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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.

Presentació

Vídeo de presentació

https://www.youtube.com/watch?v=uji4wX21Pp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uji4wX21Pp0&feature=youtu.be


Desdejunis i Actes



26 de gener de 2017

Candela Calle, Directora General de l’Institut Català d’Oncologia, va ser la primera convidada del
2017, en un dels Desdejunis que organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb
diferents personalitats del món econòmic i polític.
Va presentar l’ICO com a model d’èxit i referència a tota Espanya pel que fa a la lluita contra el
càncer, el seu model en xarxa, la participació dels professionals, l’impuls de la innovació i la mirada
cap a la investigació i la docència.

CANDELA CALLE RODRÍGUEZ
Directora General Institut Català d’Oncologia
Directora de l’Institut Català de la Salut 

Desdejuni

Candela Calle Rodríguez, Directora General de lCO i de l’Institut
Català de la Salut, és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la
Universitat de Barcelona, Diplomada en Alta Direcció d’Empreses
per ESADE i Màster de Recerca en Salut per la Universitat de
Lleida.

Des del 2000, ha sigut Directora en diferents centres de Salut.
Actualment, és Directora de l’ICO i de l’Institut Català de la Salut.
Així com docent del Màster de Gestió Sanitària de la UIC.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=185
https://youtu.be/cbPSKyABwwg
https://photos.google.com/share/AF1QipOCp7mX5CP8H2_ZEa54zMAuABPAU7xW9JuPZ_eesPfQ01CszEwmimPLjxtq4yOMjA?key=SGhFWUVkTHZ3NS1ET2wtbEtXRTlyZl9pVjc0MEJ3


5a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Els colls d'ampolla del Corredor del Mediterrani al Baix Llobregat

A la 5a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Xavier Fonollosa i Comas, alcalde de Martorell; Marc Castells,
Vicepresident segon de la Diputació de Barcelona i alcalde
d'Igualada; Joan Amorós, President de l'associació FERRMED; Pere
Macias, President del Cercle d’Infraestructures i Joan Carles
Valero, periodista.

7 de febrer de 2017

La 5a 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 Fòrum Empresarial del Llobregat.

L'acte es va titular “Els colls d'ampolla del Corredor del Mediterrani al Baix Llobregat”, va tenir lloc el
7 de febrer a la Biblioteca de Martorell.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Taula - Debat

IMATGES

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=187
https://photos.app.goo.gl/HrmRWMx9itwZLsTZ2


FRANCISCO BELIL 
President de la Fundació Princesa de Girona
Vicepresident de la Fundació Bertelsmann 

Francisco Belil és Enginyer Superior per la Universitat Politècnica
de Catalunya. Belil va ser Director del Grup Bayer Mèxic i
posteriorment, Director Tècnic del Grup Bayer España. Al 1997, va
ser nomenat màxim responsable del Grup Bayer a la Regió Iberia
(Espanya i Portugal).

Al 2000 va entrar a formar part del Consell d’Administració de
Siemens i al 2008, va ser nomenat CEO de la Regió Sud-oest
d’Europa, formada per 15 països.

16 de febrer de 2017

Francisco Belil, President de la Fundació Princesa de Girona i Vicepresident de la Fundació
Bertelsmann, va participar al desdejuni programat pel mes de febrer al Fòrum Empresarial del
Llobregat. Va parlar sobre l’orientació i la Formació Professional Dual com a eines claus per millorar la
captació professional i la competitivitat de les empreses.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Desdejuni

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=186
https://youtu.be/r47It5BrAnc
https://goo.gl/photos/sdDpD1KygHQ3GHC49


14 de març de 2017

El Sr. Marc Castells, Vicepresident segon i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona, va exposar a tots els empresaris i directius assistents quines són
les línies estratègiques de la Diputació pel que fa a desenvolupament econòmic, què s’està fent i què
es farà per fomentar l’activitat econòmica, l’ocupació i la creació d’empresa.

