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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), va néixer l’any
2008 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 econòmica, social i cultural de la
zona del Llobregat i de Catalunya.

Vídeo de presentació

Desdejunis i Actes

Desdejuni
Miquel Iceta, “Una visió econòmica i empresarial de país”
Primer Secretari del PSC
29 de gener de 2015
Miquel Iceta, Primer Secretari del PSC, va ser el primer convidat de 2015, en un dels Desdejunis que
organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents personalitats del món
econòmic i polític.
Miquel Iceta va parlar sobre la seva visió de la conjuntura econòmica actual i de futur per a les
empreses.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Miquel Iceta
Miquel Iceta, va néixer el 17 d’agost de 1960 a Barcelona, és
President de la Fundació Rafael Campalans i membre del Consell
Nacional del PSC i del Comitè Federal del PSOE.
Des de l’inici de la present legislatura és secretari primer de la
Mesa del Parlament de Catalunya, i portaveu del Grup socialista a
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació. Ha
publicat diversos llibres.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Joan Majó, “El futur de l’economia i la indústria a Europa”
President del Cercle pel Coneixement
19 de febrer de 2015
Joan Majó i Cruzate, que és Vice-president de la Fundació Jaume Bofill i President del Cercle pel
Coneixement, va participar al desdejuni programat pel mes de febrer al Fòrum Empresarial del
Llobregat.
Joan Majó va parlar, als empresaris i directius del Fòrum Empresarial del Llobregat, sobre el futur de
l’economia i la indústria a Europa.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Joan Majó

Joan Majó, és Doctor Enginyer Industrial, va ser Ministre
d’Indústria en el segon govern de Felipe González. Va presidir el
Comitè per a l’avaluació de la política europea de recerca i
d’innovació a l’any 2000, i la Comissió promotora del Sincrotó Alba
a Catalunya. Als anys 2000 ha estat President de la societat BCN
22@ i després Director General de la Corporació Catalana de Radio
i Televisió.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Agustín Cordón, “La Fira, infraestructura clau per la competitivitat
del país”
Director General de Fira Barcelona i Vicepresident de MWCB
12 de març de 2015
Agustín Cordón, al Fórum Empresarial del Llobregat, en el marc d'un desdejuni amb empresaris i
directius del territori, va parlar sobre La Fira de Barcelona i la seva importància per a les empreses i
pel país.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Agustín Cordón
Agustín Cordón és Llicenciat en Ciències Econòmiques i
Empresarials per la Universitat de Barcelona i Postgraduat per
l'IESE Business School així com Graduat en el programa de Global
Management for Executive CEOs compartit entre la Wharton
School, la China Europe International Business School i l'IESE.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Salvador Alemany, “Fer empresa vs. Fer negoci”
President d’Abertis Infraestructuras, S.A.
16 d’abril de 2015
Salvador Alemany, president d’Abertis Infraestrucutras, S.A. des de juny de 2009 i president de Saba
Infraestructures, S.A. des de desembre de 2011, va ser el convidat al desdejuni del mes d’abril, amb
empresaris i directius del territori al Fòrum Empresarial del Llobregat, on va parlar del sentit
industrial del projectes empresarials amb mirada de llarg termini que es contraposa a la dels negocis
financers basats en la compravenda d’actius.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Salvador Alemany
Salvador Alemany és Llicenciat en Ciències Econòmiques a la
Universitat de Barcelona i diplomat a IESE. És professor Mercantil i
Censor Jurat de Comptes. Dins la seva activitat Institucional és
President del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el
Creixement de la Generalitat de Catalunya, President del Consell
Social de la Universitat de Barcelona i Patró de la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Joaquim Gay de Montellà, “Reptes de futur de les empreses
catalanes i especialment al territori del Baix Llobregat”
President de Foment del Treball Nacional
21 de maig de 2015

El Fòrum Empresarial del Llobregat va acollir al desdejuni del mes de maig amb empresaris i
directius del territori, al Sr. Joaquim Gay de Montellà, que va exposar la seva visió sobre el
futur de les empreses de Catalunya, pel que fa a competitivitat, i els principals reptes
d'aquestes. També, va aportar el seu punt de vista respecte a les empreses del territori del
Baix Llobregat en relació a les de Catalunya.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Joaquim Gay de Montellà

Joaquim Gay de Montellà és Llicenciat en Dret per la Universitat de
Barcelona i Diplomat en Direcció General d’Empreses a l’Institut
d’Estudis Superiors de l’Empresa a l'IESE. És Conseller Delegat
d'Estram, S.L. des de 2005. Va ser Director General d’Abertis
Logística, S.A., Director Comercial de Autopistas C.E.S.A. i Director
Regional d'ABN AMOR Bank. Dins la seva activitat institucional és
també Vicepresident de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (C.E.O.E.).

