
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIMEC del Baix Llobregat, El Prat Empresarial i l’Ajuntament del Prat, organitzen la 
anual de debat, a l’entorn de la logística adreçada al teixit empresarial del territori. Enguany la 
proposta és conèixer de primera
sector logístic. 
 
Per tal de treure tot el fruit possible a la Jornada, comptem amb la participació d’experts en logística i 
mobilitat i de responsables municipals sobre aquesta temàtica. Així mateix, 
participació activa en el debat.       
 

09.15 h  Acreditacions

09.30 h  Benvinguda  

Sra. Marta Mayordomo, tinenta 
Comerç i Ocupació de l’Ajuntament 
Sr. Jordi Morera, presi
Sr. Joan Soler

09.45 h  Processos logístics de

Sr. Francisco Duran
10.15 h Taula rodona.

Sr. Francisco Duran, director d
Sra. Eva Lluch
Sr. Javier Malaver,
Modera: Sr. Ignasi Sayol, president de PIMEC Logística

10.45 h   Presentació 
competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat”, 
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Castelldefels, 
Gavà, Viladecans, Sant Boi de Ll
Sr. Andrés Andrés Jara, coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat

11.00 h   Cloenda de la jornada i cafè

Lloc: Centre de Promoció Econòmica
Més informació i inscripcions: 

El Prat Empresarial i l’Ajuntament del Prat, organitzen la 
a l’entorn de la logística adreçada al teixit empresarial del territori. Enguany la 

proposta és conèixer de primera mà i debatre els nous processos de millora en les empreses del 

Per tal de treure tot el fruit possible a la Jornada, comptem amb la participació d’experts en logística i 
mobilitat i de responsables municipals sobre aquesta temàtica. Així mateix, 
participació activa en el debat.        

PROGRAMA 

Acreditacions 

 

Marta Mayordomo, tinenta d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica, 
Comerç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat del Llobregat 
Sr. Jordi Morera, president d’El Prat Empresarial  

Joan Soler, president de PIMEC Baix Llobregat-L‘Hospitalet
rocessos logístics de Nissan  

Francisco Duran, director d’Operacions i Logística de Nissan
. “La logística com a eina competitiva” 

Duran, director d’Operacions i Logística de Nissan
Eva Lluch, consellera delegada  de Lluch Essence 

Javier Malaver, director de Desenvolupament de Negoci de 
Sr. Ignasi Sayol, president de PIMEC Logística 

 del projecte “Distribució i Logística com a motor de la 
competitivitat a la zona Delta del Baix Llobregat”, impulsat per la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Castelldefels, 
Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i El Prat de Llobregat. 
Sr. Andrés Andrés Jara, coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Cloenda de la jornada i cafè-networking 

 
 

Centre de Promoció Econòmica c/Moreres, 48 – 08820 El Prat de Llobregat
Més informació i inscripcions: Elvira Aceves: aceves@elprat.cat / 93478 68 78 (ext. 5642)

El Prat Empresarial i l’Ajuntament del Prat, organitzen la tercera Jornada 
a l’entorn de la logística adreçada al teixit empresarial del territori. Enguany la 

els nous processos de millora en les empreses del 

Per tal de treure tot el fruit possible a la Jornada, comptem amb la participació d’experts en logística i 
mobilitat i de responsables municipals sobre aquesta temàtica. Així mateix, esperem la vostra 

d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica, 

L‘Hospitalet 

de Nissan 

de Nissan 

 CILGroup.  

del projecte “Distribució i Logística com a motor de la 
impulsat per la Diputació de 

Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de Castelldefels, 
 

Sr. Andrés Andrés Jara, coordinador de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic del 

El Prat de Llobregat 
/ 93478 68 78 (ext. 5642) 


