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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.  

Presentació 

Vídeo de presentació 

http://youtu.be/uji4wX21Pp0


Desdejunis i Actes 



 
 
 

 
 

 
 

 

22 de gener de 2014 
 
Jordi Cornet, Delegat especial de l’Estat al Consorci de Zona Franca, va ser el primer convidat de 2014, en un 
dels Desdejunis que organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents personalitats 
del món econòmic i polític. 

 
Jordi Cornet va exposar als empresaris i directius del FEm Llobregat quina és la història de la Zona Franca, 
especialment vinculada al territori, les actuacions que s’estan realitzant en aquests moments des del Consorci 
i quin és el pla estratègic per als propers anys. 
 

Jordi Cornet 
Vicepresident i Delegat especial de L’Estat al Consorci de Zona Franca 

Desdejuni 

Jordi Cornet 

Jordi Cornet i Serra, va néixer a la ciutat de Barcelona l'any 1966, està 
casat i té 4 fills. Secretari general del Partit Popular de Catalunya (PPC), 
milita en aquesta formació des de 1986. 

 
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, va 
cursar el Programa de Direcció General d'Empreses ( PDG ) a l'escola de 
negocis IESE. També és màster en informàtica per l'Institut d'Estudis de 
Microprocessadors. 

IMATGES VÍDEO 

https://youtu.be/scHB_gWtzBs
https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/DesdejuniAmbJordiCornetVicepresidentIDelegatEspecialDeLEstatAlConsorciDeZonaFranca?feat=embedwebsite


 
 
 

 
 

 
 

 

Sònia Corrochano 
Directora de l’Aeroport de Barcelona - El Prat 

Sònia Corrochano 

Sonia Corrochano, és Enginyer Superior Aeronàutic amb Postgrau en 
Cooperació Internacional i Programa de Direcció General d’IESE Business 
School. Amb més d’ 11 anys d’experiència dins el sector aeronàutic amb 
activitat de gestió, consultoria, enginyeria, direcció d’obra i oficina 
tècnica de disseny, al 2006 es va incorporar a l’Aeroport de Barcelona-El 
Prat a l’àmbit de gestió, havent exercit els càrrecs de Cap de 
Departament de Gestió d’ Operacions, fins al juny del 2011 en el que va 
ser nomenada Cap de la Divisió d’ Operacions.  

Desdejuni 

6 de febrer de 2014 
 
Sonia Corrochano que des de el mes de març de 2012 dirigeix l’Aeroport de Barcelona - El Prat, va participar al 
desdejuni programat pel Fòrum Empresarial del Llobregat. 

  
Sonia Corrochano va exposar als empresaris i directius del Fòrum Empresarial del Llobregat les línies 
estratègiques de l’Aeroport i les implicacions de l’activitat logística i de manteniment sobre l’activitat 
econòmica del territori i Catalunya. 

IMATGES 

https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/DesdejuniAmbSoniaCorrochanoDirectoraDeLAeroportDeBarcelonaElPrat?feat=embedwebsite


 
 
 

 
 

 
 

 

13 de març de 2014 
 
Emili Rousaud va exposar als empresaris i directius del Fòrum Empresarial del Llobregat quin era l’actual 
funcionament del mercat elèctric després dels darrers canvis normatius i quines solucions energètiques de 
menys cost existeixen per a les empreses. 
 

 
 

 

Emili Rousaud 
Soci fundador i Director General de Factorenergia 

Emili Rousaud 

Emili Rousaud Parés, llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE 
i en Direcció i Administració d’Empreses per la Universitat Politècnica de 
Catalunya, és Soci Fundador i Director General de Factorenergia, la 
primera empresa comercialitzadora d’electricitat nascuda en el mercat 
liberalitzat, fundada l’any 1999. Combina aquesta direcció amb la 
docència (professor associat de la Universitat Pompeu Fabra) i la seva 
pertinença a diverses associacions empresarials i institucions, com 
l’associació Grup de Gestors Energètics, de la que n’és vicepresident. 

