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PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

El Fòrum Empresarial del Llobregat és una
iniciativa promoguda per l’Associació
Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat
(AEBALL), amb la implicació d’institucions,
entitats i empreses emblemàtiques, per donar
resposta a la vocació de lideratge i innovació
dels empresaris i alts directius vinculats al
territori i ser un marc estable de trobada, de
coneixement, de relació i d’opinió, en favor de
la dinàmica economica, social i cultural de la
zona del Llobregat i de Catalunya.

Vídeo de presentació

DESDEJUNIS

DESDEJUNIS
Carles Tusquets Trias de Bes

29 de febrer de 2011

ALTERNATIVES AL FINANÇAMENT
TRADICIONAL
POSSIBILITATS I OPORTUNITATS PEL
FINANÇAMENT EMPRESARIAL
Al context actual destaquen les dificultats per
accedir al finançament tradicional, però
existeixen altres eines, poc desenvolupades a
Espanya, tot i que habituals a altres mercats,
com poden ser el capital risc o els mercats
alternatius bursàtils.

Carles Tusquets Trias de Bes

Doctor Ciències Econòmiques, EFA European Financial Advisor, membre de l’Instituto Español de Analistas
Financieros.
Forma part del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC), que assessora al President
de la Generalitat de Catalunya.
Va fundar Fibanc i actualment és President del Grup BANCO MEDIOLANUM, president d’EFPA España (European
Financial Planner Association) i vicepresident d’INVERCO (Asociación Española de Fondos de Inversión y fondos de
Pensiones).
També és conseller de Banca Mediolanum (Italia) i 3i plc (Gran Bretanya), companyies cotitzades.

CONFERÈNCIA – COL·LOQUI
Joan Rosell i Lastortras

14 d’abril de 2011

"SITUACIÓ EMPRESARIAL I
PERSPECTIVES DE CANVI"

Joan Rosell i Lastortras

Va néixer a Barcelona l’any 1957. És Enginyer Industrial i també va estudiar Ciències Polítiques. Gran coneixedor del
món empresarial, on es va iniciar a l’empresa Congost de L’Hospitalet, avui és president en vàries empreses i
conseller en altres.
El seu bagatge institucional també és ampli. Als 39 anys ja era president de Foment i la seva tasca s’ha caracteritzat
per la discreció i la independència política. És un home de consensos i aliances.
Coneix el nostre territori on te vàries de les seves empreses i va ser soci fundador d’AEBALL l’any 1984.
Des del passat desembre és el president de la CEOE.
La conferència va comptar amb la presència de l’Il·lma. Sra. Núria Marin, alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat.

CONFERÈNCIA – COL·LOQUI
EN IMATGES
Joan Rosell i Lastortras
NOTÍCIES RELACIONADES

IMATGES

VÍDEOS

DESDEJUNIS
Joaquín Trigo Portela

23 de setembre de 2011

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA
ACTUAL. POSSIBLES SOLUCIONS.
- Situació econòmica a Espanya i possibles
solucions.
- Situació econòmica de la zona euro. Possibles
solucions al problema del deute soberà.
- Té futur l'euro?
- Els eurobons són la solució?
- Situació econòmica global i mercats
internacionals

Joaquín Trigo Portela

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i Diplomat en Gestió d’Empreses i
Tecnologia pel Massachussets Institute of Technology i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ha sigut Director del servei d'estudis en un Banc Nacional i Director del departament de riscs en un Banc Estranger.
Es Membre de l'Instituto Español de Analistas de Inversiones, membre del Consell del Instituto de Estudios
Económicos i President de la Societat d'Estudis Econòmics
Actualment és economista a FOMENT DEL TREBALL. És professor a la Universitat de Barcelona i ha publicat llibres
d’economia, monografies i capítols de llibres, a més de nombrosos articles en revistes tècniques i en premsa
econòmica.

