Memòria d’activitats
2020

Presentació
El Fórum 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 dona resposta a la
vocació de lideratge i innovació dels empresaris i alts
directius vinculats al territori i ésser un marc estable
de trobada, de coneixement, de relació i d'opinió, a
favor de la dinàmica econòmica, social i cultural de la
zona del Llobregat i de Catalunya.
Vídeo de presentació

Desdejunis i Actes Presencials

Desdejuni
Eva Martínez
Alcaldessa de Vallirana i Presidenta del Consell Comarcal
del Baix Llobregat
16 de gener de 2020
Eva Martínez, Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana i Presidenta del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, va ser la primera convidada del 2020, en un dels Desdejunis que organitza habitualment el
Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents personalitats del món econòmic i polític.
Eva Martínez va parlar sobre els reptes del Baix Llobregat i va apostar per la innovació científica
Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana i Presidenta del Consell
Comarcal del Baix Llobregat és Llicenciada en Ciències
Polítiques i de l'Administració amb un Màster de Gestió
Pública i postgrau en Funció Gerencial i en Comunicació
Política i Institucional.
És alcaldessa de Vallirana donis de 2011, ajuntament del qual
és regidora des del 2003. Al juliol de 2019 va ser elegida
presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

IMATGES

VÍDEO

Taula - Debat
18ª Taula rodona del Cicle d’Infraestructures
El Port, infraestructura de sostenibilitat per a les ciutats

24 de gener de 2020
La 18a taula rodona del Cicle sobre el paper de les infraestructures en el desenvolupament econòmic
del Baix Llobregat i L'Hospitalet la van organitzar BCN Content Factory amb el Cercle
d'Infraestructures de Pere Macías, de la mà del Fòrum Empresarial del Llobregat.
L'acte es va titular “El Port, infraestructura de sostenibilitat per a les ciutats”, va tenir lloc el 24 de
gener en el Centre Cívic Palmira Domènech del Prat de Llobregat.

A la 18 taula rodona del Cicle els ponents van ser:
Mercè Conesa, presidenta d’El Port de Barcelona; Lluís Mijoler,
alcalde del Prat de Llobregat; Pere Macias, president del Cercle
d’Infraestructures, i Juan Carlos Valero, periodista.

Desdejuni
Pau Guardans
President de Barcelona Global i Único Hotels
13 de febrer de 2020
Pau Guardans, President de Barcelona Global i Único Hotels, va ser convidat en un dels Desdejunis
que organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents personalitats del món
econòmic i polític
Pau Guardans va parlar sobre els projectes de Barcelona Global i les línies de treball per a fer de
Barcelona una dels milloris ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica.
Veure Nota de Premsa: Clic Aquí
Pau Guardans, President de Barcelona Global i Único Hotels,
és Llicenciat en Ciències Econòmiques i va cursar els seus
estudis de Dret i un Programa d'Alta Direcció.
Anteriorment va treballar com a Director General d'Indústria
en el Ministeri d'Indústria i Energia, a més de diverses
empreses del sector hoteler, Real Estigues o auditoria. Ha
estat membre del consell de direcció de companyies nacionals
i internacionals i membre de nombroses associacions,
fundacions i entitats

IMATGES

VÍDEO

eFòrums

Trobades amb Alcaldes/ses

Nuria Marín – Alcaldessa de
L’H i presidenta de la DIBA
12/05/2020
Núria Marín: "En aquesta
crisi els ajuntaments no ens
sentim sols“

Anna Martinez – Alcaldessa
de Sta. Coloma de Cervellò
07/05/2020

Carles Ruiz – Alcalde de
Viladecans
14/05/2020

Eduard Rivas - Alcalde
d’Esparreguera
15/05/2020

Lluís Mijoler – Alcalde del
Prat de Llobregat
18/05/2020

Trobades amb Alcaldes/ses
Pau Guardans
Presidente de Barcelona Global y Único Hotels

Miguel Comino – Alcalde de
Sant Vicenç dels Horts
19/05/2020

Pilar Díaz – Alcaldessa
d’Esplugues del Llobregat
09/06/2020

Xavi Paz – Alcalde de
Molins de Rei
27/05/2020

M. Enric Llorca – Alcalde de
Sant Andreu de la Barca
10/06/2020

eFòrum
D. José Miguel Guerrero
President de CONFEMETAL
21 d’octubre de 2020
El president de CONFEMETAL va participar en el eFòrum del mes d'octubre on va explicar la seva
visió sobre la situació actual i les perspectives de futur com a president de l'organització empresarial
estatal que agrupa i representa a tot el sector del metall.
Guerrero va explicar que la reindustrialització és clau per al posicionament d'Espanya i Europa a tot
el món.
Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

José Miguel Guerrero, President de CONFEMETAL és
Llicenciat en ADE per la Universitat a Distància de Madrid, i és
Administrador Concursal per la UNED, Mediador Concursal
per la Universitat de La Rioja, PDG per IESE i Diplomat en
Comerç Exterior pel CESEM. És president de Confemetal,
vicepresident de CEPYME, membre del Comitè Executiu i
Junta Directiva de CEOE i membre del Col·legi d'Economistes
de Madrid.

eFòrum
Raül Blanco
Secretari General d’Indústria i PYME
17 de novembre de 2020
El Secretari General d’Indústria i Pime va participar en el eFòrum del mes de novembre on va explicar
el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència "España Puede" que ha posat en marxa el govern
per a lluitar contra la crisi provocada per la COVID-19.
Blanco va afirmar que el 90% de les ajudes del Pla de Recuperació arribaran directament a les
empreses, a través de diferents convocatòries.
Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

Raül Blanco, Secretari General d’Indústria i PYME és
llicenciat en Economia per la UB, amb un Postgrau en
desenvolupament local i regional (2001) per la UB i un
Postgrau en anglès financer (2005) per la Universitat Pompeu
Fabra - British Council.
Des del seu càrrec al capdavant de la Secretaria General
d'Indústria i PIME, Raül Blanco dirigeix la proposta, el
desenvolupament i el seguiment de la política general del
departament en relació amb la indústria i la pime.