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Joan Amorós, “El corredor mediterrani, infraestructura clau pel
desenvolupament del territori”
President de FERRMED
12 de juny de 2015
El divendres 12 de Juny, el Fòrum Empresarial del Llobregat va acollir al Sr. Joan Amorós, en el marc
d'un desdejuni amb empresaris i directius del territori, on es va parlar sobre el desenvolupament de
la xarxa ferroviària, particularment per al transport de mercaderies, i especialment es va referir als
trams del corredor mediterrani que transcorren pel territori de L’Hospitalet i el Baix Llobregat,
alguns, prioritaris per l’objectiu de FERRMED.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Joan Amorós
Joan Amorós i Pla, llicenciat en enginyeria industrial per l’ETSEIB
(1963), ha dedicat bona part de la seva carrera professional a
l’empresa privada, integrant-se poc temps després d’haver-se
llicenciat a Motor Ibérica, l’automobilística que més tard es
convertí en Nissan Motor Ibérica, on fou director general de
programació i aprovisionaments. Actualment també és president
de diverses associacions culturals catalanes.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Dídac Ramírez, “Desenvolupament actual i futur de la universitat
envers L’Hospitalet i el Baix Llobregat”
Rector de la Universitat de Barcelona
16 de setembre de 2015
El dimecres 16 de setembre, el Fòrum Empresarial del Llobregat va acollir al Sr. Dídac Ramírez, en el
marc d'un desdejuni amb empresaris i directius del territori, per tractar sobre el desenvolupament
actual i futur de la universitat envers L'Hospitalet i Baix Llobregat i sobre la seva visió de
l'entroncament entre universitat i món empresarial. A més, també va fer referència al Pacte +
Indústria, del que n'és impulsor.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Dídac Ramírez
Dídac Ramírez és Acadèmic Numerari de la Real Acadèmia de
Ciències Econòmiques i Financeres, Investigador principal del grup
IAFI de la UB, Membre el grup d’innovació docent NMEAMEFA de
la UB. També ha publicat un gran munt d’articles en revistes i en
llibres científics, i ha participat en congressos en els camps de
l’Economia i la Filosofia. I ha ocupat diversos càrrecs acadèmics.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Jaume Collboni, “La política de desenvolupament econòmic des
de l’AMB, una visió”
Vicepresident de Desenvolupament social i econòmic de l’AMB
29 d’octubre de 2015
El dijous 29 d’octubre, al Fòrum Empresarial del Llobregat, Collboni va exposar davant dels
empresaris i els directius del territori la política de desenvolupament econòmic promoguda des de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i hi va donar la seva visió.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Jaume Collboni

Jaume Collboni és Llicenciat en Dret per la Universitat de
Barcelona amb Postgrau de Direcció de Sistemes d’Informació,
IDEC de la Universitat Pompeu Fabra. Com a professional del
Dret va impulsar el Gabinet tècnic de la Unió General de
Treballadors de Catalunya (UGT), que assessorava a la direcció
d’aquest sindicat. Als anys 2005 al 2010 va ser coordinador del
Grup Parlamentari Socialista.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Alexandre Blasi i Darner, “El futur de la nostra indústria, una
visió”
President de la Mútua Intercomarcal
26 de novembre de 2015
El dijous 26 de novembre, el Fòrum Empresarial del Llobregat va acollir al Sr. Alexandre Blasi i Darner,
en el marc d'un desdejuni amb empresaris i directius del territori, on ens va donar la seva visió sobre
el futur de la nostra indústria.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Alexandre Blasi i Darner
Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de
Catalunya, soci de CAUDEXPE, Vicepresident del Patronat de la
Fundació Rinaldi, membre del Consell Social de la Universitat de
Barcelona i del Comitè de Direcció del Barcelona Institut
d'Emprenedoria, i altres activitats associades a l'enginyeria i la
docència.

IMATGE

VÍDEO

Estudis econòmics

Estudis econòmics
Informes del primer i tercer trimestre de 2015 sobre la cojuntura econòmica de L’Hospitalet i
Baix Llobregat

1r Trimestre de 2015

Veure Informe: Click Aquí

3r Trimestre de 2015

Veure Informe: Click Aquí
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ECONOMIA: Miquel Iceta (PSC), primer convidat del 2015 al Fòrum Empresarial del Llobregat
Miquel Iceta, primer convidat de l'any al Fòrum Empresarial del Llobregat
Iceta: "No es pot jugar amb les coses importants perquè ens en podem lamentar"
Miquel Iceta: "el país necessita estabilitat política i rigor en la gestió"
Iceta pide a Mas que gobierne "mientras se arregla lo de la independencia"
Iceta avisa a los ciudadanos que "nos jugamos gobiernos municipales reales"
Iceta defiende que el PSC representa la vía del diálogo frente a las estrategias de Mas y Rajoy
Iceta pone de ejemplo a Núria Marín y a L’Hospitalet para resolver el principal problema de Cataluña:
el paro y la falta de oportunidades
Iceta diu que l'atur, la pobresa i la manca d'oportunitats, són "el gran problema de Catalunya"
Iceta a Mas: «Mientras arregla lo de la independencia, gobierne»
L'Hospitalet y Baix Llobregat registrarón 11.600 afiliados a S.Social en 2014
L'Hospitalet i Baix Llobregat van registrar 11.600 afiliats a S.Social 2014
L’any 2014 es van crear 11.600 nous afiliats a l‘INSS a l'Hospitalet i el Baix Llobregat
El 2014 tanca amb mostres d’optimisme econòmic
ECONOMIA: El Fòrum Empresarial del Llobregat organitza un desdejuni amb Joan Majó
Joan Majó, proper convidat del Fòrum Empresarial del LlobregatS'organitza el Fórum Empresarial del
Llobregat per parlar del futur de l'economia i la indústria
Joan Majó: "La indústria genera activitat de valor real"