MARC CASTELLS
Vicepresident de la Diputació de Barcelona

Marc Castells té estudis d’Econòmiques a la Universitat de
Barcelona. Actualment, a més dels seus càrrecs a la Diputació, és
Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada. President de la Mancomunitat
Inter municipal de la Conca D’Òdena, President de la
Mancomunitat per a l’atenció dels disminuïts psíquics de la
comarca de l’Anoia. President del Consorci Sociosanitari d’Igualda,
President del Consorci de Gestió Televisió Digital i Vicepresident
del Consorci Sanitari de l’Anoia.

VÍDEOIMATGES

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Desdejuni

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=193
https://goo.gl/photos/mUkEzXw6XJxxVZjZ8
https://youtu.be/ulzMy35H6j0


6a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
La mobilitat vs. La contaminació: una batalla perduda?

A la 6a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí; Ramon Riera, assessor
d'espais naturals i medi ambient de la Diputació de
Barcelona; Jordi Sunyer, cap del programa de salut infantil
d'ISGlobal i catedràtic de salut pública i medicina preventiva de la
Universitat Pompeu Fabra; Pere Macias, president del Cercle
d’Infraestructures i Joan Carles Valero, periodista.

IMATGES

Taula - Debat

24 de març de 2017

La sisena 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 Fòrum Empresarial del Llobregat.

L'acte es va titular “La mobilitat vs. La contaminació: una batalla perduda?”, va tenir lloc el 24 de
març a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

VÍDEO

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=194
https://goo.gl/photos/BC66DH7FihiKbJdB6
https://youtu.be/NbiHhtcp_9w


27 d’abril de 2017

Xavier Ferràs, Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, va parlar sobre la
innovació i la competitivitat actual: Com competir en un món exponencial.

Segons el Sr. Ferràs, ens trobem en un context on la tecnologia ens obra nous escenaris
inimaginables. Canvis que signifiquen un gran pas per a la tecnologia, però dins de l’àmbit comercial
genera una gran disrupció.

XAVIER FERRÀS
Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic

Xavier Ferràs és Enginyer Superior de Telecomunicacions per la
UPC (1993), MBA per ESADE (2002) i Doctor en Administració
d’Empreses (PhD) per la UB (2009). Actualment, és Degà de la
Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic.

També és professor del Departament de Direcció d’Operacions,
Innovació i Data Sciences d’ESADE des de 2002.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Desdejuni

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=196
https://goo.gl/photos/Wx3ougKeWZXFxZTm6
https://youtu.be/JA7Qw0kQ8-M


XAVIER TORRA
President d’Eurecat

Xavier Torra és enginyer industrial per la Universitat de Catalunya i
màster en Direcció de Màrqueting per ESADE. Actualment,
president d’Eurecat, CEO d’Altbath Company i Conseller de les
empreses familiars Encofrados Alsina, Roquet, Girbau, Borges,
Relats i Comeixi.

També cal destacar que és membre del CAREC – Generalitat de
Catalunya i forma part de la Comissió d’Indústria i de la Comissió
Tributària del Cercle d’Economia.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Desdejuni

18 de maig de 2017

Xavier Torra, President d’Eurecat va exposar a tots els assistents sobre quina podria ser l’aportació
d’un centre tecnològic a les empreses i quines són les sinergies que es poden produir a favor de la
innovació. El Sr. Torra especialista en innovació va abundar amb les mancances catalanes “A
Catalunya estem bé en ciència, però en innovació estem fluixos, hi ha poca inversió per part del
Govern de la Generalitat”

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=198
https://goo.gl/photos/63fAKM5Fo9fFiajZ7
https://youtu.be/ew1nCbaXWDA


IMATGES

7a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Collserola, infraestructura natural metropolitana

3 de maig de 2017

La setena 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 Fòrum Empresarial del Llobregat.

L'acte es va titular “Collserola, infraestructura natural metropolitana”, va tenir lloc el 3 de maig a
l’Espai Baronda a Esplugues de Llobregat.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

A la 7a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i vicepresidenta
executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola; Ramon Minoves, assessor de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona; Martí Boada, doctor en Ciencies
Ambientals, Geógraf i Naturalista (UAB), coordinador del Centre
Internacional UNESCO d’Abertis per les Reserves de la Biosfera
Mediterrànies; Pere Macias, president del Cercle
d’Infraestructures i Joan Carles Valero, periodista.

