Memòria d’activitats
2016

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
Enric Fossas Colet
Rector Magnífic de la UPC
22 de gener de 2016
Enric Fossas, Rector Magnífic de la UPC, va ser el primer convidat de 2016, en un dels Desdejunis que
organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents personalitats del món
econòmic i polític.
Enric Fossas ens va parlar sobre el desenvolupament d’aliances de la Universitat amb les empreses
del L’Hospitalet i Baix Llobregat, a favor de la seva competitivitat i desenvolupament.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Enric Fosses Colet, Rector Magnífic de la UPC, és doctor en
Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1986). És catedràtic
a l'àrea d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica, del Departament
d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, des
del 2008. Des del 1994, lidera el grup de recerca ACES (Control
Avançat de Sistemes d'Energia), reconegut com a grup de qualitat
per la Generalitat de Catalunya i des de gener de 2015 és president
de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Albert Buxadé
Director General de Vodafone per Catalunya i Aragó
18 de febrer de 2016
Albert Buxadé, que és Director General de Vodafone per Catalunya i Aragó, va participar al desdejuni
programat pel mes de febrer al Fòrum Empresarial del Llobregat.
Albert Buxadé va exposar davant dels empresaris i els directius del territori l'estratègia de Vodafone
a Espanya i va donar la seva visió sobre el futur de les telecomunicacions i la seva implicació en les
empreses.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Albert Buxadé és Diplomat en Ciències Empresarials i Postgrau en
Direcció d'Empreses per IESE. És especialista en equips de vendes
d'alt rendiment i intel·ligència emocional. La seva trajectòria passa
per Cànon i Airtel, on va començar la seva trajectòria com a
executiu de grans comptes. Creador i impulsor del departament
d'Operacions de Vendes Nacional Vodafone, va ser Director
Territorial de zona Nord i va ser nomenat també ambaixador de
Valors per Vodafone. En l'actualitat és el Director General per a
Catalunya i Aragó.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
M. Helena de Felipe
Presidenta de FEPIME Catalunya
10 de març de 2016
Sra. M. Helena de Felipe Lehtonen, presidenta de FEPIME Catalunya, al Fórum Empresarial del
Llobregat, en el marc d'un desdejuni amb empresaris i directius del territori, ens va parlar sobre el
valor de les PIMES en l’economia i ens va explicar les estratègies que des de la seva organització es
consideren claus per a millorar el seu futur.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

M. Helena de Felipe és advocada especialista en dret laboral
d'empresa, és sòcia fundadora de Fes Consulting Empresarial, S.L. i
presidenta d’AFAEMME (Associació d'Organitzacions de
Empresàries del Mediterrani). Es també Vicepresidenta de Foment
del Treball i de CEPYME, membre de la Junta de CEOE i
Vicepresidenta d’UEAPME, Confederació de PIMES Europees i
Presidenta del Comité d'Afers Legals. A més, la Sra. de Felipe
forma part del Consell Econòmic i Social Europeu i és membre de
les Comissions Econòmica i Social i de la Secció EUROMED.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
25 d’abril de 2016
Dolors Bassa, Consellera de Treball, Afers Socials i Families, va ser la convidada al desdejuni del mes
d’abril, amb empresaris i directius del territori al Fòrum Empresarial del Llobregat, on va parlar sobre
quines són les línees estratègiques del seu Departament envers a les empreses i les accions
concretes a desenvolupar al territori de L’Hospitalet i Baix Llobregat.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Dolors Bassa exsecretària general de la Unió General de
Treballadors a les comarques gironines, és diplomada en Magisteri
i llicenciada en Psicopedagogia. També ha estat regidora de
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí durant dues legislatures.
Bassa ha compaginat la tasca de regidora amb la seva carrera
sindicalista. Des del 2000 ha estat vinculada amb la UGT i el 2008
va esdevenir-ne la secretària general, que va ocupar fins al
setembre passat. Des de llavors és diputada electa al Parlament de
Catalunya de la llista de Junts pel Sí a Girona.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
1a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Economia sobre rodes. Els nusos de carreteres al sud de Barcelona.
11 de maig de 2016
La primera taula rodona del Cicle sobre el paper de les infraestructures al desenvolupament
econòmic del Baix Llobregat i L'Hospitalet la van organitzar BCN Content Factory amb el Cercle
d’Infraestructures de Pere Macias, de la mà del Fórum Empresarial del Llobregat.
L'acte es va titular “Economia sobre rodes. Els nusos de carreteres al sud de Barcelona”, va tenir lloc
l’11 de maig al Palau de Marianao de Sant Boi de Llobregat.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

