se n’encarreguen el delegat de 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. 
 

A continuació, dins de l'espai de networking d'eDelivery Barcelona Expo & Congress es 

lliurarà el primer premi eDelivery Barcelona a la Millor Innovació. Un jurat format per 8 

periodistes del sector del retail i l'eCommerce donaran a conèixer quina és la millor novetat 

presentada al saló. 

 

Poden accedir a las fotografies de l’acte clicant aquí, aquí i aquí 

  

Per a més informació: 

Lluís López Yuste  

Director de Comunicació i Premsa del SIL 

Tel: +34 93 263 81 50 

Mòbil: 609358475 

comunicacionsil@elconsorci.es 

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

 
 

http://ftpw.el-consorci.com/web/inaguració1.JPG
http://ftpw.el-consorci.com/web/inaguració2.JPG
http://ftpw.el-consorci.com/web/inaguracio3.JPG
mailto:comunicacionsil@elconsorci.es
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https://www.facebook.com/consorci.barcelona
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