Propostes per superar la
crisi de la COVID-19

Vídeos d’experts/es
Pau Guardans
Presidente de Barcelona Global y Único Hotels

Guillem López Casasnovas Economista
11/05/2020

Oriol Amat Economista
19/05/2020

Carles Grau – CEO Mobile
World Capital Barcelona
14/05/2020

Candela Peña – Directora
General de l’ICO
21/05/2020

Vídeos d’experts/es
Pau Guardans
Presidente de Barcelona Global y Único Hotels

Francisco Belil – President de
Fundació Bertelsmann
26/05/2020

Joan Majó – Enginyer i ex
Ministre d’Indústria
11/06/2020

Alexandre Blasi – President
de Mutua Intercomarcal
05/06/2020

Jaume Armengou – Secretari
General IESE Business School
19/06/2020

Estudis econòmics

Estudis econòmics
Informes trimestrals de 2020 sobre la conjuntura econòmica de L'Hospitalet y Baix Llobregat

1r Trimestre de 2020

Veure Informe: Clic Aquí

3r Trimestre de 2020

Veure Informe: Clic Aquí

2n Trimestre de 2020

Veure Informe: Clic Aquí

4rt Trimestre de 2020

Veure Informe: Clic Aquí

Estudis econòmics: COVID-19
Informes sobre la situació econòmica i empresarial de L'Hospitalet y Baix Llobregat durant
l’estat d’alarma decretat com a resposta a la pandèmia de la COVID-19

30/04/2020
Cau un 9% el nombre total d’empreses
a l’Hospitalet i el Baix Llobregat

Veure Informe: Clic Aquí

19/05/2020
S’esmorteix un 77% la destrucció de llocs de treball a
L’Hospitalet i el Baix Llobregat

Veure Informe: Clic Aquí

06/05/2020
Cau un 30% la contractació laboral a
L’Hospitalet i el Baix Llobregat al març

Veure Informe: Clic Aquí

17/06/2020
Es trenca la tendència negativa en la
contractació, que augmenta un 5%

Veure Informe: Clic Aquí

Reculls de premsa

Reculls de premsa
EL PERIÓDICO

EUROPA PRESS

Reculls de premsa
EL LLOBREGAT

TV L’H

Reculls de premsa
LA VANGUARDIA

ABC

Altres impactes
• Eva Martínez veu necessari promoure la vocació científica i tecnológica
• Nou rècord en xifres de població ocupada
• El Fòrum empresarial del Llobregat fa balanç del 2019 consolidant-se com a punt de trobada de debat
econòmic
• La actual demanda del mercado hace descartar una ampliación del puerto de Barcelona
• La compraventa de inmuebles crece un 11,5% en L'Hospitalet y el Baix Llobregat el tercer trimestre de 2019
• Barcelona Global sobre MWC: Hay que llenar la ciudad para mostrar normalidad
• Pau Guardans sobre la cancelación del MWC: Se tendría que haber gestionado mejor la comunicación
• Puertos: Barcelona se rinde y a Algeciras lo van a 'rendir’
• El nombre total d’empreses a l’Hospitalet i el Baix Llobregat cau un 9%
• Primero de mayo en estado de alarma
• Cae un 30% la contratación laboral en L'Hospitalet y el Baix Llobregat en marzo, pero en abril se activan
tímidamente las ofertas de trabajo
• L'alcaldessa de Santa Coloma demana consensuar propostes a nivell comarcal per sortir de la crisi
• Núria Marín: "En aquesta crisi els ajuntaments no ens sentim sols“
• Núria Marín estudia la creació d'una taula econòmica-sanitària
• L'alcalde Carles Ruiz assegura que "s’ha de preservar la supervivència de les empreses"

Altres impactes
• El 90% de las empresas de l’Hospitalet y el Baix Llobregat no tienen tests para empleados
• L’alcalde de Sant Andreu de la Barca compartirà un espai de debat amb els empresaris de la ciutat
• Pilar Díaz: "La política ha de donar solucions i no dividir“
• Llorca: "La administración local necesita más recursos y competencias para combatir la crisis del covid19“

• L’alcalde Enric Llorca manté una reunió amb empresaris de Sant Andreu de la Barca
• Es trenca la tendència negativa en la contractació, que augmenta un 5%
• Augmenta un 5% la contractació a L'Hospitalet i el Baix Llobregat duran el mes de maig
• Crece el paro un 29% en L'Hospitalet y el Baix Llobregat pero aumentan los contratos de trabajo
• Creix l’atur al segon trimestre de 2020 a L'Hospitalet i el Baix Llobregat
• Cau un 9% el número d’empreses i un 2,8% la població ocupada a L’Hospitalet i el Baix Llobregat
• La crisis del covid-19 pasa factura a las empresas de L’Hospitalet y el Baix Llobregat
• Lleugera recuperació del nombre d’empreses del Baix al tercer trimestre
• El presidente de Confemetal defiende la reindustrialización
• Cau un 30% la compravenda d’habitatges al Baix Llobregat i L’Hospitalet
• El Gobierno anuncia que el 90% de ayudas del Plan de Recuperación irán directamente a empresas
• Raúl Blanco: Sin Presupuestos no se puede impulsar el Plan de Recuperación

Col·laboradors