A la 1a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi; José Angel Carcelén,
conseller de Desenvolupament Econòmic i Agrícola del Consell
Comarcal del Baix Llobregat; Montserrat Tordera, tècnica de la
vicepresidència 2ª Promoció Econòmica, Turisme i Comerç de la
Diputació de Barcelona; Pere Macias, president del Cercle
d’Infraestructures i Joan Carles Valero; periodista, editor i
fundador de BCN Content Factory.

IMATGES

Desdejuni
Ramón Adell
President de la Societat d’Estudis Econòmics
24 de maig de 2016
El 24 de maig, al Fòrum Empresarial del Llobregat, Ramón Adell, president de la Societat d’Estudis
Econòmics va exposar davant dels empresaris i els directius del territori la seva opinió sobre la
situació actual de l’economia i l’empresa.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Ramón Adell és Catedràtic d'Economia de l'Empresa de la
Universitat de Barcelona, Doctor en Ciències Econòmiques i
Empresarials, llicenciat en Dret, Censor Jurat de Comptes i analista
Financer. En paral·lel a la seva carrera acadèmica, va iniciar la seva
activitat professional en l'àmbit de la consultoria i de l'auditoria,
ocupant posteriorment diversos càrrecs directius en l'empresa
privada, i formant part de l'equip que va implantar i va
desenvolupar els mercats financers de futurs i opcions a la borsa
espanyola.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Guillem López Casasnovas
Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
10 de juny de 2016

Guillem López Casasnovas, Catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
(UPF) va exposar davant dels empresaris i els directius del territori la seva visió sobre la situació
econòmica actual del nostre país.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Guillem López Casasnovas és conseller independent del Consell de
Govern del Banc d'Espanya i membre del Consell Assessor per a la
Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC). Així mateix, és
membre del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum i
de les Conselleries de Sanitat de Catalunya i d'Illes Balears. També
ha estat vicerector d'Economia i Relacions Internacionals i degà de
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, així com
cofundador del Centre de Recerca en Economia i Salut, del que és
director, investigador principal i vocal del Consell de Govern.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
2a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
La necessitat de millorar la mobilitat i el transport públic de la plana del Delta
16 de juny de 2016

La segona taula debat del Cicle sobre el paper de les infraestructures al desenvolupament econòmic
del Baix Llobregat i L'Hospitalet la van organitzar BCN Content Factory amb el Cercle
d’Infraestructures, de la mà del Fórum Empresarial del Llobregat.
L'acte, titulat “La necessitat de millorar la mobilitat i el transport públic de la plana del Delta”, va
tenir lloc el 16 de juny al Delta Business Centre de Viladecans.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

A la 2a taula rodona del Cicle els ponents van ser:
Carles Ruiz, alcalde de Viladecans; Ramón M. Torra, gerent de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona; Rosa Serra, coordinadora de
l'àrea de desenvolupament econòmic local de la Diputació de
Barcelona; Pere Macias, president del Cercle d’Infraestructures i
Joan Carles Valero, periodista, editor i fundador de BCN Content
Factory.

