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DEMÀ A LES 19 HORES ES CLAUSURA LA 19a EDICIÓ DEL SIL QUE FINS AL 
MOMENT ESTÀ SUPERANT TOTES LES EXPECTATIVES 

 

LA LOGÍSTICA REIVINDICA AL SIL 2017 EL 

SEU PAPER COM A SECTOR ESTRATÈGIC 

PER A l'ECONOMIA ESPANYOLA 

• Aquesta nit (20,30 h) la vicepresidenta del Govern d'Espanya, Soraya Sáenz de 

Santamaría, presideix “La Nit de la Logística”, el gran sopar de gala que reunirà a 

tot el sector de la logística a l'Estació de França de Barcelona. 

 

• L'entorn de realitat virtual de Viastore Systems i el Tricicle Elèctric de Zenit 

Technologies reben el Premi SIL ICIL a la Millor Innovació presentada per les 

empreses participants en el SIL 2017 

 

• La solució SaaS de Smartpak enfocada als lliuraments ultra-ràpids en 1 i 2 hores a 

través de la seva flota de vehicles elèctrics, rep el Premi eDelivery Barcelona a la 

Millor Innovació del Saló. 

 

Barcelona, 7 de juny de 2017. – La 19a edició del Saló Internacional de la Logística i 

de la Manutenció (SIL 2017), que es celebra fins demà dijous al pavelló 8 del recinte 

Montjuïc-Plaza Espanya de Fira de Barcelona, ha viscut una jornada de molta activitat, 

tant en els passadissos com als estands. A la jornada central del SIL 2017 les diferents 

comunitats autònomes que participen al Saló han reivindicat el potencial logístic 

d'Espanya, així com la importància del sector per a l'economia espanyola tant pel seu pes 

productiu com per la seva contribució a fer-la més competitiva. 

 

La comunitat autònoma convidada del SIL 2017, Andalusia, ha presentat aquest matí per 

mitjà del secretari general d'Economia de la Junta d'Andalusia, Gaspar Llanes Díaz-

Salazar, l'Estratègia Logística andalusa. Cal destacar que la participació de la comunitat 

andalusa en el SIL 2017 està organitzada per la Conselleria d'Economia i Coneixement, a 

través de Extenda-Agència Andalusa de Promoció Exterior. Andalusia està mostrant en un 

estand de 200 m2 tot el seu potencial com plataforma logística destacada del sud d'Europa. 
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La consellera delegada d'Economia, Indústria i Ocupació d'Aragó, Marta Gastón, també 

ha aprofitat la presència d'Aragó al SIL 2017 per presentar Aragó Plataforma Logística, 

que representa a les plataformes logístiques de Saragossa, Huesca, Teruel, Fraga i 

Montsó, a la Terminal Marítima de Saragossa, els aeroports de Saragossa i Teruel, 

Mercazaragoza, Aragó Exterior, la fundació Zaragoza Logistics Center, centres tecnològics 

d'Aragó o el clúster de logística innovadora de la comunitat. Igualment cal destacar la 

participació de Basque Country Logistics, la Comunitat Valenciana i de la Generalitat 

de Catalunya que també participen amb un estand presentant les seves respectives 

ofertes en matèria de logística, infraestructures, serveis, recerca i formació. 

 

Aquesta tarda, dins del SIL Barcelona International Congress, tindrà lloc la Sessió de 

Consellers Autonòmics que tractarà  el tema de la posició del govern d'Espanya als 

Corredors Mediterrani i Atlàntic. En aquesta sessió està prevista la participació del 

secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Foment, Manuel Niño, el delegat del 

Govern a Catalunya, Enric Millo, la consellera de Desenvolupament Econòmic i 

Infraestructures del Govern Basc, Arantxa Tàpia, el conseller de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, María José Salvador, secretari 

general d'Economia de la Junta d'Andalusia, Gaspar Llanes Díaz-Salazar, la secretària 

general de la Conselleria de Presidència i Foment de la Regió de Múrcia, María Yolanda 

Muñoz, el director general de Carreteres i Transport de Castella-La Manxa, David Merino, 

el director general de Transports de la Junta de Castella i Lleó, Ignacio Santos, i el director 

gerent de les Plataformes Logístiques d'Aragó, Francisco de la Font. 

 

La vicepresidenta del Govern, Soraya Saénz de Santamaría, presideix aquesta nit 

“La Nit de la Logística” 

La vicepresidenta i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials del 

Govern d'Espanya, Soraya Saénz de Santamaría, presidirà aquesta nit “La Nit de la 

Logística”, el gran sopar de gala que reunirà a tot el sector. “La Nit de la Logística”, que es 

celebra després de 7 anys d'absència, tindrà lloc a l'Estació de França de Barcelona a les 

20,30 hores. Aquesta gran trobada del sector compta amb el patrocini del Grup Fomento 

(Adif, Aena, Ports de l'Estat i Renfe) i només es pot assistir sota invitació. 

