Memòria d’activitats
2013

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

Desdejuni
Joan Trullén

Vicepresident de Planificació Estratègica de l’AMB
23 de gener de 2013

El dimecres 23 de gener el Sr. Joan Trullén, Vicepresident de Planificació Estratègica de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, va presentar als empresaris i directius del Fòrum Empresarial del
Llobregat els projectes que s’estan desenvolupant des de la seva àrea i com poden ajudar a les
empreses del territori. També va oferir la seva visió sobre la situació econòmica per al 2013,
doncs ha sigut Secretari general d’Indústria al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i
Comissionat de l'Alcalde Clos a l'Ajuntament de Barcelona.
A la conferència es va comptar amb la presència de la Il·lma. Sra. Núria Marin,
alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat.

Joan Trullén
Director acadèmic de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona. Doctor en Ciències Econòmiques. Professor d’Economia i
Política Regional i Urbana al Departament d’Economia Aplicada de la
UAB.
Ha publicat un centenar d’estudis i investigacions a editorials i revistes
especialitzades. Ha estat director del Departament d’Economia Aplicada
de la UAB i director del programa de doctorat en Economia Aplicada de
la UAB. Director de la UIMP de Barcelona. Comissionat de l’Alcalde de
Barcelona per al disseny del Projecte Barcelona Ciutat del
Coneixement.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Joana Ortega

Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya
12 d’abril de 2013

El divendres 12 d’abril, l'Honorable Senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la
Generalitat de Catalunya i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, va
explicar als empresaris i directius del Fòrum Empresarial del Llobregat el desenvolupament
futur del nostre territori motivat pels canvis en el Consell Comarcal del Barcelonès i del Baix
Llobregat.
A la conferència es va comptar amb la presència de la Il·lma. Sra. Núria Marin,
alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat.

Joana Ortega
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Abat Oliba CEU, de
Barcelona.
Diputada en el Parlament de Catalunya (2006), va ser portaveu de la
Comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Va
presidir l'Institut Català de la Dona (2002-2003) i el Consell de Dones
de Catalunya. Regidora de l'Ajuntament de Barcelona (1996-2007).
Regidora executiva del districte de l'Eixample i vicepresidenta de
Proeixample. Ha estat vicepresidenta 4a del Consell Comarcal del
Barcelonès i portaveu de CiU a la Mancomunitat de Municipis i a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Jaume Bosch

Alcalde de Sant Boi de Llobregat
16 de maig de 2013

El dijous 16 de maig, l'Il·lustríssim Senyor Jaume Bosch va exposar als empresaris i directius
del Fòrum Empresarial del Llobregat la seva visió sobre la situació econòmica actual, a més de
parlar sobre la història empresarial de la ciutat, el present de les empreses de la ciutat i el futur
estratègic envers l'activitat econòmica del territori.

Jaume Bosch
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. També té estudis de
relacions públiques, sociologia i direcció empresarial, entre d'altres.
Parla cinc idiomes.
La seva trajectòria professional ha estat vinculada a Caixa Penedès on
va treballar des de 1969 a 2003. Fa deu anys que va començar en
política al presentar-se com independent en el número 2 de la llista
electoral del PSC. Des de llavors ha encapçalat la primera tinència
d'alcaldia, responsable dels grans projectes urbanístics, la promoció
econòmica i la cultura i actualment l'alcaldia de Sant Boi de Llobregat,
des del 16 de juny de 2007.

Desdejuni
Carles A. Gasòliba

Economista i president del CIDOB
28 de maig de 2013

El dimarts 28 de maig, el Sr. Carles A. Gasòliba va exposar als empresaris i directius del Fòrum
Empresarial del Llobregat la seva visió sobre el futur d'Europa per a les nostres empreses.
El Sr. Carles A. Gasòliba és President del CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs, un
centre de referència per a la recerca, la informació i la documentació orientada a les polítiques
públiques
en
l’àmbit
dels
afers
internacionals
amb
40
anys
d'existència.
El CIDOB treballa per elaborar i oferir a tots els actors polítics, com també a la ciutadania en
general i a les organitzacions internacionals, informació i idees per formular i impulsar
polítiques que facin possible un món més segur, lliure i equitatiu per a les persones.
Carles A. Gasòliba
Doctor en Ciències Econòmiques per la UAB i Màster en economia
industrial per la Universitat de Sussex, en l’actualitat és professor
d’Integració Europea a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i
membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Real Academia
Española
de
Ciencias
Económicas
y
Financieras.
Ha estat Diputat al Parlament Europeu durant 17 anys, on va ser
portaveu del Grup Liberal de la Comissió d’Afers Econòmics i
Monetaris. Actualment, és president del Comitè Espanyol de la Lliga
Europea de Cooperació Econòmica (LECE) i de la seva Comissió
Mediterrània a Brussel·les.