IMATGES

Desdejuni
Jordi Baiget
Conseller d’Empresa i Coneixement
14 de setembre de 2016
L’Hble. Sr. Jordi Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya va ser el
convidat al Fòrum Empresarial del Llobregat del mes de setembre. El conseller va explicar quines són
les línies estratègiques del seu Departament, especialment les polítiques que incideixen en
l'economia de L’Hospitalet i Baix Llobregat.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Jordi Baiget és Llicenciat en Ciències Econòmiques per la
Universitat Autònoma de Barcelona, té estudis de postgrau en
Anàlisi Econòmica i ha estat professor ajudant a la Facultat de
Ciències Econòmiques d’aquesta universitat. L’any 2011 va entrar
al Govern de la Generalitat com a director general de Coordinació
Interdepartamental i el 2012 va ser nomenat secretari del Govern.
És conseller d’Empresa i Coneixement des de gener de 2016.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
3a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
L’intervanviador de L’Hospitalet, bypass per Rodalies.
7 d’octubre de 2016
La tercera taula debat del Cicle sobre el paper de les infraestructures al desenvolupament econòmic
del Baix Llobregat i L'Hospitalet la van organitzar BCN Content Factory amb el Cercle
d’Infraestructures, de la mà del Fórum Empresarial del Llobregat.
L'acte, titulat “L'intercanviador de L'Hospitalet, bypass per Rodalies”, va tenir lloc a l'Hotel Porta Fira
de L’Hospitalet.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

A la 3a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Núria Marin, alcaldessa de L’Hospitalet; Manuel Rosillo, President
d’AEBALL (Foment del Treball); Xavier Flores, Director General
d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat; Sònia Recasens, diputada delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona; Pere Macias,
President del Cercle d’Infraestructures i Joan Carles Valero,
periodista, editor i fundador de BCN Content Factory.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
Antonio Garamendi
President de CEPYME, CONFEMETAL i Vicepresident de la CEOE
21 d’octubre de 2016
El President de CEPYME, CONFEMETAL i Vicepresident de la CEOE, Antonio Garamendi Lecanda, va
ser el convidat al desdejuni del Fòrum Empresarial del Llobregat del mes d'octubre i va parlar sobre
la situació actual de les empreses i les perspectives de futur, especialment per les PIMES.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Antonio Garamendi és Llicenciat en Dret. Ha estat Delegat General
d'Equitativa, SA, a Biscaia; Conseller Delegat de Bankoa, SA
Corredoria d'Assegurances; President de Handyman, SL i del Grup
Negocis; Conseller de Babcock & Wilcox Espanyola, SA, Red
Eléctrica SA, i Albura SA, Tubos Reunidos, SA. Actualment és
President de la Confederació Empresarial de la Petita i Mitjana
Empresa, CEPYME, President de CONFEMETAL i Vicepresident de la
CEOE, així com Membre de la Junta Directiva de l'Institut d'Estudis
Econòmics.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
4a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
El riu Llobregat, infraestructura natural
11 de novembre de 2016
La quarta taula debat del Cicle sobre el paper de les infraestructures al desenvolupament econòmic
del Baix Llobregat i L'Hospitalet la van organitzar BCN Content Factory amb el Cercle
d’Infraestructures, de la mà del Fórum Empresarial del Llobregat.
L'acte, titulat “El riu Llobregat, infraestructura natural”, va tenir lloc a la Federació Obrera de Molins
de Rei.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

A la 4a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Joan Ramon Casals, Alcalde de Molins de Rei i Parlamentari; Marc
Castells, Alcalde d'Igualada i Vicepresident segon de la Diputació
de Barcelona que lidera el projecte "Via Blava" pel Llobregat;
Enrique Morillas, Vicepresident de la secció tècnica del Medi
Ambient del Col·legi de Químics de Catalunya; Pere Macias,
President del Cercle d’Infraestructures i Joan Carles Valero,
periodista, editor i fundador de BCN Content Factory.