VÍDEO

Taula - Debat

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=197
https://photos.google.com/share/AF1QipOFCOESIQKrVwjx2kusUr767yCROyXrmz4fwWCXiMEcxdeVr70fSZkJztUgQaUVRw?key=WXVROTF5VHFLQ3V5TFd4RU5BcHllWVZ0aFpEM2Z3
https://youtu.be/8awXlB54xSA


15 de juny de 2017

Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, va participar en la trobada de juny organitzada pel
Fòrum Empresarial del Llobregat. Va parlar sobre la historia empresarial de la ciutat, la seva visió
sobre la situació econòmica actual i el futur estratègic envers l’activitat econòmica del municipi.

LLUÏSA MORET
Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat

Lluïsa Moret és psicòloga, especialitzada en psicologia social. Té
un màster en tècniques d’investigació Social i en Polítiques de
Gènere. Amb experiència professional en el sector públic i privat
en el disseny d’implantació de programes estratègics i serveis
d’atenció socioeducativa.

Va ser tinenta d'alcaldia de Benestar i Ciutadania. Actualment, és
alcaldessa de la ciutat de Sant Boi de Llobregat.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Desdejuni

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=200
https://goo.gl/photos/C6wMTXdidq69wqERA
https://youtu.be/iXTV4lEU5fk


8a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Les platges, infraestructures d’oci

19 de juny de 2017

La vuitena 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 Fòrum Empresarial del Llobregat.

L'acte es va titular “Les platges, infraestructures d’oci”, va tenir lloc el 19 de juny a l’Espai Mar de
Castelldefels.

A la 8a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Maria Miranda, Alcaldessa de Castelldefels; Miquel Forns, Diputat
Delegat de Turisme i Alcalde de Sitges; Mireia Monfort, Consellera
de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat; Pere Macias,
President del Cercle d’Infraestructures i Joan Carles Valero,
Periodista.

Taula - Debat

IMATGES

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=214


21 de setembre de 2017

Aleix Valls, Ex – CEO de la Fundació MWCB, va exposar a tots els directius i empresaris assistents la
seva visió sobre les oportunitats de la transformació digital a les empreses.

ALEIX VALLS
Ex CEO de la Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCB)

Aleix Valls és matemàtic, enginyer i doctorat en mecànica de
fluids, va iniciar la seva trajectòria professional en el camp de la
investigació a l’International Center for Numerical Methods in
Engineering.

Al 2006, es va incorporar com associat senior a The Node
Company, empresa de serveis d’innovació. I al desembre del 2015,
va ocupar el càrrec de Director General de la Fundació Mobile
World Capital Barcelona, una iniciativa amb la qual va estar
vinculat des de la seva creació al 2012.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Desdejuni

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=204
https://youtu.be/5Mha7SXg6C0
https://photos.app.goo.gl/DIx9rwSNWqRjqkFm1


9a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Fer l’habitatge assequible. Una missió impossible? 

11 d’octubre de 2017

La novena 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 Fòrum Empresarial del Llobregat.

L'acte es va titular “Fer l’habitatge assequible. Una missió impossible? ”, va tenir lloc l’11 d’octubre a
Can Ginestar a Sant Just Desvern.

A la 9a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Josep Perpinyà i Palau, alcalde de Sant Just Desvern; Marc
Castells, vicepresident segon de la Diputació de Barcelona ; Carme
Trilla, presidenta de l’Observatori de l’Habitatge; Pere Macias,
president del Cercle d’Infraestructures i Joan Carles Valero,
periodista.

Taula - Debat

IMATGES

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=209
http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=215


19 d'octubre de 2017

Raquel Sánchez, Alcaldessa de Gavà, va participar a la última trobada organitzada durant el 2017. Va
parlar sobre l’inici de la recuperació de la seva ciutat i dels projectes i estratègies definides per
concretar una nova agenda per la sostenibilitat econòmica, generadora d’oportunitats, innovadora i
que aposta per l'economia circular. Una agenda econòmica que s’integra en un model urbà,
territorial i social, igualment sostenible, que diferencia la ciutat i la posiciona en l’entorn metropolità.