 
 

Desdejuni 

VÍDEO IMATGES 

https://youtu.be/Z4TYw1W_v_k
https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/DesdejuniAmbEmiliRousaudDirectorDeFactorenergia?authuser=0&feat=directlink


 
 
 

 
 

 
 

 

27 de març de 2014 
 
Felip Puig, el Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, va presentar als empresaris i 
directius del Fòrum Empresarial del Llobregat quines eren les línies estratègiques del seu Departament envers 
a les empreses i les accions concretes que estaven previstes per a reactivar l’activitat econòmica al territori de 
L’Hospitalet i Baix Llobregat.  

 
 

Felip Puig 
Conseller d’Empresa i Ocupació 

Felip Puig 
 
Nascut a Barcelona l’any 1958. Casat. Té dues filles. Enginyer de Camins, 
Canals i Ports per la UPC i Diplomat en Administració d’Empreses per la 
Universitat Politècnica de Madrid.  
Secretari General del Departament de Benestar Social, els anys 1992 a 
1996. I Secretari d’Oganització de CDC de 1996 a 1999. Diputat al 
Parlament de Catalunya. Nomenat Conseller d’Interior el 28 de 
desembre de 2010 fins el desembre de 2012. I nomenat Conseller 
d’Empresa i Ocupació el dia 27 de desembre de 2012.  
 

Desdejuni 

IMATGES VÍDEO 

https://youtu.be/MVN1cOfWidE
https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/DesdejuniAmbFelipPuigConsellerDEmpresaIOcupacioDeLaGeneralitatDeCatalunya?feat=embedwebsite


 
 
 

 
 

 
 

 

13 de maig de 2014 
 
Sònia Recasens va exposar als empresaris i directius assistents quines eren les línies estratègiques de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic a l’Àrea Metropolita de Barcelona, què s'estava fent i què es pensava fer per 
fomentar l’activitat econòmica, l’ocupació i la creació d’empreses.  

Sònia Recasens 
Vicepresidenta de Desenvolupament Econòmic de l’AMB 

Sònia Recasens 

Sònia Recasens és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials 
per la Universitat de Barcelona, Postgrau en “Direcció d’empreses 
hoteleres” i Postgrau d’IESE “Programa de lideratge per a la gestió 
pública”. Segona Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, 
responsable de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació, Vicepresidenta 
de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i, al mateix temps, ostenta el càrrec de Portaveu del Grup 
Municipal de CIU. 

Desdejuni 

IMATGES VÍDEO 

https://youtu.be/20P_X2EMae0
https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/DesdejuniDelFEmLlobregatAmbSoniaRecasens?authkey=Gv1sRgCOei5u2sqMvLeQ&feat=embedwebsite


 
 
 

 
 

 
 

 

13 de juny de 2014 
 

Santi Vila va presentar als empresaris i directius del Fòrum Empresarial del Llobregat quines eren les línies 
estratègiques del seu Departament envers al desenvolupament de noves infraestructures, amb especial 
atenció al territori del Baix Llobregat i L’Hospitalet, i principalment a la zona de la Plaça Europa i el nou 
Districte Econòmic. 

 
 

Santi Vila 
Conseller de Territori i Sostenibilitat 

Santi Vila 

Nascut l’any 1973. És llicenciat en Lletres, especialitat d’Història, per la 
Universitat de Girona (1996) amb Grau de llicenciat (1999). L’any 1999 
va ser elegit regidor de l’Ajuntament de Figueres. L’Any 2007 és 
proclamat candidat a l’alcaldia de CiU. Durant els anys 2010-2012, ha 
estat exercint la presidència de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya, el novembre de 2012, ha estat escollit per 3a 
vegada diputat per CiU i des del desembre de 2012 és conseller de 
Territori i Sostenibilitat.  

 

 

Desdejuni 

IMATGES VÍDEO 

https://youtu.be/B45k2DaY3zg
https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/DesdejuniDelFEmLlobregatAmbSantiVilaConsellerDeTerritoriISostenibilitat?authuser=0&feat=directlink


 
 
 

 
 

 
 

 

17 de setembre  de 2014 
 
Antoni Poveda, com a Alcalde de Sant Joan Despí, 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. 

 
Des del seu càrrec com a Vicepresident de Transport i Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va 
exposar quines eren les línies estratègiques de l’Àrea de Transport i Mobilitat a l’Àrea Metropolita de 
Barcelona. 

