Memòria d’activitats
2018

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
JOAN RAMON CASALS I MATA
Alcalde de Molins de Rei
16 de febrer de 2018
Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de Molins de Rei, va ser el primer convidat del 2018, en un dels
Desdejunis que organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents
personalitats del món econòmic i polític.
L’alcalde va parlar sobre la història empresarial de la ciutat, la seva visió sobre la situació econòmica
actual i el futur estratègic envers l’activitat econòmica del municipi.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Joan Ramon Casals i Mata, Alcalde de Molins de Rei, és llicenciat
en Dret per la Universitat de Barcelona. Va iniciar la seva carrera
professional en l’àmbit privat, compaginant-ho amb la política i les
administracions públiques, consolidant així, una àmplia
experiència en el món i la gestió municipal.
A l’Ajuntament de Molins de Rei ha estat Regidor, 1r Tinent
d’Alcalde, President de l’Àrea de Serveis a les Persones i Portaveu
de CiU fins que l’any 2013 va ser nomenat Alcalde de Molins de
Rei.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
JOAN CASTELLS

President executiu de FIATC ASSEGURANCES
15 de març de 2018
Joan Castells, president executiu i conseller delegat de FIATC ASSEGURANCES, vicepresident de
FOMENT DEL TREBALL i membre del comitè executiu de la CEOE va parlar als empresaris i directius
assistents al Desdejunis que organitza el Fòrum Empresarial del Llobregat, sobre la història
empresarial de la companyia, la seva visió sobre la situació actual i el futur estratègic del sector a
Catalunya i Espanya.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Joan Castells, President executiu de FIATC, és llicenciat en
Ciències Econòmiques i actuari d’Assegurances. La seva carrera
professional ha estat lligada al sector de les assegurances en
empreses com Mutual Cyclops, Centro Europeo de Seguros i a
FIATC des de 1980, on actualment exerceix com a president
executiu i conseller delegat.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
11a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Present i futur dels centres comercials

22 de març de 2018
La 11a 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 “Present i futur dels centres comercials”, va tenir lloc el 22 de març a la sala
annexa de l’Auditori de Cornellà

A la 11a taula rodona del Cicle els ponents van ser:
Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat; Marc Castells,
vicepresident segon de la Diputació de Barcelona; Josep Maria
Bonmatí, director general d’AECOC; Pere Macías, president del
Cercle d’Infraestrctures i Juan Carlos Valero, periodista.

Desdejuni
CARLOS GRAU
CEO de Mobile World Capital Barcelona
26 d’abril de 2018
El Sr. Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona, va exposar a tots els empresaris i directius
assistents com la Fundació MWCapital està posicionant Barcelona com a hub digital de referència
global, impulsant la transformació mòbil i digital de les empreses i de la societat.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona, és enginyer
industrial per la UPC i PDD per IESE. Després d'ocupar diversos
càrrecs de direcció de vendes i màrqueting en empreses del sector
TIC, com Hewlett-Packard, Accenture, Sun Microsystems o
Telefònica, es va unir a Microsoft com a director general a
Catalunya. En els darrers anys, Carlos Grau ha centrat la seva
activitat en el camp de la innovació. El novembre de 2017, Carlos
Grau va ser nomenat director general de Fundació Mobile World
Capital Barcelona (MWCB).

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
TERESA GARCIA-MILÀ
Catedràtica d’Economia
10 de maig de 2018
La Sra. Teresa Garcia-Milà, Catedràtica d’Economia, va exposar a tots els empresaris i directius
assistents sobre les perspectives macroeconòmiques i la seva visió empresarial actual.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Teresa Garcia-Milà, Catedràtica d’Economia, és llicenciada en
Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i Doctora en
Economia per la University of Minnesota. Actualment, és directora
de la Barcelona Graduate School of Economics i investigadora
associada del Centre de Recerca en Economia Internacional.
També és vicepresidenta del Cercle d’Economia i membre del
Consell d’Administració de Banc Sabadell.
Durant la seva carrera professional, ha centrat la seva recerca en
l’anàlisi de diversos aspectes de les polítiques públiques.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
JULIO RODRÍGUEZ
Conseller Delegat de Cementos Molins
5 de juny de 2018
El Sr. Julio Rodríguez, Conseller Delegat de Cementos Molins, va parlar a tots els empresaris i
directius assistents sobre la història de la companyia, l’actualitat del sector al territori i a Catalunya i
prospectives de futur.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Julio Rodríguez, Conseller Delegat de Cementos Molins, és
enginyer tècnic Industrial per la UPC, PDG en IESE i diplomat en
Direcció de Màrqueting per EADA.
A més de la seva responsabilitat com a Conseller Delegat del Grup
CEMENTOS MOLINS, és també membre del Consell d’Administració
de Schneider Electric Espanya, S.A i de Laboratoris del Dr. Esteve.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
12a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Cirurgia urbanística: La ciutat després del soterrament de les vies
14 de juny de 2018
La 12ª 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 “Cirurgia urbanística: La ciutat després del soterrament de les vies”, va tenir lloc el 14
de juny al Centre Cívic Les Tovalloles a Sant Feliu de Llobregat

A la 12a taula rodona del Cicle els ponents van ser:
Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat;
Josep Maria Carreras Quilis, director de Serveis d’Urbanisme de
l’AMB; Pere Macias, president del Cercle d’Infraestructures i Joan
Carles Valero, periodista.