RAQUEL SÁNCHEZ 
Alcaldessa de Gavà

Raquel Sánchez és llicenciada en Dret a la Universitat de Barcelona
i Màster en Dret del Treball i la Seguretat Social per la Universitat
Pompeu Fabra. Des de 2007, és regidora del PSC a l’Ajuntament de
Gavà on ha estat tinenta d’alcalde d’Economia i Hisenda, Recursos
Humans i Serveis Generals. Tinenta alcalde d’Urbanisme,
Promoció Econòmica, Medi ambient i Sostenibilitat i portaveu del
grup municipal socialista.

És alcaldessa del municipi de Gavà des de 2014.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Desdejuni

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=209
https://photos.app.goo.gl/plpBY20l7iLdiJQ13
https://youtu.be/ORvkI1pk6eM


A la 10a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Sergi Alegre, Tinent d'alcalde i Regidor de Promoció de la Ciutat
del Prat de Llobregat; un representant de la Diputació de
Barcelona; Martín Gullón, Coordinador de programes
d’infraestructures de l’AMB; Pere Macias, President del Cercle
d’Infraestructures i Joan Carles Valero, Periodista.

29 de novembre de 2017

La desena 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 Fòrum Empresarial del Llobregat.

L'acte, titulat “Balanç del Pla Delta i la Plataforma Logística Intermodal”, va tenir lloc el 29 de
novembre al Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat.

10a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Balanç del Pla Delta i la Plataforma Logística Intermodal

Taula - Debat

IMATGES

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=209
http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=212


L’Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia freqüent i sense cura
definitiva. L’EM és la causa més freqüent de discapacitat
neurològica de causa no traumàtica en adults-joves. Una malaltia
crònica del sistema nerviós central en la que les neurones perden
la seva capacitat de transmissió. En aquesta segona edició, tots els
beneficis de la Nit Solidària es van destinar a finançar un projecte
d’investigació contra l’Esclerosi Múltiple, liderat pel Dr. Sergio
Martínez Yélamos, Investigador de l’IDIBELL i Cap de Secció a la
Unitat de L’EM a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

2a Nit Solidària amb la recerca contra l’Esclerosi Múltiple
Els beneficis de la Nit es van destinar a finançar un projecte contra la l’Esclerosi Múltiple 

30 de novembre de 2017

La seu del Fòrum Empresarial del Llobregat, l’Hotel Porta Fira de L’Hospitalet, va acollir la 2a 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.

IMATGES

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Nit Solidària

VÍDEO

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=208
https://photos.app.goo.gl/48bKryYydtLdpahy2
https://youtu.be/_kp01pek0Uc


Estudis econòmics



Informes sobre la conjuntura econòmica de L’Hospitalet i Baix Llobregat durant el 2017

Estudis econòmics

1r Semestre de 2017 3r Trimestre de 2017

Veure Informe: Click Aquí Veure Informe: Click Aquí Veure Informe: Click Aquí

4rt Trimestre de 2017

http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3109.pdf
http://femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3225.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3109.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3337.pdf
http://femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3225.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3337.pdf


Reculls de premsa



Reculls de premsa

LA VANGUARDIA EL FAR

http://www.lavanguardia.com/vida/20170117/413441099779/lhospitalet-y-el-baix-llobregat-ganan-2000-empresas-en-los-ultimos-tres-anos.html
http://elfar.cat/not/17740/el-forum-empresarial-del-llobregat-tanca-el-2016-amb-mes-de-600-assistents-als-actes-realitzats/


Reculls de premsa

EL LLOBREGAT ABC

https://www.elllobregat.com/noticia/13267/
http://www.abc.es/espana/catalunya/economia/abci-marc-castells-solo-cada-cien-euros-invertidos-politicas-empleo-llegan-ayuntamientos-201703142005_noticia.html


Reculls de premsa

EL LLOBREGAT LA VANGUARDIA

https://www.elllobregat.com/noticia/13659/lhospitalet/xavier-torra:-eurecat-reduce-riesgo-y-costes-a-las-empresas-para-ganar-competitividad-y-rapidez.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170721/424281485186/crece-un-33-el-numero-de-viviendas-vendidas-en-lhospitalet-y-el-baix-llobregat.html