Altres impactes
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•
•
•
•
•

Confèrencia de Joan Majó
Majó apuesta por la recuperación de la actividad industrial en Europa
Majó apuesta por la recuperación de la actividad industrial en Europa
Joan Majó:"Cal ser radicals amb l’activitat especulativa"
El 16% de les empreses de la comarca desenvolupen activitats turístiques
Debat sobre la Fira com a infraestructura clau per la competitivitat
Cordón asegura que Fira de Barcelona aporta valor añadido a la ciudad
Cordón asegura que Fira de Barcelona aporta valor añadido a la ciudad
El reto es "convertirse en operador global"
Cordón defensa el paper de Fira de Barcelona com a generadora d’impacte econòmic a la ciutat
Fira potencia la exportación de sus salones
Salvador Alemany es reuneix amb empresaris de la comarca
Agenda económica-empresarial de este jueves
Salvador Alemany insta a los empresarios a asumir riesgos para avanzar
El presidente de Abertis augura una buena OPV a Cellnex
Alemany prevé una "buena salida" a bolsa de la filial Cellnex TelecomSalvador Alemany insta a los
empresarios a asumir riesgos para avanzar
• El presidente de Abertis augura una buena salida a Bolsa de Cellnex Telecom
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Salvador Alemany: "L'H ha canviat el fatalisme d'acceptar que no podia ser una altra cosa"
Salvador Alemany anima els empresaris a assumir riscos per no estancar-se
Alemany diu que no hi va haver "cap sorpresa" en la reunió del Fòrum Pont Aeri amb Luis de Guindos
Video: Alemany diu que no hi va haver "cap sorpresa" en la reunió del Fòrum Pont Aeri amb Luis de
Guindos
Alemany prevé una "buena salida" a bolsa de la filial Cellnex Telecom
Alemany prevé una "buena salida" a bolsa de la filial Cellnex Telecom
Alemany prevé una "buena salida" a bolsa de la filial Cellnex Telecom
Alemany reclama que se incentive la conversión de los beneficios en capital
“Si un país és prou ric per fer i mantenir autopistes no és lògic tenir peatges”
El president de Foment de Treball es reuneix amb empresaris del territori
Agenda de este jueves
Gay de Montellà cree que el fin del bipartidismo puede ser ingobernable
Gay de Montellà afirma que lo importante es que todo el mundo tenga un contrato
Gay de Montellà (Fomento) afirma que lo importante es que todo el mundo tenga un contratoGay de
Montellà (Fomento) afirma que lo importante es que todo el mundo tenga un contrato
Gay de Montellà (Fomento) afirma que lo importante es que todo el mundo tenga un contrato
Gay de Montellà cree que el fin del bipartidismo puede ser ingobernable

Altres impactes
• Video: Joaquim Gay de Montellà
• Gay de Montellà, president de Foment, pronostica al Forum Llobregat un creixement electronic de
més del 3% aquest 2015
• Joaquim Gay de Montellà, Presidente de Fomento del Trabajo, invitado de FEm Llobregat
• Ferrmed lamenta las oportunidades perdidas por falta de infraestructuras
• El Baix Llobregat crea 120 nuevas empresas de construcción en tres meses
• Se crean 120 nuevas empresas de construcción en el Baix Llobregat en 3 meses
• L'Hospitalet y el Baix Llobregat acumulan seis trimestres de crecimiento de empleo
• S’accelera l’ocupació amb els sectors de la construcció i la indústria
• La construcció i la indústria donen bones senyals al Baix Llobregat
• La UB ve la transferencia tecnológica como el gran reto de la universidad
• Collboni (PSC) defiende un plan turístico para toda la Barcelona metropolitana
• El AMB impulsará una Agencia Metropolitana de Desarrollo Económico
• L'AMB aposta per una agència metropolitana de desenvolupament econòmic
• Collboni (PSC) defiende un “auténtico” gobierno metropolitano
• El presidente de la Mutua Intercomarcal pide huir de las subvenciones
• El Baix Llobregat, la tercera comarca que más crece
• El Baix Llobregat se situa entre les tres comarques que més van créixer el 2014

Col·laboradors