Antoni Poveda 
Alcalde de Sant Joan Despí  i Vicepresident de  Transport i Mobilitat de l’AMB 

Antoni Poveda 

Nascut el 1955, va arribar quatre anys després a Sant Joan Despí. Antoni 
Poveda, periodista de professió (col·legiat al Col·legi de Periodistes de 
Catalunya) i amb estudis de l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, va 
treballar com a corresponsal per a diversos diaris emblemàtics de la 
transició com ara Tele/Exprés, Mundo Diario i El Periódico de Catalunya. 
La seva vocació periodística el va portar també a participar en la creació 
de diverses publicacions locals i comarcals. Des de 1983 va ser regidor de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, on va treballar en diferents àrees de 
gestió. És alcalde des del dia 3 de març de l’any 2006.  

Desdejuni 

IMATGES VÍDEO 

https://youtu.be/zBPMOLmsGgM
https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/DesdejuniDelFEmLlobregatAmbAntoniPovedaAlcaldeDeSantJoanDespi?authuser=0&feat=directlink


 
 
 

 
 

 
 

 

Actes 
Presentació Llibre“L’Hospitalet i Baix Llobregat: Una història empresarial” 
+ 6è Aniversari del Fòrum Empresarial del Llobregat 

29  de setembre de 2014 
 
El Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya Felip Puig, va presidir l’acte de celebració del 
6è Aniversari del Fòrum i de presentació del llibre “L’Hospitalet i el Baix Llobregat: Una Història Empresarial”, 
de l’historiador econòmic Francesc Cabana i Vancells. El llibre, un treball de més de 2 anys,  repassa l’evolució 
i la relació amb la comarca de sectors com el metal·lúrgic, farmacèutic, automòbil, alimentació, química, 
agricultura o infraestructures entre d’altres.  
El llibre recull l’experiència de més de 800 empreses que han deixat la seva empremta al territori. 
L’acte de presentació va comptar amb la participació activa de diferents alcaldes del territori, de Joaquim 
Balsera, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i d’algunes empreses que apareixen al llibre. 

IMATGES VÍDEO 
6 anys de Fem Llobregat 
 
A l’esdeveniment, al qual es va fer també balanç dels primers sis anys del 
Fòrum, al celebrar-se el 6è Aniversari, van assistir més de 200 
personalitats del món econòmic, empresarial, i polític de Catalunya. 
 
El Fòrum, durant aquest temps, ha celebrat 35 desdejunis- col·loquis, 
que han comptat amb més de 1.000 participants, directius i empresaris 
de la zona. Ha publicat 23 informes de conjuntura econòmica convertint-
se en un referent. 
. 

https://youtu.be/fuaxaLiO6fk
https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/6eAniversariDelFEmLlobregat?authuser=0&feat=directlink


 
 
 

 
 

 
 

 

Sixte Cambra 

Després d’haver ocupat càrrecs d’alta direcció en empreses, és president 
del Port de Barcelona des de gener de 2011. Va ser senador per 
Convergència i Unió i president de la Comissió d’Hisenda del Senat fins al 
2004.  
 
Director del Torneig de Tennis Conde de Godó des del 1985 al 2008 i 
Vicepresident Econòmic del Reial Club de Tennis Barcelona, va ser també 
Vicepresident FC Barcelona i Síndic del Soci des del 1993 fins al 1999. 

 
 

Desdejuni 
Sixte Cambra 
President del Port de Barcelona 

21 d’octubre de 2014 
 
Sixte Cambra va presentar l’estratègia del Port de Barcelona pels propers anys davant d’un grup d’empresaris 
del Fòrum Empresarial Llobregat.  
 
Sixte Cambra va explicar quina era la situació actual del Port de Barcelona, les activitats que desenvolupa i les 
línies estratègiques pel futur. 