Desdejuni
13a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Model de ciutat territorialment i econòmicament sostenible
26 de setembre de 2018
La 13ª 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 “Model de ciutat territorialment i econòmicament sostenible”, i va tenir lloc el 26
de setembre a la Biblioteca Josep Soler Vidal a Gavà.

A la 13a taula rodona del Cicle els ponents van ser:
Raquel Sànchez, Alcaldessa de Gavà; Francesc Muñoz, professor
de Geografia Urbana i director de l’Observatori de la Urbanització
a la UAB; Pere Macias, President del Cercle d’Infraestructures i
Joan Carles Valero, Periodista.

Desdejuni
ANTÓN COSTAS
Catedràtic de Política Econòmica de la UB i
President de la Fundació Cercle d’Economia
25 d’octubre de 2018
El Sr. Antón Costas, Catedràtic de Política Econòmica de la UB i president de la Fundació Cercle d’Economia,
va presentar a tots els empresaris i directius assistents el seu darrer llibre “El final del Desconcierto”.

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Antón Costas, Catedràtic de Política Econòmica de la UB i
president de la Fundació Cercle d’Economia, és enginyer tècnic
industrial, llicenciat i, posteriorment, doctorat en Economia.
És autor de diversos llibres i articles d’opinió i ha col·laborat amb
diferents entitats i mitjans de comunicació. És columnista dels
diaris “El País”, “La Vanguardia” i “El Periódico de Catalunya”.
Ha presidit i format part de nombroses comissions d’experts per
assessorar a governs i corporacions. Va ser president del Consell
d’ENDESA a Catalunya i del Cercle d’Economia fins al 2016.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
RAÜL BLANCO
Secretari General de la Indústria i PIMES
al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
13 de novembre de 2018
El Sr. Raül Blanco, Secretari General de la Indústria i PIMES, va parlar a tots els empresaris i directius
assistents sobre les línies estratègiques i les accions previstes a nivell estatal per impulsar el sector
industrial i les pimes, i promoure la seva competitivitat.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

Raül Blanco, Secretari General de la Indústria i PIMES, és
llicenciat per la Universitat de Barcelona. Professor d’Economia
aplicada en la UB i professor d’Economia en el Centre d’Estudis
Internacionals, va ser Gerent d’Estratègia Industrial a la Direcció
General de la Indústria en el Govern de Catalunya. A més, va
exercir de director de Desenvolupament Econòmic i de Treball a
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. I actualment, és el
Secretari General de la Indústria i de la Petita i Mitjana empresa al
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

IMATGES

VÍDEO

Desdejuni
14a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Desplegament del 5G, una infraestructura disruptiva
30 de novembre de 2018
La 14ª 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 “Model de ciutat territorialment i econòmicament sostenible”, i va tenir lloc el 30
de novembre a l’Hotel Porta Fira Santos a L’Hospitalet de Llobregat.
Veure Nota de Premsa: Click Aquí

A la 14a taula rodona del Cicle els ponents van ser:
Núria Marin , alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat i presidenta
de la Red Española de Ciudades Inteligentes; Oscar Pallarols,
director d’Innovació i d’Estratègia de Cellnex Telecom; Pere
Macias, president del Cercle d’Infraestructures, Santiago Ballesté,
president d’AEBALL/UPMBALL i del Fòrum Empresarial del
Llobregat i Joan Carles Valero, periodista.

IMATGES

VÍDEO

Estudis econòmics

Estudis econòmics
Informes dels 4 Trimestres de 2018 sobre la conjuntura econòmica de L'Hospitalet
i Baix Llobregat

