
Memòria d’activitats 
2019



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



15a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Parks & Ride, Baules del transport públic

A la 15a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de Sant Joan Despí,
Ricard Riol, president de PTP, Associació per la Promoció del
Transport Públic; Pere Macias, president del Cercle
d’Infraestructures, i Joan Carles Valero, periodista

16 de gener de 2019

La 15a 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 “Parks & Ride, baules del transport públic”, va tenir lloc el 16 de gener a la
Biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí.

Taula Rodona



17 de gener de 2019

José García Montalvo, catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra, va ser el primer convidat
del 2019, en un dels Desdejunis que organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb
diferents personalitats del món econòmic i polític.

José García Montalvo va parlar sobre la seva visió de l’economia catalana a mig i llarg termini.

José García Montalvo
XV Premi d'Economia de Catalunya i Catedràtic d’Economia

Desdejuni

José García Montalvo, catedràtic d’Economia a la Universitat
Pompeu Fabra, és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu
Fabra, professor d'investigació a Barcelona GSE i professor
investigador a ICREA-Acadèmia. Llicenciat en Economia i Gestió a
la Universitat de València al 1987 va ser Premi Nacional d'Estudis
de Grau en Economia al 1988. És Doctor en Economia per la
Universitat de Harvard.

Al gener de 2018 va ser reconegut amb el XV Premi d’Economia de
Catalunya per part de la Societat Catalana d’Economia.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=234
https://photos.app.goo.gl/yxvfxWeL8mkpQ7k27
https://youtu.be/EBV7m6ahJGE


14 de febrer de 2019

Josep Ginesta, Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, va
ser convidat, en un dels Desdejunis que organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat
amb diferents personalitats del món econòmic i polític.

Josep Ginesta va parlar sobre les línies estratègiques del seu Departament envers a les empreses i les
accions concretes a desenvolupar al territori de L’Hospitalet i Baix Llobregat.

Josep Ginesta
Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies

Desdejuni

Josep Ginesta, Secretari General de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, és Diplomat en Relacions
Laborals, Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.

Ha estat director de l’àrea Laboral i de RRHH a vàries empreses
privades i docent de l’Escola Universitària de Relacions Laborals i
de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull, al Màster
MBA de la UPC i a l’escola Universitària CEURA.
Actualment, ocupa el càrrec de Secretari General de Treball, Afers
Socials i Famílies.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=237
https://photos.app.goo.gl/Wpxwsgms7hgG2pp46
https://youtu.be/vW3M5awT7Ug


16a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
Un DAFO del Baix, territori logístic

A la 16a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, Enric Ticó, director general
de Centrals i Infraestructures per la Mobilitat i les Activitats
Logístiques SAU (CIMALSA); Pere Macias, president del Cercle
d’Infraestructures, i Joan Carles Valero, periodista.

12 de març de 2019

La 16a 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 “Un DAFO del Baix, territori logístic”, va tenir lloc el 12 de març al Centre de
Serveis de Sant Boi.

Taula Rodona



22 de març de 2019

Jaume Armengou, Secretari general de l’IESE, va ser convidat, en un dels Desdejunis que organitza
habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents personalitats del món econòmic i
polític.

Jaume Armengou va parlar sobre el rol i la formació necessària per als directius de les properes 

dècades.

Jaume Armengou
Secretari general de l’IESE

Desdejuni

Jaume Armengou, Secretari General de l’IESE, és Doctor enginyer
de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de
Catalunya. Ha impartit docència i ha col·laborat en projectes
d'investigació principalment a les universitats Politècnica de
Catalunya, Internacional de Catalunya, Navarra, Berkeley i Piura.

Des de setembre de 2018 és Secretari General de l'IESE i professor
en el seu Departament d'anàlisi de decisions.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=239
https://photos.app.goo.gl/rVuEd6Gwaxnie2xK8
https://youtu.be/UrM_-Y3K8ek


24 d’abril de 2019

Miquel Valls, President de la Cambra de Comerç, va ser convidat en un dels Desdejunis que organitza
habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents personalitats del món econòmic i
polític.

Miquel Valls va parlar sobre la transformació econòmica i digital al Baix Llobregat i a L'Hospitalet.

Miquel Valls (A.C.S.)
President de la Cambra de Comerç de Barcelona

Desdejuni

Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona,
era llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de
Barcelona, va cursar un Màster en Gestió Gerencial per l’EADA i
era Diplomat en Direcció d’Empreses per l’IESE.