 
 

IMATGES VÍDEO 

https://youtu.be/C6VXp7eo8zo
https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/DesdejuniDelFEmLlobregatAmbSixteCambraPresidentDelPortDeBarcelona?feat=embedwebsite


 
 
 

 
 

 
 

 

Actes 
Presentació Llibre“L’Hospitalet i Baix Llobregat: Una història empresarial” a Foment 
del Treball 

27 d’octubre de 2014 
 
Van presidir l’acte Manuel Rosillo, president del Fòrum Empresarial del Llobregat, Joaquim Gay de Montellà, 
president de Foment del Treball, i Joan Rosell, president de la CEOE i hi van participaran empresaris de la 
zona. El llibre compta amb la participació i el testimoni de més de 800 empreses del territori, posa en valor la 
seva tasca i relata el desenvolupament d’una de les zones industrials més importants de Catalunya. Un llibre 
que posa en valor la tasca de les empreses del territori, i que relata el desenvolupament d’una de les zones 
industrials més importants de Catalunya.  La presentació va ser a càrrec de l’autor del llibre, Francesc Cabana i 
Valcells, historiador econòmic de reconegut prestigi. El mateix dia de la presentació es van poder adquirir 
exemplars de l’edició limitada del llibre. 
 

IMATGES VÍDEO 

https://youtu.be/rFn7VmYuAbg
https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/PresentacioDelLlibreLHospitaletIBaixLlobregatUnaHistoriaEmpresarialAFomentDe?authuser=0&feat=directlink


 
 
 

 
 

 
 

 

Desdejuni 

13 de novembre de 2014 
 
L’alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, es va reunir amb més de 40 empresaris, en el marc d’un 
desdejuni del Fòrum Empresarial del Llobregat presidit per Manuel Rosillo. 

 
L’Alcaldessa 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 municipi.  

Pilar Díaz 
Alcaldessa d’Esplugues de Llobregat 

Pilar Díaz 

Neix a Barcelona al 1967 i resideix a Esplugues de Llobregat. Alcaldessa 
d’Esplugues des del 12 de juny de 2006, on havia estat des del 2003 
primera tinent d’alcaldia i portaveu del Grup Municipal Socialista. 
Diputada Provincial des de juliol de 2011.Fou diputada al Parlament de 
Catalunya del PSC-CpC a les VI i VII legislatures. Va ser portaveu 
d’Universitats i Recerca i de Polítiques de Dones del seu grup 
parlamentari. El govern nord-americà li va concedir, en qualitat de 
parlamentària, una beca per a un intercanvi d’experiències a EEUU sobre 
polítiques de regulació de les telecomunicacions. 

VÍDEO IMATGE 

https://youtu.be/Zdxz6e4zfYQ
https://picasaweb.google.com/114345601427399856399/DesdejuniAmbFelipPuigConsellerDEmpresaIOcupacioDeLaGeneralitatDeCatalunya?feat=embedwebsite


Estudis econòmics 



Informes trimestrals sobre la cojuntura econòmica de L’Hospitalet i Baix Llobregat 

Estudis econòmics 
 
 

 

1r Trimestre de 2014 2n Trimestre de 2014 3r Trimestre de 2014 4rt Trimestre de 2014 

http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A2242.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A2320.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A2418.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A2513.pdf


Reculls de premsa 



 
 

 

Reculls de premsa 
Finanzas.com ABC La Vanguardia 



 
 

 

Reculls de premsa 
Europa Press Economía Digital El Far 



 
 

 

Reculls de premsa 
ABC El Llobregat El Far 



 
 

 

Reculls de premsa 
Expansión La Vanguardia Europa Press 



 
 

 

Reculls de premsa 
Catalunya Press Telenoticies L’economic 



 
 

 

Reculls de premsa 
Diari de L’Hospitalet Via Empresa Al dia 



 
 
 

 
 

 
 

 

