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SORAYA SAÉNZ DE SANTAMARÍA, VICEPRESIDENTA DEL GOVERN 
D’ESPANYA, VA PRESIDIR “LA NIT DE LA LOGÍSTICA” 

 

SEAT, AMAZON I BODEGAS TORRES REBEN EL 

PREMI SIL A “LA NIT DE LA LOGÍSTICA” 

 

• El premi a l’Eficiència Logística i Innovació Tecnològica va ser per a SEAT, el premi 

a la Major Transformació de la Cadena de Subministrament per a Amazon, i el 

premi a la Sostenibilitat Logística per a Bodegas Torres.  

 

• Més de 600 professionals es van trobar a “La Nit de la Logística”, l’acte central 

d’aquesta edició del SIL, que aquesta tarda a les 19 hores tanca les seves portes. 

 

 

Barcelona, 8 de juny de 2017. – La 19a edició del Saló Internacional de la Logística i 

de la Manutenció (SIL 2017) va organitzar ahir a la nit a l’estació de França “La Nit de la 

Logística”, el gran sopar de gala del sector. Va estar presidida per Soraya Saénz de 

Santamaría, vicepresidenta del Govern d’Espanya i ministra de la Presidència i per a les 

Administracions Territorials. Saénz de Santamaría va estar acompanyada pel conseller 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull; la ministra de 

Sanitat, Dolors Montserrat; el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; el secretari 

d’estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar; el delegat especial 

de l’estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet; el secretari general 

d’economia de la Junta de Andalusia, Gaspar Llanes; la directora general del SIL, Blanca 

Sorigué; i presidents, consellers delegats i directors generals de destacades empreses 

del sector. 

 

Premis SIL 2017 

Durant “La Nit de la Logística”, patrocinada pel Grupo Fomento (Adif, Aena, Puertos 

del Estado i Renfe), va tenir lloc la cerimònia d’entrega dels premis SIL 2017. Aquest 

any han comptat amb un total de 33 candidatures finalistes. En total, es van premiar tres 

categories: a l’eficiència logística i innovació tecnològica, a la major transformació de la 

cadena de subministrament i a la sostenibilitat logística. 
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El jurat dels premis SIL, format pel Comitè Organitzador del Saló, va lliurar el premi SIL a 

l’Eficiència Logística i Innovació Tecnològica a SEAT pel seu projecte “SEAT Easy 

Smart Logistics” i la seva contínua aposta per la implantació de solucions innovadores i 

intel·ligents per impulsar l’eficiència de la logística. El director de Logística de SEAT, Enric 

Martí, va recollir el premi. 

 

D’altra banda, el premi SIL a la Major Transformació de la Cadena de Subministrament 

entregat pel Comitè Organitzador del SIL, va ser per Amazon, per la seva aposta i 

l’obertura dels seus nous centres logístics a Catalunya. Fred Patje, director d’operacions 

d’Amazon a Espanya i Itàlia va rebre el premi. 

 

Finalment, el premi SIL a la Sostenibilitat Logística va ser per a Bodegas Torres, per  

la seva preocupació pel medi ambient des de la producció fins a l’entrega, amb tècniques 

de sostenibilitat i ecologia en tots els seus processos. La directora d’Innovació i 

Coneixement de Bodegas Torres, Mireia Torres, va recollir el guardó. 

 

Aquesta tarda a les 19 hores finalitza el SIL 2017 

La 19a edició del Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció tancarà aquesta 

tarda, a les 19 hores, les portes de la, fins al moment, exitosa edició. Cal destacar, que 

aquest matí, dins del Saló, amb l’organització de Barcelona Activa en col·laboració amb 

el SIL, té lloc un job market place, on empreses com Decatlon, Pinturas Hempel, 

Dupessey Ibérica, Espritec, Bito Sistemas de Almacenaje, Mascotrans, Slimstock, 

Nou Transport, Calsina Carré o Celsa estan buscant candidats per a cobrir diferents 

posicions de treball: account manager, consultor/a, responsable departament logístic, 

operari/ària tècnic/a logístic/a, comercial, tècnic/a de documentació marítima, operador/a 

de trànsit amb idiomes, administratiu/va comercial, programador/a… 

 

Podeu accedir a una fotografia de l’acte clicant aquí. 

 

Per a més informació: 

Lluís López Yuste  

Director de Comunicació i Premsa del SIL 

Tel: +34 93 263 81 50 - Móvil: 609358475 

comunicacionsil@elconsorci.es 

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