1r Trimestre de 2018

Veure Informe: Click Aquí

3r Trimestre de 2018

Veure Informe: Click Aquí

2on Trimestre de 2018

Veure Informe: Click Aquí

4rt Trimestre de 2018

Veure Informe: Click Aquí

Reculls de premsa

Reculls de premsa
LA VANGUARDIA

ABC

Reculls de premsa
EUROPA PRESS

EL FAR

Reculls de premsa
EL LLOBREGAT

LA PREMSA DEL BAIX

Reculls de premsa
TV L’H

RÀDIO ESPARRAGUERA

Altres impactes
• El empleo crece un 4% en L’Hospitalet y el Baix Llobregat, pero se reduce en 207 el número de empresas
• L’ocupació creix un 4% en tres mesos a L’Hospitalet i el Baix Llobregat
• Creix l’ocupació un 4% en tres mesos a L'Hospitalet i el Baix Llobregat
• Joan Ramon Casals: “El Baix Llobregat té més avantatges que Barcelona, però cal més inversió pública de la
Generalitat i, especialment, de l’Estat”
• Forum Empresarial del LLobregat. Desdejuni amb Joan Ramon Casals i Mata, Alcalde de Molins de Rei
• Casals: "El Baix Llobregat té més avantatges que Barcelona”
• El Fòrum Empresarial del Llobregat atreu més de 650 assistents el 2017
• Más de 650 personas asistieron a los actos del Fòrum Empresarial del Llobregat en 2017
• Fiatc lamenta que a las aseguradoras les cueste encontrar personal formado
• Joan Castells advierte que “hay seguros de vida que trasladan el riesgo al cliente”
• Fiatc lamenta que a las aseguradoras les cueste encontrar personal formado
• Fiatc lamenta que a las aseguradoras les cueste encontrar personal formado
• El número de empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat crece un 10% desde la crisis
• Aumenta un 10% el número de empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat desde la crisis
• El nombre d'empreses a l'Hospitalet i el Baix Llobregat creix un 10% des de la crisi

Altres impactes
• L’Hospitalet y el Baix Llobregat ganan un 10 % de empresas desde 2013
• El nombre d'empreses a l'Hospitalet i el Baix Llobregat creix un 10% des de la crisi
• El número de empresas en L'Hospitalet y el Baix Llobregat crece más 10% desde 2013
• Hospitalet y Baix Llobregat ganan un 10 % de empresas tras pico de la crisis
• El número de empresas en L'Hospitalet y el Baix Llobregat crece un 10% desde la crisis
• El número de empresas en L'Hospitalet y el Baix Llobregat crece un 10% desde la crisis
• L'Hospitalet i el Baix Llobregat guanyen un 10% d'empreses des del 2013
• El nombre d'empreses a l'Hospitalet i el Baix Llobregat creix un 10% des de la crisi
• El nombre d'empreses a l'Hospitalet i el Baix Llobregat creix un 10% des de la crisi
• La compraventa de viviendas crece un 18% en l’Hospitalet y el Baix Llobregat
• El mercat immobiliari continua creixent a la comarca i L’Hospitalet

• El Mercado inmobiliario continua creciendo en l'Hospitalet y el Baix
• L’Hospitalet y el Baix Llobregat, líderes en crecimiento del mercado inmobiliario
• El empleo deja de crecer en el Baix Llobregat y L'Hospitalet
• AEBALL-UPMBALL: El número de empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat crece un 10% desde la crisis

Altres impactes
• Carles Grau: “Crear el Observatorio 5G para España en Barcelona ha sido un acto de coraje del secretario de Estado
Lasalle”
• Teresa García-Milà: “Soy partidaria del contrato único porque la dualidad actual es un desastre”
• Cementos Molins apuesta por el uso de residuos como combustible en producción
• Julio Rodríguez: “Como cementeros, tenemos la obligación de contribuir al desarrollo de la sociedad con nuestras
soluciones sostenibles”
• Cementos Molins apuesta por el uso de residuos como combustible en producción
• Ciments Molins confia que la recuperació de l’economia espanyola es tradueixi en una revifada del mercat interior
• El coctel de Molins: un buen socio y deuda baja
• San José: “El soterramiento de las vías en Sant Feliu está en un punto de no retorno”
• La población ocupada aumenta un 5,18% en el primer trimestre del año
• Crece la ocupación en el Baix Llobregat y l'Hospitalet
• Sant Feliu: La “prueba del algodón” de los soterramientos de vías
• Augment de les compravendes d’habitatge en el territori
• Pugen les compravendes d'habitatge al Baix Llobregat i l’Hospitalet
• Aumentan las compraventas de viviendas en l'Hospitalet y el Baix Llobregat

Altres impactes
• L'Hospitalet, la ciudad donde más sube el precio del alquiler
• Ràdio Esparraquera: Entrevista a Javier Baratech
• El Fòrum Empresarial del Llobregat estrena pàgina web
• El Fòrum Empresarial del Baix Llobregat celebra 10 años con un cambio de 'look' en su web
• El Fòrum Empresarial del Llobregat estrena una nova pàgina web
• Pere Macías: "Toca volver a ser ambiciosos y apostar por el transporte público colectivo“
• La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, expone su modelo de ciudad sostenible desde una visión metropolitana
• Disminueixen les fallides empresarials a L’Hospitalet i el Baix Llobregat
• Baixen les fallides empresarials a la comarca
• El Baix Llobregat y L'Hospitalet han registrado 62 quiebras de empresas en lo que va de año
• Más de 60 empresas de L'Hospitalet y el Baix hacen fallida en los primeros meses de 2018
• Agenda: Desdejuni amb Raül Blanco, Secretari General de la Indústria i pimes

• El Ministerio de Industria invertirá 100 millones de euros para impulsar la digitalización de las Pymes
• El resurgir tecnológico de Europa comienza con la tecnología 5G
• Consenso público-privado en favor del despliegue de una red neutra de 5g
• TV L’H - El desplegament del 5G, a debat

Col·laboradors