IMATGES

Desdejuni
Josep Perpinyà
President del Consell Comarcal del Baix Llobregat i alcalde de Sant Just Desvern
24 de novembre de 2016
L’Il·lustríssim Sr. Josep Perpinyà va ser el convidat al desdejuni del Fòrum Empresarial del Llobregat al
mes de novembre, on va exposar als empresaris i directius la seva visió sobre la situació econòmica
actual. Des del seu càrrec com a President del Consell Comarcal del Baix Llobregat va tractar sobre
les funcions concretes del Consell en relació amb el món empresarial. Com a Alcalde de Sant Just
Desvern va 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.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Josep Perpinyà és alcalde de Sant Just Desvern des de l’any 2004.
Abans, des del 1999, havia estat 1r tinent d’alcalde i regidor
assumint diverses responsabilitats.
Llicenciat en Història Moderna per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i diplomat en Història de l’Art. Ha enriquit la seva
formació en l’àmbit públic mitjançant el màster en Funció
Gerencial a les Administracions Públiques i Lideratge de Serveis
Públics (ESADE).
És l’actual president del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

IMATGE

VÍDEO

Nit Solidària
1a Nit Solidària am la recerca contra la Fibrosi Quística
Els beneficis de la Nit es van destinar a finançar un projecte contra la fibrosi quística.
1 de desembre de 2016
La seu del Fòrum Empresarial del Llobregat, l’Hotel Porta Fira de L’Hospitalet, va acollir la 1a Nit
Solidària amb la Recerca amb l'objectiu de recaptar fons per impulsar un projecte d'investigació
biomèdica i de donar a conèixer la tasca que du a terme l'Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL) en el context d’una de les àrees més dinàmiques i innovadores del país.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

La fibrosi quística (FQ) és una malaltia greu que afecta
fonamentalment els pulmons, i està causada per mutacions en el
gen CFTR. És la patologia hereditària més comuna entre individus
de raça blanca, amb una freqüència d'1 per cada 2.500
naixements. Això vol dir que cada any neixen a Catalunya uns vint
nens afectats de FQ. En aquesta primera edició, tots els beneficis
de la Nit Solidària es van destinar a finançar un projecte que
treballa per a la identificació de nous gens implicats en la fibrosi
quística, i que lidera el Dr. Josep Maria Aran.

IMATGES

VÍDEO

Estudis econòmics

Estudis econòmics
Informes del primer i segon semestre de 2016 sobre la cojuntura econòmica de L’Hospitalet i
Baix Llobregat

1r Semestre de 2016

Veure Informe: Click Aquí

2on Semestre de 2016

Veure Informe: Click Aquí
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Altres impactes
La crisi que no vam veure venir.
Bassa apuesta por entallar las políticas de empleo a las necesidades locales... ····
Consellera Bassa: "Volem consolidar els pilars de l'excel·lència i la qualitat del treball”.
Consellera Bassa:"Volem consolidar els pilars de l'excel·lència i la qualitat del treball".
La consellera Bassa anuncia projectes per incentivar l'ocupació al Baix Llobregat.
CATALUNYA.-La consellera Bassa anuncia proyectos para incentivar el empleo en el Baix Llobregat.
La consellera Dolors Bassa anuncia proyectos para incentivar el empleo del Baix Llobregat.
Barcelona incentiva el empleo en el Baix Llobregat.
La consellera Dolors Bassa defensa un nou contracte social de l'Estat català.
Bassa veu “impossible” evitar la vaga de metro però creu que “no tindrà tant de seguiment”.
Davant una seixantena d'empresaris i directius del Fòrum Empresarial del Llobregat (FEM
Llobregat) Bassa apuesta por la concertación territorial.
L’Hospitalet reprocha al Govern que se pierdan subvenciones para crear empleos.
Dolors Bassa, consellera de Treball, va esposar les prioritats del departament al Fòrum
Empresarial del Llobregat Fomento vuelve a reclamar la «exigencia» de un pacto político.
El empresariado advierte que la desigualdad es el principal problema de futuro.
L'economista Ramon Adell critica la paràlisi política i demana pactes a llarg.
El vicepresidente de Fomento del Trabajo alerta del peligro de incremento de la desigualdad.
López Casasnovas: Los empresarios bendecirían el proces con un gobierno de Podemos.
«Los empresarios bendecirían el procés si Podemos gobierna» .