Va exercir funcions directives i executives en diferents empreses
privades. Va ser President del Consell General de Cambres de
Catalunya, Vicepresident de la Cámara de España, Vicepresident
d’ASCAME, entre d’altres càrrecs en diverses institucions.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=242
https://photos.app.goo.gl/SDDc5BKt9droFr2s6
https://youtu.be/rgU01W_NRHc


15 de maig de 2019

Josep Sánchez Llibre, president de Foment de Treball, va ser convidat, en un dels Desdejunis que
organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents personalitats del món
econòmic i polític.

El Sr. Sánchez Llibre va parlar sobre la seva visió del futur de les empreses de Catalunya, pel que fa a 
la competitivitat i els principals reptes d'aquestes. També aportarà el seu punt de vista respecte a les 
empreses del Baix Llobregat i L'Hospitalet en relació a les de Catalunya.

Josep Sánchez Llibre
President de Foment del Treball

Desdejuni

Josep Sánchez Llibre, President de Foment de Treball, és llicenciat
en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d'Empreses per
ESADE.

Va ser Diputat en el Parlament de Catalunya, Diputat en el Congrés
dels Diputats i Senador per la Comunitat Autònoma de Catalunya
en les Corts Espanyoles. En l’actualitat, és vicepresident de
Conserves Dani, vicepresident de la CEOE i responsable de
relacions amb les Corts Espanyoles des de 2016, i des de
Novembre de 2018, president de Foment del Treball.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=243
https://photos.app.goo.gl/edWGd6F81CDaAuMPA
https://youtu.be/wyjajuSPpt8


17 de juliol de 2019

Pere Navarro, Delegat especial de l'Estat a El Consorci de la Zona Franca, va ser convidat, en un dels
Desdejunis que organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents
personalitats del món econòmic i polític.

El Sr. Navarro va parlar sobre les línies estratègiques i d’actuació del Consorci de la Zona Franca,
especialment les relacionades amb temes Smart, el hub 3D, DFactory, indústria 4.0, sostenibilitat,
etc.

Pere Navarro
Delegat especial de l'Estat a El Consorci de la Zona Franca

Desdejuni

Pere Navarro, Delegat especial de l'Estat a El Consorci de la Zona
Franca, és llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Va ser nomenat delegat especial de l’Estat a El
Consorci de la Zona Franca de Barcelona pel Consell de Ministres
del Govern d’Espanya el juny del 2018. Accedeix a aquest càrrec
després d’una dilatada trajectòria en la qual destaca la seva
experiència com alcalde de Terrassa 2002-2012, com a primer
secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) entre 2011-
2014, i diputat per Barcelona, president del Grup Parlamentari
Socialista i membre de la mesa al Parlament de Catalunya.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=245
https://photos.app.goo.gl/KLNHNQZsQeR5PsCv9
https://youtu.be/3lGmNHllvBg


5 de setembre de 2019

Àngels Chacón, Consellera d’Empresa i Coneixement, va ser convidat, en un dels Desdejunis que
organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents personalitats del món
econòmic i polític.

La Sra. Chacón va parlar sobre les línies estratègiques i polítiques del Departament.

Àngels Chacón
Consellera d’Empresa i Coneixement

Desdejuni

Àngels Chacón, Consellera d’Empresa i Coneixement, és
llicenciada en Dret per la UB amb un postgrau en Gestió del Talent
a les Organitzacions (UB). Té formació especialitzada en comerç
exterior. Va iniciar la seva trajectòria professional en empreses
privades del sector paperer. Entre l’any 2011 i el 2015 va ser
tinenta d’alcalde i regidora de Dinamització Econòmica, Comerç i
Turisme de l’Ajuntament d’Igualada, sent reelegida l’any 2015. Va
ser directora general d’Indústria des del juny de 2017 fins el juny
de 2018, quan va ser nomenada consellera d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=248
https://photos.app.goo.gl/B5fpwG3rmQTnwMn38
https://youtu.be/Q_e_namzKus


24 d’octubre de 2019

Ricard Font, President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, va ser convidat, en un dels
Desdejunis que organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents
personalitats del món econòmic i polític.

El Sr. Font va presentar el Pla Estratègic marcat per la companyia fins el 2030.