Reculls de premsa

EL LLOBREGAT EL LLOBREGAT

https://www.elllobregat.com/noticia/14116/lhospitalet/aleix-valls:-la-era-digital-nos-convierte-en-usuarios-antes-que-ciudadanos.html
https://www.elllobregat.com/noticia/14241/gav/raquel-sanchez:-gav-es-la-ciudad-metropolitana-con-mayor-oferta-de-desarrollo-economico-sostenible.html


Reculls de premsa

EL FAR L’Hdigital

http://elfar.cat/not/21156/nit-solidaria-per-finan-ar-un-projecte-contra-l-rsquo-esclerosi-multiple/
http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/12267565


• L'Hospitalet i el Baix Llobregat acullen 2.000 empreses més que fa tres anys

• L’ICO augmenta la supervivència dels malalts de cáncer

• El Instituto Catalán de Oncología comparte riesgo con las farmacéuticas

• Francisco Belil defensa la Formació Professional al Fòrum Empresarial del Llobregat

• Belil: “Hem d’aconseguir entre tots que la FP sigui sexy i no rebuda com una formació de segona”

• Esplugues pide “consenso urgente” para aplicar “disciplina urbanística” en Collserola, el pulmón verde
metropolitano

• Con el periodismo pasa como con la naturaleza, que socialmente se concede un valor cercano a cero porque su
acceso online es gratis

• El presidente de Eurecat se queja de la escasa inversión de la Generalitat en innovación

• Eurecat pide al gobierno catalán más inversión en innovación para alcanzar al País Vasco

• Xavier Torra: “Eurecat redueix risc i costos a les empreses per guanyar competitivitat”

• Desdejuni amb Xavier Torra, president d'Eurecat - ETV

• L'alcaldessa ha parlat dels reptes del futur de Sant Boi en una sessió del Fòrum empresarial del Llobregat

• Sant Boi reclama a Fomento que libere los accesos a la C-245 ante la paralización de las obras de la variante

• Moret destaca la intersecció entre salut i sostenibilitat com a estratègia municipal

• Sant Boi vol que Foment alliberi accessos a la C-245

Altres impactes

https://www.viaempresa.cat/territori/l-hospitalet-i-el-baix-llobregat-acullen-2-000-empreses-mes-que-fa-tres-anys_23476_102.html
http://elfar.cat/not/17830/l-rsquo-institut-catala-d-oncologia-augmenta-la-supervivencia-dels-malalts-de-cancer/
https://www.diarioabierto.es/348104/instituto-catalan-oncologia-comparte-riesgo-las-farmaceuticas
http://www.fomentdelaproduccio.com/?p=2230&_cldee=cHJlc2lkZW5jaWFAYWViYWxsLm5ldA%3d%3d&recipientid=contact-6991cb2343a7e211981a005056b24941-e1be1f42cd5f4675b65bc1c016f491bc&esid=cd4253ef-36ff-e611-9153-005056b24941
https://www.elllobregat.com/noticia/13332/educacio/belil:-hem-daconseguir-entre-tots-que-la-fp-sigui-sexy-i-no-rebuda-com-una-formacio-de-segona.html
https://www.elllobregat.com/noticia/13557/esplugues/esplugues-pide-consenso-urgente-para-aplicar-disciplina-urbanistica-en-collserola-el-pulmon-verde-metropolitano--.html
http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-naturaleza-y-periodismo-201705022055_noticia.html
http://www.abc.es/espana/catalunya/economia/abci-presidente-eurecat-queja-escasa-inversion-generalitat-innovacion-201705181923_noticia.html
https://www.diarioabierto.es/364481/eurecat-pide-al-gobierno-catalan-mas-inversion-innovacion-alcanzar-al-pais-vasco
http://www.fomentdelaproduccio.com/?p=2657&_cldee=cm9zYWZpb2xAYWViYWxsLm5ldA%3d%3d&recipientid=contact-522486fd1663e311ade0005056b24941-82ce68e3a84643248c92c81816af8524&esid=bd44235e-1c41-e711-838b-005056b24941
https://www.youtube.com/watch?v=5Sb6ZI8zBiI&feature=youtu.be
http://www.santboi.cat:8080/NPremsaW.nsf/ca-WebNPremsa-BASE/C12570A40043BB01C125814000353A82?OpenDocument&Clau=tnoticies&Idioma=ca
https://www.elllobregat.com/noticia/13778/sant-boi/sant-boi-reclama-a-fomento-que-libere-los-accesos-a-la-c-245-ante-la-paralizacion-de-las-obras-de-la-variante.html
http://elfar.cat/not/19651/moret-destaca-la-interseccio-entre-salut-i-sostenibilitat-com-a-estrategia-municipal/
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/1171297-sant-boi-vol-que-foment-alliberi-accessos-a-la-c-245.html