• El Consorcio de la Zona Franca alquila 160.000 metros cuadrados en un año. 
• Cornet admite una bajada “agresiva” en los alquileres del Consorci de la Zona Franca. 
• Zona Franca rebaja precios para llenar de empleos el polígono. 
• L'Hospitalet acoge el centro de certificaciones de productos para China. 
• El CZFB prevé 7,3 millones de beneficios en 2013. 
• Carga y logística, claves para los vuelos intercontinentales. 
• "Desenvolupar la càrrega i l'activitat logística és clau pel creixement de vols intercontinentals”. 
• El paro en L'Hospitalet y el Baix Llobregat cae un 3,2%. 
• El Baix y L'H contabilizan más de 18.000 contrataciones en el último trimestre de 2012. 
• Para Factor Energía, la situación del mercado energético es «surrealista». 
• Factor Energía ‘atacará’ los hogares cuando haya liberalización. 
• Críticas al mercado energético. 
• El director de Factorenergia califica de "surrealista" la situación del mercado energético. 
• El nombre d'empreses creix per primera vegada des que va començar la crisi  
• El nombre d’empreses creix al Baix Llobregat, en taxa interanual, per primera vegada des de que va 
començar la crisi. 
• Crece por primera vez el número de empresas de L'Hospitalet y el Baix Llobregat. 
• La patronal AEBALL ja coneix els nous convidats del Fòrum Empresarial del Llobregat. 
• La ATM crea una comisión de trabajo para negociar mejoras en el acceso en transporte al Distrito 
Económico. 
• Un llibre recull l'experiència de més de 800 empreses de la comarca. 
• Presentació "L'H i el Baix, una història empresarial”. 
• Presentació "L'H i el Baix, una història empresarial”. 
• Una història industrial de més de 200 anys  

Reculls de premsa 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140122/consorcio-zona-franca-alquila-2589161.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/01/cornet_admite_que_ha_bajado_de_forma_agresiva_los_alquileres_en_el_consorci_de_la_zona_49885.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/01/cornet_admite_que_ha_bajado_de_forma_agresiva_los_alquileres_en_el_consorci_de_la_zona_49885.php
http://www.lavanguardia.com/economia/20140122/54400374216/l-hospitalet-acoge-el-centro-de-certificaciones-de-productos-para-china.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140122/54400374216/l-hospitalet-acoge-el-centro-de-certificaciones-de-productos-para-china.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-czfb-preve-73-millones-beneficios-2014-20140122122915.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-czfb-preve-73-millones-beneficios-2014-20140122122915.html
http://elfar.cat/not/5852/el_baix_y_l_039_h_contabilizan_m_aacute_s_de_18_000_contrataciones_en_el__uacute_ltimo_trimestre_de_2013
http://elfar.cat/not/5852/el_baix_y_l_039_h_contabilizan_m_aacute_s_de_18_000_contrataciones_en_el__uacute_ltimo_trimestre_de_2013
http://elfar.cat/not/5852/el_baix_y_l_039_h_contabilizan_m_aacute_s_de_18_000_contrataciones_en_el__uacute_ltimo_trimestre_de_2013
http://elfar.cat/not/5852/el_baix_y_l_039_h_contabilizan_m_aacute_s_de_18_000_contrataciones_en_el__uacute_ltimo_trimestre_de_2013
http://www.elllobregat.com/noticia/8842/Baix-Llobregat/pda/
http://elfar.cat/not/7804/la_atm_negociara_con_empresarios_mejoras_en_el_transporte_publico/
http://elfar.cat/not/7804/la_atm_negociara_con_empresarios_mejoras_en_el_transporte_publico/
http://elfar.cat/not/7804/la_atm_negociara_con_empresarios_mejoras_en_el_transporte_publico/
http://elfar.cat/not/7960/un_llibre_recull_l_experiencia_de_mes_de_800_empreses_de_la_comarca/
http://elfar.cat/not/7960/un_llibre_recull_l_experiencia_de_mes_de_800_empreses_de_la_comarca/
http://elfar.cat/not/7960/un_llibre_recull_l_experiencia_de_mes_de_800_empreses_de_la_comarca/
http://www.gavatv.cat/gtv/capitol/presentacio-l-h-i-el-baix-una-historia-empresarial
http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/8920046
http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/8920046
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2014/09/una-historia-industrial-de-mes-de-200-anys-8428.php


 
 
 

 
 

 
 

 