  

Viastore Systems i Zenit Technologies, Premis SIL ICIL a la Millor Innovació 

Un entorn de realitat virtual, de Viastore Systems, i un tricicle elèctric, de Zenit 

Technologies han rebut el Premi SIL ICIL a la Millor Innovació presentada al SIL 2017 
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després de la deliberació d'un jurat format per: Ignasi Sayol, president del Patronat de la 

Fundació ICIL, Blanca Sorigué, directora general del SIL, Ricardo Ochoa de Aspuru, 

director de Cadena de Subministrament, Isabel Rodrigo, directora de Logística 

Professional, Ricardo J. Hernández, editor de Quaderns de Logística, Alberto Guerrero, 

director del Vigia, Manel Cardona, director general Grup Editorial Men-Car, Ramón 

Santalucía, delegat de Catalunya de Valenmar – Veintepies.com, Elena García, 

responsable redacció Catalunya de Grup Diari Editorial, Carmina Lafuente, directora de 

Manutenció & Magatzematge, Tomás Abascal, director de Handling & Storage, Eva 

Marbre, delegada Catalunya de Transport XXI, Judith Contel, editora de Got Càrrega, i 

Lli Hernández Rué, editor de Mercat Industrial.es 

 

César Briones, director general – CEO de Viastore Systems ha rebut el Premi SIL ICIL a 

la Millor Innovació de mans del secretari general del Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona, Antón Ferré. El jurat ha decidit premiar l'elaborat entorn de realitat virtual d'un 

centre logístic, en manera de joc, que presenta Viastore Systems en el seu stand del SIL. 

En ell es pot experimentar l'activitat real d'una estació de picking, posant a prova la 

rapidesa i perícia de l'usuari. Aquest tipus d'entorns són de gran ajuda per poder prendre 

decisions pel que fa al disseny i a productivitats d'una estació de picking i un centre logístic. 

L'entorn virtual es planteja en format de competició de tasques de picking, mitjançant 

ulleres i comandaments de realitat virtual. Aquest joc s'està duent a terme durant els tres 

dies en els quals el SIL té lloc i l'últim dia, entre tots els participants, el sistema avaluarà 

els errors, encerts i quantitat de cubetes emplenades amb èxit i el participant amb major 

puntuació obtindrà un premi. 

 

Per la seva banda, José Soler, responsable de R+D de Zenit Technologies, ha rebut el 

Premi SIL ICIL a la Millor Innovació que li ha lliurat el president del Patronat de la Fundació 

ICIL, Ignasi Sayol. El jurat ha premiat al Tricicle Elèctric de Zenit Technologies per ser el 

primer tricicle elèctric del mercat espanyol dotat amb dos contenidors Melform de 150 litres 

de capacitat cadascun i amb certificació ATP per al transport de productes peribles. El 

vehicle està dirigit a distribuïdors d'aliments per al canal HORECA, societats de catering, 

operadors i artesans, supermercats, restaurants, empreses de vending, distribuïdors de 

medicaments entre altres empreses que necessitin tenir un mitjà de transport pràctic, 

certificat ATP i no contaminant per a la distribució capil·lar dels seus productes. El tricicle 

permet gran accessibilitat a qualsevol zona fins i tot les de pas restringit al tràfic, és fàcil 

d'aparcar, ofereix una gran autonomia ja que el seu consum elèctric és molt baix; a més, 

no requereix permís de conduir i pot circular pel carril Bici a qualsevol ciutat del país. D'altra 
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banda, assegura el correcte manteniment tèrmic durant el repartiment i el contenidor és 

adequat per al contacte alimentari certificat NF. 

 

Premis eDelivery Barcelona a la Millor Innovació del Saló 

eDelivery Barcelona Expo & Congress també ha celebrat la primera edició del Premi a 

la Millor Innovació. El jurat format per periodistes especialitzats del sector del retail i del 

eCommerce, com és el cas de Ecommerce News, Màrqueting4Ecommerce, Retail Actual, 

Observatori del Ecommerce, D/A Retail, Aral, Inforetail i Professional Retail. El Premi 

eDelivery Barcelona a la Millor Innovació ha reconegut a la solució SaaS de Smartpak. 

Marius Kerbalek, CEO de Smartpak, ha rebut el premi de mans del President de eDelivery 

Barcelona Expo & Congress, Jordi Cornet. El jurat ha destacat la nova solució SaaS de 

Smartpak enfocada als lliuraments ultra-ràpids en 1 i 2 hores a través de la seva flota de 

vehicles elèctrics i més de 600 missatgers associats a tota Espanya. Aquest nou servei es 

pot integrar directament a través de la APP de Smartpak amb el ecommerce i oferir la 

possibilitat de tracking a temps real o canviar l'adreça de lliurament els 10 últims minuts. 