IMATGES

Actes
Sopar Solidari 25è Aniversari Federació CordiBaix
“Per 25 anys més”
4 de juny de 2013

El dia 4 de juny, la Federació CordiBaix va organitzar amb la col·laboració del Fòrum un sopar
en motiu del tancament de la celebració de l’any del 25è aniversari .
Acompanyats per totes aquelles entitats socials, administració pública i empreses i persones
que han col·laborat amb CordiBaix durant els darrers 25 anys i amb qui compten per a
continuar desenvolupant projectes socials en benefici de les persones amb discapacitat i/o
trastorn mental i les seves famílies.
Una nit especial en la que es va gaudir d’un sopar amb bona companyia, actuacions, …

Hotel Front Air Congress de Sant Boi del Llobregat

Desdejuni
Irene Rigau

Consellera d’Ensenyament
13 de juny de 2013

El dijous 13 de juny, l’Honorable Senyora Irene Rigau, Consellera d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya va exposar als empresaris i directius del Fòrum Empresarial del
Llobregat la seva visió de la Formació Professional i de la inserció dels joves a les empreses a
través de la formació en alternança o dual.

Irene Rigau
Mestra i llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona i diplomada per ESADE en Gestió d'Administracions
Públiques.
Ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a l'Administració de la
Generalitat des de l'any 1982 fins a l'any 1999. Consellera de Benestar
i Família (1999-2003). Diputada de CiU per Girona durant la VII
legislatura i, per Barcelona, durant la VIII i part de la IX legislatura.
Des del 29 de desembre de 2010 també ha estat consellera
d'Ensenyament de la IX legislatura.

VÍDEO

Desdejuni
Alex Cruz

CEO i president de Vueling
10 d’octubre de 2013

El dijous 10 d’octubre, el Sr. Alex Cruz va exposar als empresaris i directius del Fòrum
Empresarial del Llobregat la seva experiència d’èxit al front de la companyia VUELING.

Alex Cruz
El Sr. Alex Cruz va realitzar els seus estudis als EEUU, iniciant la seva
carrera professional a American Airlines, desenvolupant diferents
tasques executives a Dallas i Londres. Posteriorment va treballar com a
consultor a Arthur D. Litttle, creant la seva pròpia companyia de
consultoria en aviació i finalment es va unir a Accenture com a soci,
des d’on va liderar projectes per a diverses línies aèries i empreses
vinculades amb l’aeronàutica comercial al voltant del món.
Al 2006 va iniciar i impulsar el creixement de Clickair i al 2009 va
culminar la fusió entre Clickair i Vueling, convertint a la nova Vueling
en la segona línia aèria més gran d’Espanya.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Jordi San José

Alcalde de Sant Feliu de Llobregat
7 de novembre de 2013

El dijous 7 de novembre, l'Il·lustríssim Senyor Jordi San José va exposar als empresaris i
directius del Fòrum Empresarial del Llobregat la seva visió sobre la situació econòmica actual, a
més de parlar sobre la història empresarial de la ciutat, el present de les empreses de la ciutat i
el futur estratègic envers l'activitat econòmica del territori.

Jordi San José
Llicenciat en Químiques a la Universitat de Barcelona i diplomat en
Empresarials a la Universitat Oberta de Catalunya, en el camp de la
Gestió Pública. Fins el 1991 va treballar a diversos centres de primària
i secundària. Membre del Consell Nacional d’ICV.
Des de les municipals de 1991, és regidor d'Iniciativa per Catalunya
Verds a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, primer com a
independent i, des de 1995, com a militant d'ICV. Entre 1991 i 2003 va
ser regidor d'Educació, Urbanisme, Promoció Econòmica, Interior i
Hisenda. Entre els anys 2003 i 2011 va ser regidor a l'oposició i des de
desembre de 2007, portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA.

Conferència
Núria Marín

Alcaldessa de L’Hospitalet
9 de desembre de 2013

El dilluns 9 de desembre, la senyora Núria Marin va exposar les conclusions del procés
participatiu L’H ON als empresaris i directius del Fòrum Empresarial del Llobregat, així com als
socis de les entitats promotores AEBALL i UPMBALL, que van participar en el procés col·lectiu de
reflexió i debat, que ha donat lloc a un seguit de línies d’acció en els àmbits de l’economia i el
de la cultura, amb l’objectiu general d’obrir per a l’Hospitalet un horitzó de noves oportunitats.
L'Alcaldessa va exposar amb detall les línies estratègiques que estan directament relacionades
amb les empreses i l’economia de la ciutat, i els empresaris van poder exposar els seus dubtes i
suggeriments.

