Memòria d’activitats
2021

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 donar 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.

eFòrums

eFòrum
Ramon Tremosa
Conseller d’Empresa i Coneixement
28 de gener de 2021
El conseller d’Empresa i Coneixement va participar en el primer eFòrum de 2021 on va parlar sobre
les línies estratègiques del Departament i concretament aquelles que afecten les empreses en
l'actual context de crisi sanitària, econòmica i social.

Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

Ramon Tremosa, Conseller d’Empresa i Coneixement és
llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de
Barcelona i es va doctorar l'any 1999. És professor titular a la
Universitat de Barcelona des de 2001. Ha publicat 13 llibres
sobre la Unió Europea, política monetària, economia regional
i federalisme fiscal, així com també nombrosos articles
acadèmics. Va ser diputat al Parlament Europeu entre 2009 i
2019.

eFòrum
Francesc Torres
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
9 de març de 2021
El rector de la UPC va tractar en detall la col·laboració entre la universitat i l’empresa, fent balanç
dels 50 anys d’història de la UPC. Torres va detallar les accions que la institució està portant a terme
per impulsar la transferència de coneixement de la universitat a l'empresa i per potenciar
l'emprenedoria i el desenvolupament tecnològic a Catalunya.

Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

Francesc Torres és catedràtic i enginyer de Telecomunicació
per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació
de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC). Va iniciar la seva trajectòria professional a
l'Agència Europea de l’Espai (ESA) a Holanda, el 1988-1989.
Ha estat cap d’Estudis de l’ETSETB (1998-2000), coordinador
del màster internacional de recerca MERIT Erasmus Mundus
(2006-2009) i director del Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions (del 2013 al 2017).

eFòrum
Toni Mora
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
29 d’abril de 2021
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va tractar les línies estratègiques de l'organisme.
És l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques,
laborals i ocupacionals. El President va analitzar les perspectives al Baix Llobregat i va fer una breu
introducció a l'informe "L’estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l’oportunitat
del fons Next Generation".
Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

Toni Mora, President del Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya té estudis universitaris en Dret, Geografia
i Història i formació en Polítiques Públiques. Va ser secretari
general de la Unió Comarcal del Baix Llobregat de CCOO, i
també de l’Alt Penedès, Anoia i Garraf. Des del 2017 fins al seu
nomenament com a president del CTESC, ha ocupat el càrrec
de secretari de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i
Migracions a CCOO.

eFòrum
Eduard Rivas
Alcalde d’Esparreguera
13 de maig de 2021
Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera va asistir al Cicle de Trobades virtuals amb Alcaldes/ses del
Territori per fer balanç de la gestió de la crisi i tractar sobre la situació de les empreses i les seves
necessitats actuals.
L'Ajuntament d'Esparreguera va realitzar aquesta trobada en el marc dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i el Pla d'Actuació Municipal (PAM).
Veure Nota de Premsa: Clic Aquí
Eduard Rivas, Alcalde d’Esparreguera, és llicenciat en
Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat
Pompeu Fabra i té un Postgrau en Estudis de la Unió Europea
a la Universitat Oberta de Catalunya. Entre el 2008 i fins
assolir l’alcaldia del municipi el 2015 va treballar com assessor
parlamentari al Parlament Europeu. Actualment participa en
òrgans supramunicipals com al Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a la Federació de Municipis de Catalunya i al
Consell de Governs Locals.

eFòrum
José Manuel Casas
Director General de Telefónica de Catalunya
27 de maig de 2021
El Director General de Telefónica de Catalunya va parlar sobre l'estratègia i implantació de l'empresa
al territori i les novetats que portarà la tecnologia 5G. A la jornada, Casas va destacar que ens trobem
davant un moment clau per a la digitalització i va assenyalar que la pandèmia ha realçat el paper de
les operadores de telecomunicacions.

Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

José Manuel Casas, Director General de Telefónica de
Catalunya, és llicenciat en Ciències Físiques per la UAB, té
també un MBA a l’IESE i estudis de doctorat en Economia
Aplicada a la Universitat de Navarra. Va entrar al Grup
Telefónica l’any 2002 com a Director de Màrketing i Vendes de
Terra España. És, des de gener de 2020, director general de
Telefónica a Territori Est; Catalunya, Comunitat Valenciana,
Illes Balears, Aragó i Regió de Múrcia.

eFòrum
Maurici Lucena
President i Conseller Delegat d’AENA
8 de juny de 2021
El President i Conseller Delegat d’AENA va parlar sobre el projecte d’ampliació de l’aeroport JT
Barcelona – El Prat, pel qual es passaria dels 55 milions de passatgers anuals de capacitat als 70
milions, amb una mitjana de 90 operacions per hora. Lucena va explicar que el projecte d'ampliació
contempla la reconfiguració de la T1, la construcció d'un nou edifici satèl·lit, infraestructures de
connexió entre terminals i un nou aparcament a la T1.
Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

Maurici Lucena, President i Conseller Delegat d’AENA, és
llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (especialitat
Economia) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, i
Màster en Economia i Finances pel Centre d'Estudis Monetaris
i Financers (CEMFI) del Banc d'Espanya. En el sector públic
empresarial ha exercit els càrrecs de director general del
Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i
de vicepresident executiu (CEO) d'Enginyeria de Sistemes per
a la Defensa d'Espanya (ISDEFE).

eFòrum
Carles Ruiz
Alcalde de Viladecans
15 de juny de 2021
El Cicle de Trobades virtuals amb Alcaldes/ses del Baix Llobregat va celebrar una reunió amb Carles
Ruiz, Alcalde de Viladecans, on les empreses de la ciutat van compartir els seus dubtes i prioritats
per consolidar la recuperació econòmica. A més, l’acte va permetre a les empreses de cada municipi
conèixer les mesures i línies que l’administració local està realitzant per minimitzar l’impacte de la
crisi de la COVID-19 a l’activitat econòmica, permetent també al responsable polític conèixer de
primera mà les necessitats de les empreses.
Veure Nota de Premsa: Clic Aquí
Carles Ruiz, Alcalde de Viladecans, és graduat en Ciències
Polítiques i de l'Administració i té estudis de Dret. Des del
2019 presideix l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns de la Diputació de Barcelona i és secretari del Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Des de
2020 també presideix la xarxa de governs locals
+Biodiversidad, secció de la Federación Española de Municipis
i Províncies, i copresideix la Red Innpulso, apostant per la
ciència i la innovació.

eFòrum
Stella Raventós Calvo
Presidenta de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals
7 de juliol de 2021
La Presidenta de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) va donar a conèixer les novetats
relatives a la pressió fiscal, la seva tendència i les eines de gestió per a les empreses.
Raventós també va tractar les dues principals línies de treball de l'OCDE en matèria fiscal i impositiva.

Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

Stella Raventós, Presidenta de L’Associació Espanyola
d’Assessors Fiscals, és llicenciada en Dret per la Universitat de
Barcelona, llicenciada en Història per la Universitat Autònoma
de Barcelona i màster en Dret Fiscal per la Universitat de
Barcelona i ha desenvolupat una àmplia carrera professional
en l'àmbit de la fiscalitat internacional i en matèria de
tributació d'empreses. Des de gener de 2017 dirigeix el
Comitè Fiscal de la Confederació Fiscal Europea, confederació
de les associacions nacionals d'assessors fiscals de la UE.

eFòrum
María Peña
Consellera Delegada de l’ICEX
6 d’octubre de 2021
La Consellera Delegada de l’ICEX va detallar les estratègies que l'organisme està dissenyant i duent a
terme per reforçar la internacionalització de les empreses en el mercat exterior i va exposar els
principals reptes i oportunitats del comerç exterior. Peña va destacar el paper crucial de la indústria
en la generació de riquesa i ocupació, així com la resiliencia del sector del comerç exterior durant la
crisi de la COVID-19.
Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

María Peña, Consellera Delegada de l’ICEX, és llicenciada en
Ciències Econòmiques i Empresarials, amb especialització en
Economia Internacional i del Desenvolupament, per la
Universitat Complutense de Madrid i Tècnic Comercial i
Economista de l'Estat. Des de juliol de 2018 és Consellera
Delegada d'ICEX España Exportació i Inversions, entitat en la
qual venia exercit el càrrec de directora general de Cooperació
Institucional i Coordinació.