• Las ventas de pisos vuelven a las cifras de la burbuja inmobiliaria

• El mercat immobiliari arriba a xifres de creixement que no s’aconseguien des del 2007

• Crece un 33% el número de viviendas vendidas en L'Hospitalet y el Baix Llobregat

• El mercado inmobiliario sigue creciendo hasta las cifras de hace diez años

• La compravenda de pisos arriba a xifres del 2007

• Aleix Valls: “La era digital nos convierte en usuarios antes que ciudadanos“

• Aleix Valls: “L’era digital ens converteix en usuaris abans que ciutadans” FEM Llobregat i l’IDIBELL preparen la 2a nit
solidària amb la recerca

• Aumenta el número de viviendas vendidas en L'Hospitalet y en el Baix Llobregat

• Aumenta el número de viviendas vendidas en l’Hospitalet y en el Baix Llobregat

• L’ocupació canvia de tendència i retorna a xifres del 2016 a la comarca

• Aumenta el número de viviendas vendidas en L'Hospitalet y en el Baix Llobregat

• Augmenta el nombre d'habitatges venuts a l'Hospitalet i el Baix Llobregat

• Aumenta el número de viviendas vendidas en L'Hospitalet y en el Baix Llobregat

• Marín reclama a Rajoy y Puigdemont frenar las amenazas

• Núria Marín, "harta" de cartas y falta de política

• El Fòrum Empresarial destaca el fort augment de l'ocupació al territorio

Altres impactes

http://www.elllobregat.com/noticia/13846/economia/las-ventas-de-pisos-vuelven-a-las-cifras-de-la-burbuja-inmobiliaria.html
http://elfar.cat/not/20077/el-mercat-immobiliari-arriba-a-xifres-de-creixement-que-no-s-rsquo-aconseguien-des-del-2007/
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170721/424281485186/crece-un-33-el-numero-de-viviendas-vendidas-en-lhospitalet-y-el-baix-llobregat.html
http://www.elllobregat.com/noticia/13931/lhospitalet/el-mercado-inmobiliario-sigue-creciendo-hasta-las-cifras-de-hace-diez-anos.html
http://www.lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/11787538
http://www.elllobregat.com/noticia/14116/lhospitalet/aleix-valls:-la-era-digital-nos-convierte-en-usuarios-antes-que-ciudadanos.html
http://www.fomentdelaproduccio.com/?p=5329&_cldee=cm9zYWZpb2xAYWViYWxsLm5ldA%3d%3d&recipientid=contact-522486fd1663e311ade0005056b24941-da13ade0c31347ffa87c2445bdb4da96&esid=2b1936f1-e8a8-e711-a71f-005056b24941
http://www.fomentdelaproduccio.com/?p=5372
http://www.elperiodico.com/es/politica/20171017/aumenta-el-numero-de-viviendas-vendidas-en-lhospitalet-y-en-el-baix-llobregat-6358616
http://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20171017/432140102726/aumenta-numero-viviendas-vendidas-hospitalet-baix-llobregat.html
http://elfar.cat/not/20656/l-rsquo-ocupacio-canvia-de-tendencia-i-retorna-a-xifres-del-2016-a-la-comarca/
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-aumenta-numero-viviendas-vendidas-lhospitalet-baix-llobregat-20171017122457.html
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-augmenta-nombre-dhabitatges-venuts-lhospitalet-baix-llobregat-20171017122923.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8679516/10/17/aumenta-el-numero-de-viviendas-vendidas-en-lhospitalet-y-en-el-baix-llobregat.html
http://elfar.cat/not/20710/marin-reclama-a-rajoy-y-puigdemont-frenar-las-amenazas/
http://www.elperiodico.com/es/hospitalet/20171019/nuria-marin-harta-de-cartas-y-falta-de-politica-6364381
http://elfar.cat/not/19761/el-forum-empresarial-destaca-el-fort-augment-de-l-ocupacio-al-territori/