DESDEJUNIS
Lluís Torner

17 de novembre de 2011

NOVES APLICACIONS DE LA LLUM:
Indústria, innovació i sectors emergents
A la conferència es van il.lustrar alguns exemples
d’aplicacions d’aquestes tecnologies al mon
industrial.
NOTÍCIES RELACIONADES
- TV3: Informatius

Lluís Torner

El Dr. Lluís Torner es va formar a Catalunya i als Estats Units. Es el Director Fundador de l'ICFO - Institut de Ciències
Fotòniques i President de la Associació Catalana d’Entitats de Recerca. A l’any 2011 va rebre el premi de lideratge
mundial que atorga la Optical Society of America.
L'ICFO és un centre d’investigació d’excel·lència que te la seu al Canal Olímpic de Castelldefels, i que es dedica a
l’estudi de les ciències i tecnologies de la llum. Va ser creat al 2002 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat
Politècnica de Catalunya, i actualment compta amb 250 persones i col·labora amb centres d’investigació,
universitats, hospitals i empreses d’arreu del món.

DESDEJUNIS
Salvador Esteve i Figueras

19 de gener de 2012

l’Excel·lentíssim Sr. Salvador Esteve va exposar als
empresaris i directius del Fòrum Empresarial del
Llobregat la seva visió sobre la situació econòmica
actual des del punt de vista empresarial.
NOTÍCIES RELACIONADES

Salvador Esteve i Figueras

President de la Diputació de Barcelona i Alcalde de Martorell
Des del seu càrrec de President de la Diputació de Barcelona va tractar sobre els ajuts als Ajuntaments i el
redimensionament de la Diputació.
Com a Alcalde de Martorell va parlar sobre la història empresarial de la ciutat, el present de les empreses a la ciutat i
el futur estratègic envers l’activitat econòmica de Martorell.

DESDEJUNIS
Joaquim Balsera

29 de febrer de 2012

l’Il·lustríssim Sr. Joaquim Balsera va exposar als
empresaris i directius del Fòrum Empresarial del
Llobregat la seva visió sobre la situació econòmica
actual.

Joaquim Balsera

Alcalde de Gavà
President del Consell Comarcal del Baix Llobregat
Com a Alcalde de Gavà va parlar sobre l’història empresarial de la ciutat, el present de les empreses de la ciutat i el
futur estratègic envers l’activitat econòmica del territori.
Des del seu càrrec com a President del Consell Comarcal del Baix Llobregat va tractar sobre la situació actual
d’aquest tipus d’organismes i les funcions concretes del Consell en relació amb el món empresarial.

DESDEJUNI EN IMATGES
Joaquim Balsera

IMATGES

VÍDEOS

DESDEJUNIS
Dr. Josep Oliver

15 de març de 2012

Situació i perspectives de l’economia catalana.
A l’inici del desdejuni es presentà l’acord
CATALUNYACAIXA – FEm Llobregat, doncs, ambdues
entitats realitzen conjuntament els informes de
conjuntura econòmica del territori de l’Hospitalet i el
Baix Llobregat que el Fòrum Empresarial ha vingut
publicant fins ara.

Dr. Josep Oliver

Catedràtic d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director de l’estudi
“SITUACIÓ I PERSPECTIVES DE L’ECONOMIA CATALANA”.

El Dr. Josep Oliver, a més de catedràtic de la UAB, és Premi Catalunya d’Economia (1994) i dues vegades Premi Joan
Sardà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, per la seva participació en obres col·lectives (2005 i 2008). Ha
publicat múltiples treballs sobre l’economia catalana i espanyola i les seves interrelacions. Entre els seus darrers
treballs sobre l’economia catalana han destacat els referits a problemes de futur que planteja el model de
creixement.

DESDEJUNI EN IMATGES
Dr. Josep Oliver
NOTÍCIES RELACIONADES

IMATGES

DESDEJUNIS
F. Xavier Mena

4de maig de 2012

L’Honorable Sr. F. Xavier Mena va presentar les
línies estratègiques del Departament.

F. Xavier Mena

Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

l’Honorable Sr. F. Xavier Mena, Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya va presentar als
empresaris i directius del Fòrum Empresarial del Llobregat quines són les línies estratègiques del Departament.
A més, va exposar als assistents els objectius principals del Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials pel 2012 2014 de recent aprovació, una de les principals mesures del Govern de la Generalitat per afavorir la reactivació
econòmica de Catalunya.