Desdejunis i Actes Presencials

Desdejuni
Gemma Badia
Alcaldessa de Gavà
4 de novembre de 2021
Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, va parlar sobre el desenvolupament empresarial de la ciutat i el
futur estratègic envers l’activitat econòmica del territori. També va reflexionar sobre com ha
evolucionat la societat després de la pandèmia posant l'accent que tota crisi acaba convertint-se en
una oportunitat. Badia va reflexionar sobre la necessitat d’apostar per l'economia circular, un model
econòmic que crea valor i prosperitat allargant la vida útil dels productes i traslladant els residus del
final de la cadena de producció al principi.
Veure Nota de Premsa: Clic Aquí

Gemma Badia, alcaldessa de Gavà és Diplomada en Ciències
Empresarials, tècnica en Màrqueting i tècnica en Gestió
Empresarial per la UOC. Amb postgrau en Publicitat per EAE
Business School, Estudis en Ciències Químiques especialitat
en Materials en la UB. Des de les eleccions municipals de
2015, és regidora del PSC a l'Ajuntament de Gavà. També
forma part de l'executiva del PSC del Baix Llobregat com a
secretària de Polítiques Feministes.

IMATGES

VÍDEO

Estudis econòmics

Estudis econòmics
Informes trimestrals de 2021 sobre la conjuntura econòmica de L'Hospitalet i Baix Llobregat

1r Trimestre de 2021

Veure Informe: Clic Aquí

3r Trimestre de 2021

Veure Informe: Clic Aquí

2n Trimestre de 2021

Veure Informe: Clic Aquí

4rt Trimestre de 2021

Veure Informe: Clic Aquí

Reculls de premsa

Reculls de premsa
EL PERIÓDICO

Reculls de premsa
EL PUNT AVUI

EL FAR

Reculls de premsa
ARA

ABC

Reculls de premsa
EL LLOBREGAT

LA PREMSA DEL BAIX

Reculls de premsa
EUROPA PRESS

Reculls de premsa
TV L’H

Altres impactes
• L’Hospitalet i el Baix Llobregat, el segon territori econòmic de Catalunya
• L’Hospitalet i el Baix Llobregat, el segon territori econòmic de Catalunya
• El Baix Llobregat, segona potència econòmica de Catalunya
• L'Hospitalet, segon territori econòmic de Catalunya
• Tremosa: "Els 208 milions en ajudes a empreses arribaran a temps rècord d'entre 30 i 40 dies“
• El conseller Tremosa participa a les trobades virtuals del Fòrum Empresarial del Baix Llobregat.Acte telemàtic
• Tremosa: "Els 208 milions en ajuts a empreses arribaran en un temps rècord d'entre 30 i 40 dies“
• Les empreses del territori demanen a Tremosa ajudes directes a les pimes
• Ramon Tremosa, Conseller d’Empresa i Coneixement: “Hem de salvar les petites i mitjanes empreses de
Catalunya”
• Ramon Tremosa: "Hem de salvar les petites i mitjanes empreses de Catalunya“
• Augmenta la població ocupada i el nombre d’operacions immobiliàries a L’Hospitalet i el Baix Llobregat
• L’atur no para de créixer i ja suma més de 19.480 persones
• Augmenta la població ocupada i el nombre d'operacions immobiliàries
• Augmenten la població ocupada i les operacions immobiliàries a L'Hospitalet i el Baix Llobregat
• Augmenta la població ocupada i el nombre d'operacions immobiliàries
• El Fòrum Empresarial del Llobregat diu que la situació actual impacta negativament en l'economia
• Torres: "La UPC pot desaparèixer en deu anys si no hi ha professors”

Altres impactes
• Les pimes demanen tenir una relació més fluida amb la UPC per impulsar la transferència de
coneixements
• Augmenta el nombre de persones en situació d’atur a l’Hospitalet i Baix Llobregat mentre es recuperen
les operacions del sector immobiliari
• Augmenta el nombre de persones en situació d’atur al territori
• Toni Mora defensa el paper de la indústria i de les empreses per crear llocs de treball
• Toni Mora, president del CTESC: “Sense indústria no hi ha futur i sense empreses no es creen llocs de
treball”
• “Sense indústria no hi ha futur i sense empreses no hi ha llocs de treball”
• Es trenca la recuperació de la població ocupada al territori
• Es trenca la recuperació de la població ocupada i disminueixen lleument els contractes de treball a
L’Hospitalet i el Baix Llobregat
• L'Ajuntament comparteix les seves actuacions i ajudes amb les empreses d’Esparreguera
• L'Ajuntament comparteix les seves actuacions i ajudes amb una trentena d’empreses d’Esparreguera
• Eduard Rivas defensa que els ajuntaments tinguin veu en la gestió dels fons europeus
• Eduard Rivas: "Los ayuntamientos deben tener voz en la gestión de los Fondos Europeos“