• La alcaldesa de Hospitalet estalla contra Rajoy y Puigdemont: "¡Estoy harta!"

• L'alcaldessa de Gavà situa el municipi com un dels territoris amb "més potencialitats" de l'àrea metropolitana

• Gavà aprobará en el Pleno Municipal el anteproyecto de la reurbanización del sector Roca

• Raquel Sánchez: " Gavà es un valor segur"

• Núria Marín (PSC): “Estoy harta de cartas que no se entienden, de una política que no existe y de dos presidentes
que no están a la altura”

• L’alcaldessa de Gavà situa el municipi com un dels territoris amb “més potencialitats” de l’àrea metropolitana

• Núria Marín (PSC) está "harta" de ambas partes y les pide dejar las amenazas

• Raquel Sánchez exposa projectes estratègics

• Gavà es reivindica “és un valor segur, equilibrat i amb recorregut per afrontar la recuperació econòmica”

• Raquel Sánchez: "Gavà es la ciudad con más potencialidad de desarrollo"

• L’Hospitalet impulsa la venta de viviendas

• El IDIBELL y el Foro Empresarial del Llobregat dedican a la esclerosis múltiple su 2ª Noche Solidaria con la
investigación biomédica

• El Fòrum Empresarial del Llobregat i l’Idibell celebren la segona Nit Solidària amb la recerca biomédica

• La 2a Nit Solidària amb la Recerca recapta fons per a la investigació de l'esclerosi múltiple

Altres impactes

http://www.huffingtonpost.es/2017/10/19/la-alcaldesa-de-hospitalet-estalla-contra-rajoy-y-puigdemont-estoy-harta_a_23248681/
https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-lalcaldessa-gava-situa-municipi-com-dels-territoris-amb-mes-potencialitats-larea-metropolitana-20171019170050.html
https://www.elllobregat.com/noticia/14242/gav/gav-aprobara-en-el-pleno-municipal-el-anteproyecto-de-la-reurbanizacion-del-sector-roca.html
http://www.elbruguers.cat/index.php/economia/13923-2017-10-19-12-05-45.html
https://www.diarioabierto.es/384463/nuria-marin-psc-estoy-harta-cartas-no-se-entienden-una-politica-no-existe-dos-presidentes-no-estan-la-altura
https://www.vilaweb.cat/noticies/lalcaldessa-de-gava-situa-el-municipi-com-un-dels-territoris-amb-mes-potencialitats-de-larea-metropolitana/
http://www.eldiario.es/politica/Nuria-Marin-PSC-partes-amenazas_0_698880533.html
http://www.gavatv.cat/gtv/capitol/raquel-sanchez-exposa-projectes-estrategics
http://www.llobregatdigital.cat/article/15242/gava-es-reivindica-es-un-valor-segur-equilibrat-i-amb-recorregut-per-afrontar-la-recuperac
http://www.vilapress.cat/texto-diario/mostrar/869251/raquel-sanchez-gav-ciudad-potencialidad-desarrollo
https://www.elllobregat.com/noticia/14307/economia/lhospitalet-impulsa-la-venta-de-viviendas.html
http://www.idibell.cat/modul/news/en/1030/el-idibell-y-el-foro-empresarial-del-llobregat-dedican-a-la-esclerosis-multiple-su-2-noche-solidaria-con-la-investigacion-biomedica
http://elfar.cat/not/21290/el-forum-empresarial-del-llobregat-i-l-rsquo-idibell-celebren-la-segona-nit-solidaria-amb-la-recerca-biomedica/
http://www.digital-h.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/12267565
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