Núria Marín
Amb estudis equivalents a la diplomatura en Ciències Empresarials, va
entrar a treballar com a funcionària a l’Ajuntament de L’Hospitalet l’any
1985. Des de l’any 1995 és regidora de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Al
1999 va ser nomenada primera tinenta d’alcalde i va assumir la
responsabilitat de l’Àrea d’Economia i Hisenda. A partir de l’any 2007,
va ser primera tinenta d’alcalde i responsable de l’Àrea de Planificació,
Coordinació i Economia. A l’Ajuntament, també ha presidit les societats
municipals L’Hospitalet 2010 i La Farga, SA. Al 2008 és nomenada
alcaldessa de la ciutat. El maig de 2011 encapçala la candidatura
socialista per a l'Alcaldia de L'Hospitalet i és elegida alcaldessa.

El llibre

El llibre
Es comença a relatar la història empresarial de
l’Hospitalet i el Baix Llobregat

Des dels inicis del Fòrum Empresarial del Llobregat, s’ha estat treballant en un projecte
important i necessari: fer un llibre sobre la història empresarial del nostre territori.
Els objectius de realitzar aquesta publicació són:










Conèixer els inicis de l’activitat empresarial al territori
Destacar el que ens caracteritza com a territori econòmic
Demostrar la unitat econòmica que s’ha anat conformant al llarg dels anys
Reconèixer el que ens va precedir i als que ens van precedir
Impulsar l’orgull de pertinença al territori
Arrelar les empreses i les persones que hi treballen
Cohesionar l’activitat econòmica amb els habitants dels nostres municipis
Promoure noves implantacions i activitats
Difondre el coneixement del territori

El projecte “L’Hospitalet i el Baix Llobregat: Una història empresarial” serà una realitat
abans de l’estiu de 2014.

El llibre
Ha comptat amb l’ajuda, l’experiència i la col·laboració de tots els empresaris del territori, dels
que lideren i treballen en empreses històriques, empreses familiars, grans empreses i petites
empreses.
Aportacions dels protagonistes del llibre: els creadors de riquesa empresarial de L’Hospitalet i el
Baix Llobregat.
Empreses que marquen un llegat al territori. Empresaris que coneixen o han protagonitzat fites
importants.

El llibre l’escriu un autor d’excepció, Francesc Cabana i Vancells, advocat i historiador de
l’economia catalana que relata la història del territori (superfície, habitants, situació geogràfica,
...) i els orígens socials, econòmics, empresarials i productius dels darrers segles, descobrint
anècdotes i curiositats que han fet de l’Hospitalet i el Baix Llobregat una de les zones industrials
més importants de Catalunya. Tot, acompanyat de fotografies, il·lustracions i gràfics, en alguns
casos, inèdites.
És un llibre que no pot faltar al prestatge de cap empresari del territori. Que donarà una
empenta al sentiment històric i empresarial de tota la comarca. Un referent i un altaveu de
difusió del que hem sigut i del que som.

VÍDEO

Estudis econòmics

Estudis econòmics
Informes trimestrals sobre la cojuntura econòmica de L’Hospitalet i Baix Llobregat

1r Trimestre de 2012

2n Trimestre de 2012

3r Trimestre de 2012

4rt Trimestre de 2012

1r Trimestre de 2013

2n Trimestre de 2013

3r Trimestre de 2013

4rt Trimestre de 2013

Reculls de premsa

Reculls de premsa
La Vanguardia

Europapress

La Vanguardia

Reculls de premsa
El Far

El Far

El Far

Europa Press

El Far

Reculls de premsa
La Vanguardia

El Periódico

El Far

LH Digital

Reculls de premsa
LH Digital

LH Digital

El Far

Vilaweb

Notes de premsa

• Joana Ortega va afirmar que “Cal simplificar els nivells administratius i evitar duplicitats”
• El nombre d’empreses a L’Hospitalet i el Baix Llobregat es redueix de prop del 17%
• Jaume Bosch, Alcalde de Sant Boi de Llobregat, va afirmar que cal recuperar la confiança
• Gasòliba: “cal una reforma del mercat laboral amb un sistema fiscal que promogui el creixement”
•Irene Rigau, Consellera d’Ensenyament va participar al desdejuni del FEm Llobregat
• Es comença a relatar la història empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat
• El 2on trimestre 2013 es van signar 19.000 contractes de treball a L’Hospitalet i el Baix Llobregat
• El llibre de l’Hospitalet i el Baix Llobregat, segueix escrivint-se amb les empreses del territori
• Irene Rigau, Consellera d’Ensenyament va participar al darrer desdejuni del Fem
• Alex Cruz, CEO i nou president de Vueling, va participar al desdejuni del Fòrum Empresarial
• Millora de la contractació el tercer trimestre del 2013 a l’Hospitalet i el Baix Llobregat
• Sant Feliu és atractiu per les empreses. Les naus buides, s´omplen ràpid amb noves
implantacions
• El llibre sobre la història empresarial del territori, encarregat pel FEm, a bon ritme d’execució
• L’Hospitalet centra el seu desenvolupament en Smart City, el pol biomèdic i el turisme
Més informació: http://www.femllobregat.cat/noticies.asp

Col·laboradors

