
  
 

 
 

 

La Zona Franca de Barcelona i la Cambra de 

Comerç del Perú a Espanya col·laboren per 

al SIL 2022 
 

• Totes dues entitats han signat un acord de col·laboració amb l'objectiu de 

fomentar la participació d'empreses peruanes en el Saló Internacional de 

Logística (SIL) d'enguany. 

• La 22ª edició de l'esdeveniment, organitzat pel Consorci de la Zona 

Franca de Barcelona (CZFB), se celebrarà del 31 de maig al 2 de juny 

després de dos anys d'absència a causa de la situació sanitària provocada 

per la Covid-19. 

 

Barcelona, 4 de febrer 2022.- El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la 

Cambra de Comerç del Perú a Espanya han signat un acord en el marc de la celebració 

de la 22a edició del Saló Internacional de Logística (SIL), que tindrà lloc del 31 de maig 

al 2 de juny de 2022. La col·laboració entre totes dues entitats neix amb l'objectiu de 

fomentar la participació d'empreses peruanes al saló promovent la contractació d'espai 

per a aquells associats que desitgin participar com a expositors i oferint descomptes en 

les inscripcions de visitants. 

Pere Navarro assenyala que “volem que SIL Barcelona continuï destacant per ser 

un punt de trobada de caràcter internacional dins del sector logístic i l'únic que 

engloba tota la cadena de subministrament. En els últims anys la logística i el 

transport han reivindicat el seu paper a l'economia i han viscut una transformació 

sense precedents que veurem plasmada en el saló d'enguany. La col·laboració 

amb les Cambres de Comerç del Perú a Espanya ens permetrà continuar 

posicionant l'esdeveniment com un referent a nivell global”. 

El SIL és la principal trobada del sector logístic al Sud d'Europa i el Mediterrani, a la qual 

tota la cadena logística està representada: transport, logística, distribució, intralogística, 

magatzematge, supply chain i noves tecnologies. Així mateix, és el gran pont per als 

negocis del sector entre Amèrica Llatina, Europa i el Nord d'Àfrica. 

 

Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

El Consorci és una empresa pública que es finança íntegrament de fons propis com són els arrendaments 

industrials del Polígon de la Zona Franca de Barcelona i amb la seva gestió patrimonial. Tot i que el seu 

camp principal d'activitat és el polígon industrial i la seva zona franca duanera, també promou edificis, sòl 

urbà i industrial, actua de dinamitzador per la transformació empresarial cap a l'economia 4.0 i organitza 

esdeveniments d'interès econòmic per a Barcelona com el saló logístic SIL o l'immobiliari BMP, així com 



  
 

 
 

grans esdeveniments de referència amb un format innovador com la Barcelona New Economy Week 

(BNEW) o la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). 

Al seu plenari té representants del govern espanyol, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya 

i de les principals entitats econòmiques de la ciutat. 

 