DESDEJUNI EN IMATGES
F. Xavier Mena

NOTÍCIES RELACIONADES

IMATGES

VÍDEOS

DESDEJUNIS
Manuel Reyes

12 de juny de 2012

l’Il·lustríssim Sr. Manuel Reyes va exposar als
empresaris i directius del Fòrum Empresarial del
Llobregat la seva visió sobre la situació econòmica
actual.

Manuel Reyes

Alcalde de Castelldefels

l’Il·lustríssim Sr. Manuel Reyes va exposar als empresaris i directius del Fòrum Empresarial del Llobregat la seva
visió sobre la situació econòmica actual.
Des del seu càrrec com Alcalde de Castelldefels va parlar sobre l’història empresarial de la ciutat, el present de les
empreses de la ciutat i el futur estratègic envers l’activitat econòmica del territori.

DESDEJUNI EN IMATGES
Manuel Reyes

NOTÍCIES RELACIONADES

IMATGES

VÍDEOS

DESDEJUNIS
Felip Puig

27 de setembre de 2012

l’Honorable Sr. Felip Puig va presentar als empresaris i
directius del Fòrum Empresarial del Llobregat les línies
estratègiques del seu Departament.

Honorable Senyor Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya

L’Honorable Senyor Felip Puig, Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya va presentar als empresaris i
directius del Fòrum Empresarial del Llobregat les línies estratègiques del seu Departament envers a les empreses de
Catalunya en general i especialment per les del territori.
La conferència va comptar amb la presència de l’Il·lma. Sra. Núria Marin, alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat.

DESDEJUNI EN IMATGES
Felip Puig

NOTÍCIES RELACIONADES

IMATGES

VÍDEOS

CONCERT

4 de juliol de 2011

CONCERT SOLIDARI A FAVOR DE LA
FUNDACIÓ EL LLINDAR
El Fòrum Empresarial del Llobregat va organitzar un
Concert solidari a favor de la Fundació El Llindar per
l’educació i integració dels joves amb risc d’exclusió,
amb la col·laboració de la Coral del Col·legi d’Advocats
de Barcelona.

Musicals i Cors d’Òpera en concert
Coral del Col·legi d'Advocats de Barcelona
Director: Quim Manyós
Soprano: Olga Miracle
Pianista: Marc Garcia
Tenor: Jordi Cortada

IMATGES

VÍDEOS

TALLER
Xarxes Socials

12 de maig de 2011

ATERRATGE A LES XARXES SOCIALS PER
A SÈNIORS
DIRIGIT A: Empresaris i directius que vulguin
introduir-se al món de les xarxes socials i descobrir el
munt de possibilitats que ofereixen. No calen
coneixements previs.

OBJECTIU: Davant el nou paradigma que ofereix el nou món de les xarxes socials (o web 2.0), és necessari tenir-hi
presència com a professionals, no quedar-se fora. És més important la imatge d’un directiu a les xarxes socials, que
el propi currículum o la targeta de presentació. És un nou món on s’ha d’estar present, i per a això cal introduir-se, i
conèixer-lo, per a continuació poder elaborar una estratègia de branding personal.
IMPARTIT PER: Sra. Laura Rosillo, consultora en creació de comunitats i xarxes internes i Formadora en Habilitats
Digitals Directives. Especialitzada com Community Manager per AERCO.

CURS
iPad i IPhone per a CEOS, directius i
professionals

DIRIGIT A: Directius, gerents d’empreses, comercials,
especialistes de màrqueting, que estiguin interessats en
conèixer les funcionalitats de l’iPad/iPad2 i iPhone 4/4S.
1ª Edició: 16-17 d’abril del 2012
2ª Edició: 14-15 de maig del 2012
3ª Edició: 4-5 de juny del 2012

OBJECTIU: Conèixer les principals funcionalitats i aplicacions que ens poden ajudar a millorar la nostra productivitat
quan estem fora de l’oficina, aprendre a connectar l’iPad amb el nostre servidor i amb el nostre ordenador,
sincronització amb Outlook, configuració del iPad i iPhone a iTunes, utilització de l’iCloud evitant la duplicació de
dades.
IMPARTIT PER: Sr. Joan Torras, Director Back Office i Informàtica Fundació Privada Vila Casas.