• Rivas: "Els ajuntaments han de tenir veu en la gestió dels Fons Europeus“
• Eduard Rivas, Alcalde d’Esparreguera: “Els ajuntaments han de tenir veu en la gestió dels Fons
Europeus”

Altres impactes
• José Manuel Casas, Director General de Telefónica Catalunya: “Ara és l’última oportunitat per a les
PIMES que encara no s’han digitalitzat”
• "L'última oportunitat" per a la digitalització de pimes i autònoms
• AENA assegura que multiplicarà per 10 l'espai protegit per l'ampliació de l'aeroport
• Lucena troba que no té sentit crear una nova terminal a Barcelona sense augmentar els vols
• El Fòrum Empresarial del Llobregat debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat
• Lucena (Aena) no ve sentido en crear una nueva terminal en Barcelona sin aumentar los vuelos
• Lucena troba que no té sentit crear una nova terminal a Barcelona sense augmentar els vols
• Lucena pide celeridad al Govern en la ampliación del Aeroport
• El Prat juga a la Champions dels grans aeroports d'Europa
• AENA “multiplicará por diez” el espacio protegido afectado por la ampliación del aeropuerto de El Prat
• Lucena (Aena) no ve sentido en crear una nueva terminal en Barcelona sin aumentar los vuelos
• Lucena rechaza la alternativa de los expertos: sin alargar la pista no habrá terminal satélite en El Prat
• Lucena apressa el Govern a posicionar-se "les properes setmanes" sobre l'ampliació de l'aeroport del
Prat
• "Multiplicarem per deu l'espai ecològic per l'ampliació de l'aeroport“
• Maurici Lucena, President i Conseller Delegat d’AENA: “Multiplicarem per 10 l’espai ecològic afectat per
l’ampliació de l’aeroport“

Altres impactes
• Maurici Lucena no ve sentido en crear una nueva terminal en Barcelona sin aumentar los vuelos
• Lucena apressa el Govern a posicionar-se “les properes setmanes” sobre l’ampliació de l’aeroport del
Prat
• L’Alcalde apropa a les empreses els projectes de reactivació local
• Carles Ruiz: "La digitalització, les renovables i les sinergies amb les empreses són les claus del model
productiu del futur“
• “La digitalització, les renovables i les sinergies, claus del futur“
• Stella Raventós, presidenta d’AEDAF: “Les empreses han d’estar representades en el comitè d’experts
per a la reforma fiscal
• Augmenta el nombre de persones ocupades a l'Hospitalet i Baix Llobregat
• Augmenta el nombre de persones ocupades a L’Hospitalet i Baix Llobregat i s’assoleix un rècord de
compravendes de pisos
• Augmenta el nombre de persones ocupades a L’H
• Cornellà Notícies del 21/7/2021
• Es redueix l'atur i augmenten els contractes de treball en el segon trimestre de l’any
• El paro baja en 7.600 personas en el Baix Llobregat

• María Peña, Consellera Delegada de l’ICEX: “Cal acompanyar en tot moment a les empreses en la seva
internacionalització”
• El paro vuelve a niveles prepandémicos y continúan aumentando los contratos de trabajo

Altres impactes
• El paro vuelve a niveles prepandémicos y aumentan los contratos en L’Hospitalet y el Baix Llobregat
• L’atur torna a nivells prepandèmics i continuen augmentant els contractes de treball a L’Hospitalet i Baix
Llobregat
• Las operaciones inmobiliarias trimestrales logran cifras récord en L'Hospitalet y el Baix Llobregat
• Les operacions immobiliàries trimestrals assoleixen xifres rècord a L’Hospitalet i el Baix Llobregat
• L’alcaldessa defensa les potencialitats de la ciutat per superar la crisi económica derivada de la covid-19
• Gemma Badia: “L’economia circular és la millor opció per generar riqueza”
• L’alcaldessa als esmorzars d’AEBALL
• Gemma Badia defensa les potencialitats de Gavà per superar la crisi econòmica derivada de la COVID
• Sant Boi y L'Hospitalet celebran el Fórum Empresarial y El Fórum organizado por AEBALL
• L'alcaldessa Gemma Badia afirma que a Gavà "existeixen les oportunitats i els projectes per abordar la
recuperació social i econòmica“
• Gemma Badia, Alcaldessa de Gavà: “L’economia circular és la millor opció per generar riqueza”

Col·laboradors