Ricard Font
President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Desdejuni

Ricard Font, President de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, llicenciat en ciències jurídiques per la UdG; Màster en
Dret del Territori, Urbanisme i el Medi Ambient per la UPF; Màster
en Gestió i Administració de Societats per la UdG i acumula cursos
de postgrau a la UAB, UPF i ESADE. En els seus inicis professionals,
va exercir com a advocat i diferents càrrecs en l'administració
pública dels que destaquen la Secretaria d'Infraestructures i
Mobilitat i la Direcció General de Transports i Mobilitat.
Actualment, és president de l’empresa pública Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC) des de l’any 2018.

IMATGES VÍDEO

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=250
https://photos.app.goo.gl/n1s7hz6UW2QCQ71X6
https://youtu.be/31ffR5jTpdQ


21 de novembre de 2019

Pau Relat, President del Consell d’Administració de Fira de Barcelona, va ser convidat a l’últim
Desdejuni de l’any que organitza habitualment el Fòrum Empresarial del Llobregat amb diferents
personalitats del món econòmic i polític.

El Sr. Relat va parlar sobre la nova ampliació de la Fira i el pla estratègic per als propers anys.

Pau Relat
President del Consell d’Administració de Fira de Barcelona

Desdejuni

Pau Relat, President del Consell d’Administració de Fira de
Barcelona, llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, i
MBA per IESE Business School. Va iniciar la seva activitat laboral en
empreses del sector químic. Des de 2004, és conseller delegat de
Mat Investment Holding, S.L. Va ser membre del Ple de la Cambra
de Comerç de Barcelona i president de la seva Comissió
d'Internacionalització. El juny de 2011, Relat va ser nomenat vocal
del Consell General de Fira de Barcelona en representació de la
Cambra de Comerç de Barcelona i ha ocupat també la presidència
del saló Iwater 2018. És president del Consell d'Administració de
Fira de Barcelona des del mes de desembre de 2018.

VÍDEOIMATGES

Veure Nota de Premsa: Click Aquí

http://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=250
https://www.youtube.com/watch?v=BHQlHVF6IG4
https://photos.app.goo.gl/v7WwAWpVTgengz7L7


21 de novembre de 2019

Després del Desdejuni amb Pau Relat, President del Consell d’Administració de Fira de Barcelona, per
primer cop es va organitzar una visita guiada a la Fira Gran Via, aprofitant la celebració de l’Smart
City World Congress 2019, l’esdeveniment referent en solucions Smart.

Més d’una trentena de representants del món de l’economia, l’empresa i la política van seguir aquest
tour guiat.

Smart City Expo World Congress 2019
Visita guiada a les instal·lacions de la Fira Gran Via

SCEWC 2019

Al Tour van assistir una trentena de persones acompanyades de
Santiago Ballesté i M. Rosa Fiol, president i directora general del
Fòrum Empresarial del Llobregat. Els assistents van poder recórrer
diferents estands de la Fira i van poder visitar i escoltar les
explicacions de les empreses expositores més importants que
actualment estan desenvolupant o comercialitzant solucions Smart
aplicables als diferents àmbits. La visita va finalitzar a l’stand
d’SMART SPACE.

IMATGES

https://photos.app.goo.gl/T6ci3zZCfbC1gmrL8


17a Taula debat del Cicle d’Infraestructures
La Universitat, infraestructura de coneixement per al territori

A la 17a taula rodona del Cicle els ponents van ser:

Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels, Jordi Berenguer i Sau,
vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la UPC;
Pere Macias, president del Cercle d’Infraestructures, i Joan Carles
Valero, periodista.

26 de novembre 2019

La 17a 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 Universitat, infraestructura de coneixement per al territori”, va tenir lloc
el 26 de novembre al Campus de la UPC (Auditori de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i
Aeroespacial) a Castelldefels.

Taula Rodona



Estudis econòmics



Informes trimestrals del 2019 sobre la conjuntura econòmica de L’Hospitalet i Baix Llobregat

Estudis econòmics

1er Trimestre de 2019 2on Trimestre de 2019
Veure Informe: Click Aquí Veure Informe: Click Aquí

Veure Informe: Click Aquí
3er Trimestre de 2019

Veure Informe: Click Aquí
4rt Trimestre de 2019

http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3835.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3923.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3835.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A3923.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A4053.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A4053.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A4108.pdf
http://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A4108.pdf


Reculls de premsa



Reculls de premsa
LA VANGUARDIA EL FAR

https://elfar.cat/art/27270/el-metallurgic-primer-sector-en-els-poligons-de-lhospitalet-i-el-baix-llobregat
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191024/471172885309/catalunya-font-fgc-apuesta-por-conectar-el-area-metropolitana-entre-si-y-con-el-resto-de-catalunya.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-chacon-rechaza-paro-pais-permanente-basta-discursos-simplistas-20190905124644.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-joan-carles-valero-barcelona-ciudad-neutral-201911260956_noticia.html