IMATGES

VÍDEOS

ESTUDIS
ECONÒMICS

ESTUDIS ECONÒMICS
Informes
trimestrals
sobre
la
cojuntura econòmica de L’Hospitalet
i Baix Llobregat

1r Trimestre de 2011

2n Trimestre de 2011

3r Trimestre de 2011

4rt Trimestre de 2011

1r Trimestre de 2012

2n Trimestre de 2012

3r Trimestre de 2012

4rt Trimestre de 2012

MITJANS DE
COMUNICACIÓ

RECULLS
DE
PREMSA

Diari de L’Hospitalet

El diario crítico

El economista

Avui

RECULLS
DE
PREMSA

ABC

30º

ABC
30º

RECULLS
DE
PREMSA

ABC

Finanzas.com

Diario de Barcelona

RECULLS
DE
PREMSA
Digital-h

Digital-h

RECULLS
DE
PREMSA

La Información

Finanzas.com

El Far

La Vanguardia

RECULLS
DE
PREMSA
La Vanguardia

NOTES
DE
PREMSA

• El mercat immobiliari de l‘Hospitalet i Baix Llobregat mostra signes de dinamisme.
• El Fòrum Empresarial del Llobregat es trasllada a l‘Hotel Porta Fira Santos.
• Creix el pes de l'ocupació de l‘Hospitalet i Baix Llobregat sobre el conjunt de Catalunya
• Juan Rosell, convidat del Fòrum Empresarial del Llobregat, raonablement optimista en relació a la
reforma de la negociació col·lectiva.

• La venda d'immobles creix un 38,5% el 2010 a l‘Hospitalet i Baix Llobregat.
• Creixen un 4'3 % els contractes a l‘Hospitalet i Baix Llobregat en el primer trimestre del 2011.
• Creix un 5,4 % el deute dels ajuntaments de l‘Hospitalet i Baix Llobregat.
• Més de 250 persones van assistir al 3r concert solidari del Fòrum Empresarial del Llobregat.
• L‘Hospitalet i el Baix Llobregat tanquen semestre amb 111.840 nous contractes.
• L'estoc d'habitatges nous pendents de venda a l‘Hospitalet i Baix Llobregat s'estima entorn a 9.500.
• Acuerdo de colaboración de diario ABC y el Fórum Empresarial del Llobregat.

NOTES
DE
PREMSA

• Joaquin Trigo, analitza la situació econòmica mundial, i les possibles solucions a nivell nacional i
europeu.
• La contractació industrial creix un 10 per cent i obre esperances de recuperació.
• Barcelona avança posicions a europa com a clúster de fotònica gràcies a l‘ICFO.
• Les exportacions contraresten la crisi de la demanda interna a l‘Hospitalet i Baix Llobregat.
• La diputació de Barcelona s’aproparà a les empreses per donar-les més facilitats.
• Joaquim Balsera ressalta la importància de la indústria al Baix Llobregat.
• Josep Oliver comenta, al FEM Llobregat, que a l´economia catalana li queden 15 mesos de patiment.
• Baixa el ritme de destrucció d'ocupació a l‘Hospitalet i Baix Llobregat el 2011.
• El conseller Mena posa en valor el paper de les empreses “si tenim empreses, tindrem ocupació”.
• Manuel Reyes afirma al Fòrum Empresarial del Llobregat que la sortida a la crisi serà amb el treball i
l'esforç de tots.
• L‘Hospitalet i Baix Llobregat perden gairebé 4.300 empreses des de l'esclat de la crisi.

NOTES
DE
PREMSA

• El conseller d’Interior, Felip Puig i Godes, va participar al desdejuni del Fòrum Empresarial del
Llobregat celebrat ahir al matí.
• El nombre d’empreses a l’Hospitalet i el Baix Llobregat s’estabilitza el segon trimestre de l’any
situant-se en 25.845
• El Fòrum Empresarial del Llobregat i Vodafone signen un conveni de col·laboració amb l’objectiu de
promoure l’ús de les TIC al territori.

COL·LABORADORS