• 6è aniversari del Fòrum empresarial del Llobregat. 
• “Les empreses s’han adaptat com un guant al territori”.  
• Un llibre recull com el teixit empresarial del Baix Llobregat i l'Hospitalet s'han adaptat al territori. 
• L'Hospitalet i el Baix Llobregat.  
• Éxitos y fracasos en el corazón industrial. 
• El Fòrum empresarial de la comarca presenta el llibre “L’Hospitalet i el Baix Llobregat: una història 
empresarial”. 
• El Fòrum empresarial del Llobregat ja té 6 anys d'historia. 
• Sixte Cambra denuncia a l'hospitalet per les ingerències del govern espayol. 
• Rosell dice que falta muchísima información economica de la independencia.  
• Rosell (Ceoe) dice que falta "muchísima información" económica de la independencia.  
• Consulta.- Rosell (Ceoe) diu que falta "moltíssima informació" econòmica de la independència. 
• Joan Rosell presenta el llibre 'L'Hospitalet i el Baix Llobregat: Una Història Empresarial’.  
• La Ceoe i Foment del Treball destaquen la trajectòria industrial del Baix Llobregat.  
• Joan Rosell presenta el llibre homenatge de Francesc Cabana a les empreses de la comarca. 
• Sixte Cambra: "El turisme de creuers no genera ni el 7% dels ingressos del Port”.   
• L'atur del mes d'octubre registra el menor increment en aquest mes des de l'inici de la crisi.  
• El Baix Llobregat y L'Hospitalet suman 8.600 nuevos empleos en un año.  
• La creació d’ocupació pren embranzida a l’Hospitalet i el Baix Llobregat.  
• La creació d’ocupació pren embranzida al Baix Llobregat . 
• El Baix Llobregat y L'Hospitalet suman 8.600 nuevos empleos en un año.  
• La alcaldesa de Esplugues critica la rigidez del PGM. 
• Díaz critica els obstacles a l'establiment de nova activitat econòmica. 
• Pilar Díaz alcaldessa d'Esplugues ha participat al debat del Fòrum Empresarial del Llobregat . 
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• Pilar Díaz advoca per la formació i les ajudes públiques per potenciar l'ocupació i l'establiment de nova 
activitat econòmica. 
• Pilar Díaz, als desdejunis del Fòrum Empresarial del Llobregat. 
• El Fòrum empresarial del Baix Llobregat remarca que la comarca presenta una contracció del 0,28% al 
2013, menor que la mitjana de Catalunya.   
• El PIB del Baix Llobregat presenta una contracció del 0,28% al 2013, menor que la mitjana de 
Catalunya.  
•L’historiador Francesc Cabana presenta als alumnes d’ADE les claus de la història econòmica del Baix 
Llobregat recollides en el seu darrer llibre.  
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• Millora del mercat de treball el darrer trimestre del 2013 a l'Hospitalet i el Baix Llobregat. 10/02/14 
• Sonia Corrochano, directora de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, ha fet balanç aquest matí dels resultats de 
2013. 06/02/14 
•Emili Rousaud, director de Factorenergia: "La situació del mercat energètic és surrealista”. 13/03/14 
•Canvi de tendència: L'atur registrat a L'H i el Baix Llobregat al febrer cau de 4.847 aturats respecte a un any 
enrere. 10/04/14 
•Felip Puig, "Catalunya creixerà aquest any per sobre de 1,5 per cent el seu PIB”. 27/03/14 
•Sonia Recasens: "Les administracions han d'estar del costat de les empreses”. 14/05/14 
•Santi Vila, "Hem de trobar el punt d'equilibri entre creixement i conservació”. 13/06/14 
•El nombre d'empreses creix a l'Hospitalet i el Baix Llobregat, en taxa interanual, per primera vegada des de 
que va començar la crisi. 16/07/14 
•Antoni Poveda, "L’ATM necessita un marc de finançament estable per fer front a les polítiques de mobilitat 
sostenible”. 17/09/14 
•“Les empreses s’han adaptat com un guant al territori”. 30/09/14 
•Sixte Cambra: “Necessitem autonomia en la gestió econòmica per competir amb els grans ports del Nord 
d'Europa”. 21/10/14 
•Rosell: “Aquest llibre és un homenatge a totes les empreses, també a les que han caigut”. 28/10/14 
•La creació d'ocupació pren embranzida a l'Hospitalet i el Baix Llobregat. 11/11/14 
•Pilar Díaz, “Si per cada nova implantació empresarial hem d’esperar una modificació del Pla General 
Metropolità, perdrem totes les oportunitats”. 13/11/14 
•El PIB del Baix Llobregat presenta una contracció del 0,28% al 2013, menor que la mitjana de Catalunya. 
01/12/14 
 

Més informació: http://www.femllobregat.cat/noticies.asp 

http://www.femllobregat.cat/noticies.asp
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