EUROPA PRESS ABC

Reculls de premsa

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-chacon-rechaza-paro-pais-permanente-basta-discursos-simplistas-20190905124644.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-joan-carles-valero-barcelona-ciudad-neutral-201911260956_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-joan-carles-valero-barcelona-ciudad-neutral-201911260956_noticia.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-chacon-rechaza-paro-pais-permanente-basta-discursos-simplistas-20190905124644.html


EL LLOBREGAT TV L’H

Reculls de premsa

https://www.elllobregat.com/noticia/16783/economia/miquel-valls-denuncia-la-despreocupacion-de-la-generalitat-respecto-al-area-metropolitana-de-barcelona.html
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14395110
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14395110
http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/14395110
https://www.elllobregat.com/noticia/16783/economia/miquel-valls-denuncia-la-despreocupacion-de-la-generalitat-respecto-al-area-metropolitana-de-barcelona.html


EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI

Reculls de premsa

https://www.elperiodico.com/es/cornella/20190711/mercado-inmobiliariolhospitalet-baix-llobregat-3000-viviendas-vendidas-7550418
https://www.elperiodico.com/es/cornella/20190711/mercado-inmobiliariolhospitalet-baix-llobregat-3000-viviendas-vendidas-7550418
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1660901-chacon-rebutja-una-aturada-de-pais-permanent-com-a-resposta-a-la-sentencia-de-l-1-o.html


• El presidente de FGC anuncia que en julio de 2025 entrará en servicio la unión de las líneas del Llobregat y
Vallés

• Font (FGC) apuesta por conectar el área metropolitana entre sí y con el resto de Catalunya

• Relat: "Toyo Ito tindrà un paper en l’ampliació de Fira Gran Via"

• Àngels Chacón: “Necessitem que Catalunya consolidi la seva base industrial i el Baix Llobregat juga un
paper fonamental”

• La 'consellera' Chacón rechaza un 'paro de país': "Basta de discursos simplistas“

• El president renya Chacón

• L'Hospitalet, El Prat y Esplugues, las ciudades donde más crece el empleo

• L'ocupació creix en més de 1.000 persones a l'Hospitalet, el Prat i Esplugues (Barcelona)

• La comarca allotja el 8,29% dels polígons de l’activitat econòmica catalana

• Récord de participación en los actos del Fòrum Empresarial durante el 2018

• Sánchez Llibre, ante las elecciones en la Cámara: «Siempre quedará Foment para impulsar la economía»

• 12.000 personas más con trabajo en el Baix Llobregat y L'Hospitalet que hace un año

• El Baix Llobregat, la 4ª comarca con mejor situación socioeconómica

Altres impactes

https://www.elllobregat.com/noticia/17609/baix-llobregat/el-presidente-de-ffgg-anuncia-que-en-julio-de-2025-entrara-en-servicio-la-union-de-las-lineas-del-llobregat-y-valles.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191024/471172885309/catalunya-font-fgc-apuesta-por-conectar-el-area-metropolitana-entre-si-y-con-el-resto-de-catalunya.html
https://www.viaempresa.cat/economia/pau-relat-toyo-ito-ampliacio-fira-barcelona-gran-via_2101702_102.html
http://www.fomentdelaproduccio.com/?p=7107&_cldee=cm9zYWZpb2xAYWViYWxsLmNvbQ%3d%3d&recipientid=contact-522486fd1663e311ade0005056b24941-225ff9c99ab2490294f20bad60a6c9bb&esid=2721d8c0-3fd5-e911-b774-005056b24941
La 'consellera' Chacón rechaza un 'paro de país': %22Basta de discursos simplistas%22
https://politica.e-noticies.cat/el-president-renya-chacon-125883.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190730/463787426974/lhospitalet-el-prat-y-esplugues-las-ciudades-donde-mas-crece-el-empleo.html
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-locupacio-creix-mes-1000-persones-lhospitalet-prat-esplugues-barcelona-20190730173032.html
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/21790-la-comarca-allotja-el-8-29-dels-poligons-de-l-activitat-economica-catalana.html
https://elfar.cat/art/27249/record-de-participacion-en-los-actos-del-forum-empresarial-durante-el-2018
https://www.abc.es/espana/catalunya/economia/abci-sanchez-llibre-ante-elecciones-camara-siempre-quedara-foment-para-impulsar-economia-201905151206_noticia.html
https://www.elllobregat.com/noticia/16453/lhospitalet/12.000-personas-mas-con-trabajo-en-el-baix-llobregat-y-lhospitalet-que-hace-un-ano.html
https://confemetal.es/aeball-el-baix-llobregat-la-4-comarca-con-mejor-situacion-socioeconomica/gmx-niv67-con3386.htm?utm_source=boletin_gmx432&utm_medium=email&utm_campaign=digimetal-semana-42-2019