Aquesta solució està totalment enfocada a disminuir l'índex de lliuraments fallits, la qual 

cosa redundarà a incrementar la satisfacció del client. 

El eDelivery Barcelona Congress supera les expectatives 

El eDelivery Barcelona Congress està superant totes les expectatives tant pel nivell 

d'assistents com per la qualitat de les sessions tractades. La jornada d'avui ha començat 

amb una sessió que s'ha centrat en el comerç transfronterer internacional i que ha comptat 

amb la participació de la directora general de Negoci, Industrial i Emprenedors de la 

Comissió Europea, Sara Barraclough. El repte de les operacions de lliurament en el 

eCommerce ha estat un altre dels temes tractats en la jornada matinal, on ha destacat la 

ponència sobre “Omnichannel Operations: Wal-Mart vs Amazon” que ha realitzat Jaume 

Hugas, professor titular del Departament d'Operacions, Innovació i Data Sciences de 

Esade. Aquesta tarda tindrà lloc una sessió que posarà el focus en el sector de la moda 

sobre “Omnicanalidad, logística i eCommerce”. 

 

Els expositors destaquen la reactivació del sector 

La jornada d'avui del SIL ha estat un autèntic formiguer per als negocis i els contactes amb 

una gran assistència de visitants professionals que han abarrotat els passadissos del saló. 

Una empresa que ve participant en els tres últims anys en el Saló i que aquest any ha 

augmentat la seva aposta és Arcese. José Luis Iranzo, CEO de Arcese Espanya, ha 

explicat que “el SIL és l'aparador ideal per donar visibilitat a tota l'estratègia de 
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present i de futur del Grup Arcese a Espanya. Aquest any en el SIL, entre moltes 

altres coses, estem presentant els nostres nous serveis de transport amb França i 

Itàlia, l'estrena de tres nous centres logístics a Valladolid, el nostre nou departament 

especialitzat en tràfics amb les Illes Balears i Canàries, i l'arrencada d'un nou 

projecte a Madrid que ens permetrà millorar les connexions i els serveis als nostres 

clients a la zona centro, oferint solucions eficients i amb un alt valor afegit per a 

qualsevol dels seus productes”. Iranzo també ha volgut recordar que “Arcese té 

connexió amb tots els països europeus des d'Espanya fet que està sent molt valorat 

pels nombrosos carregadors amb els quals hem contactat en el SIL”. 

 

Per la seva banda, la satisfacció entre els visitants professionals pel desenvolupament del 

Saló també és generalitzada. És el cas de Víctor Felipe Tablado, director de Meetlogistics 

– Punt de Trobada de Logística, qui ha explicat que “convidats per Slimstock –empresa 

expositora del SIL 2017-, amb els quals compartim el compromís de difondre 

coneixement i experiència en l'àmbit de la previsió de la demanda i optimització 

d'inventaris, hem participat als espais SIL Smart & Tech i en la Taula Rodona “Noves 

pràctiques en I-Commerce & Big Data”. El SIL és, sens dubte, una de les fires 

referents en el sector”. 

 

El SIL torna a ser el punt de trobada de la logística Mediterrània i Llatinoamericana 

La celebració de la 6a Cimera Llatinoamericana de Logística i Transport ha servit per 

tendir ponts per als negocis logístics entre Amèrica Llatina, Espanya i el Mediterrani. 

Organitzada per Ports de l'Estat ha tingut com a títol “El sector marítim-portuari davant el 

repte de la revolució industrial 4.0”. En aquesta ocasió, la 6a Cimera Llatinoamericana de 

Logística i Transport ha donat a conèixer l'impacte de la quarta revolució industrial i els 

reptes de la indústria 4.0 en el sector de la logística i el transport, a nivell nacional i 

internacional, i en particular, en el sector marítim i portuari. També ha donat a conèixer la 

política europea sobre la digitalització en el camp del transport marítim i ha debatut l'estat 

de maduració digital de la cadena logística a Espanya i Iberoamèrica. La ponència principal 

de la 6a Cimera Llatinoamericà de Logística i Transport ha estat a càrrec del gurú i 

futurista, Rudy De Waele, qui ha parlat sobre els ports intel·ligents en ciutats intel·ligents. 

 

Aquest matí també s'ha celebrat la 10ª edició de la Cimera Mediterrània de Ports que ha 

analitzat molt de prop les conseqüències que implicarà el recentment aprovat Acord de 

París contra el canvi climàtic de NNUU per al transport portuari i marítim. 
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Poden accedir a les fotografies clicant a foto1, foto2, foto3 

 

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/fotoPasillo.JPG
http://ftpw.el-consorci.com/web/Premio_eDeliveryBarcelona.JPG
http://ftpw.el-consorci.com/web/PremioSIL_ICIL_Innovacion.JPG
mailto:comunicacionsil@elconsorci.es
mailto:PressConsorciZF@elconsorci.es
https://www.facebook.com/consorci.barcelona
https://twitter.com/ConsorciZF