Altres impactes
La ocupación en Baix Llobregat y L’Hospitalet crece un 8,7 % en tres años.
Desdejuni amb Jordi Baiget. Conseller Baiget :
"L'ocupació ha de créixer en quantitat, però sobretot en qualitat".
El conseller Baiget alerta de la necesidad de mejorar la calidad del empleo.
El govern espanyol diu que ens estima molt tant que baixa la inversio cap a catalunya.
Baiget considera una «comedia» la cuestión de confianza si no se aprueban los presupuestos.
Baiget: "La confianza tiene que traducirse en presupuestos el año que viene".
El conseller Baiget apoya la multa europea a Apple
El conseller Baiget als desdejunis de l'AEBALL.
El conseller Baiget alerta de la necesidad de mejorar la calidad del empleo.
Baiget: "La confianza tiene que traducirse en presupuestos el año que viene”.
Pere Macias: «La planificación es ley y se ha de cumplir».
Pere Macías: “La planificación es ley y se ha de cumplir”.
La alcaldesa de L'Hospitalet destaca el amplio consenso sobre la construcción del túnel ferroviario.
Pere Macías defensa la necessitat d'escometre les obres de l'intercanviador ferroviari.
Garamendi (Cepyme) avisa de que un Gobierno inestable lastrará la economía.
El presidente de Cepyme cree que hacer compatible pensión y empleo pone trabas a los jóvenes.
El presidente de Cepyme cree que hacer compatible pensión y empleo pone trabas a jóvenes.
Garamendi cree, en el FEM Llobregat de Aeball, que combinar pensión y trabajo perjudica el
empleo juvenil y la renovación de las empresas.
Garamendi (Cepyme) avisa de que un Gobierno inestable lastrará la economía.

Altres impactes
Antonio Garamendi cree que combinar pensión y trabajo puede perjudicar el empleo juvenil.
El presidente de Cepyme cree que hacer compatible pensión y empleo pone trabas a los jóvenes.
Garamendi cree que combinar pensión y trabajo perjudica la renovación de las empresas .
Garamendi cree que combinar pensión y trabajo perjudica la renovación de las empresas.
L'IDIBELL i el Fòrum Empresarial del Llobregat, units en la 1a Nit solidària amb la recerca.
L’Hospitalet acogerá una cena benéfica para investigar la fibrosis quística.
L’Hospitalet acogerá una cena benéfica para investigar la fibrosis quística.
L’IDIBELL i el Fòrum Empresarial del Llobregat, units en la 1a Nit solidària amb la Recerca.
ECONOMIA: Desdejuni amb Josep Perpinyà, President del Consell Comarcal i alcalde de Sant Just.
Desvern Josep Perpinyà creu que cal flexibilitzar les normes als polígons industrials.
Josep Perpinyà: “Hay que flexibilizar las normas en los polígonos industriales para facilitar la
actividad económica”.
Desdejuni amb Josep Perpinyà.
El Baix Llobregat pide flexibilizar las normas en los polígonos industriales.
El Baix Llobregat pide flexibilizar las normas en los polígonos industriales.
Josep Perpinyà, “cal flexibilitzar les normes als polígons industrials per facilitar l’activitat
econòmica”.
El Fòrum Empresarial del Llobregat organitza la primera Nit Solidària.
Josep Perpinyà alerta que "seria un error fer un anàlisi territorial sense el nord del Baix Llobregat".
Èxit de la 1a Nit Solidària amb la Recerca per la Fibrosi Quística.

Col·laboradors