• El Baix Llobregat, cuarta comarca de Catalunya con mejor situación socioeconómica

• El Consorci de la Zona Franca de Barcelona priorizará la industria 4.0 en sus futuras inversiones

• El Baix Llobregat, cuarta comarca de Catalunya con mejor situación socioeconómica

• El mercado inmobiliario sigue su ascenso en la comarca: cerca de 3.000 operaciones en el primer trimestre

• El empresariado, a la espera de los candidatos derrotados en la Cámara de Comercio

• Reclamen la importància estratègica de l'àrea metropolitana de Barcelona

• El metal·lúrgic, primer sector en els polígons de l'Hospitalet i el Baix Llobregat

• AEBALL/UPMBALL: Récord de participación en los actos del fòrum empresarial durante el 2018

• La vía intermedia de la concertación es la solución al problemático mercado laboral

• El mercado inmobiliario del Baix Llobregat y L'Hospitalet aumenta un 8,92%

• 12.000 personas más con trabajo en el Baix Llobregat y L'Hospitalet que hace un año

• El Baix Llobregat allotja el 8’29% dels polígons d’activitat econòmica de Catalunya

• El Baix Llobregat allotja el 8’29% dels polígons d’activitat econòmica de Catalunya

• El Fórum Empresarial, espai de referència al Baix Llobregat

• El Fòrum empresarial del Llobregat fa balanç del 2019 consolidant-se com a punt de trobada de debat
econòmic

Altres impactes

https://www.vilapress.cat/texto-diario/mostrar/1593207/baix-llobregat-cuarta-comarca-catalunya-mejor-situacion-socioeconomica
http://elmercantil.com/2019/07/17/el-consorci-de-la-zona-franca-de-barcelona-priorizara-la-industria-4-0-en-sus-futuras-inversiones/
https://www.vilapress.cat/texto-diario/mostrar/1593207/baix-llobregat-cuarta-comarca-catalunya-mejor-situacion-socioeconomica
https://www.elllobregat.com/noticia/17188/economia/el-mercado-inmobiliario-sigue-su-ascenso-en-la-comarca:-cerca-de-3.000-operaciones-en-el-primer-trimestre.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/camara-comercio-barcelona-empresariado-espera-candidatos-derrotados_245328_102.html
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/22750-reclamen-la-importancia-estrategica-de-l-area-metropolitana-de-barcelona.html
https://elfar.cat/art/27270/el-metallurgic-primer-sector-en-els-poligons-de-lhospitalet-i-el-baix-llobregat
https://confemetal.es/aeball-record-de-participacion-en-los-actos-del-forum-empresarial-durante-el-2018/gmx-niv67-con2961.htm?utm_source=boletin_gmx401&utm_medium=email&utm_campaign=digimetal-semana-15-2019
https://www.elllobregat.com/noticia/16477/economia/la-via-intermedia-de-la-concertacion-es-la-solucion-al-problematico-mercado-laboral.html
https://elfar.cat/art/26691/el-mercado-inmobiliario-del-baix-llobregat-y-lhospitalet-aumenta-un-892
https://www.elllobregat.com/noticia/16453/lhospitalet/12.000-personas-mas-con-trabajo-en-el-baix-llobregat-y-lhospitalet-que-hace-un-ano.html
http://www.elbaix.cat/2019/01/27/el-baix-llobregat-allotja-el-829-dels-poligons-dactivitat-economica-de-catalunya/
https://elfar.cat/art/26249/el-baix-llobregat-allotja-el-82-dels-poligons-dactivitat-economica-de-catalunya?platform=hootsuite
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/24726-el-forum-empresarial-espai-de-referencia-al-baix-llobregat.html
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/30696/el-forum-empresarial-del-llobregat-fa-balanc-del-2019-consolidant-se-com-a-punt-de-trobada?id_butlleti_enviar=290&utm_source=butlleti_article&utm_medium=butlleti&utm_campaign=el-forum-empresarial-del-llobregat-fa-balanc-del-2019-consolidant-se-com-a-punt-de-trobada
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