
 

 

 

26è CONGRÉS ANUAL DE LA EUROPEAN LOGISTICS ASSOCIATION 

 

El Centre Espanyol de Logística 

porta l’EUROLOG per celebrar el 25è 

aniversari del SIL a Barcelona 

 

• El dimecres 7 de juny, la conferència anual de la European Logistics Association 

(ELA) se celebrarà a Barcelona, coincidint amb el 25 aniversari del Saló 

Internacional de la Logística organitzat pel Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona. 

 

• La participació en seminaris, la interacció amb el professorat sobre les recerques 

actuals o l'accés a l'ecosistema startup del MIT, són part dels beneficis d'aquesta 

aliança. 

 

• El SIL Barcelona ja té confirmada la celebració de 4 grans congressos 

internacionals: El Congrés ALACAT, la European Conference & European 

Research Seminar del CSCMP, el MedaLogistics Week, i ara el EUROLOG. 

 

Barcelona, 2 de març de 2023. – EUROLOG, el Congrés anual de l'ELA (European 

Logistics Association), celebrarà la seva 26 edició els dies 6, 7 i 8 de juny a Barcelona; 

el 7 de juny ho farà dins del marc del SIL Barcelona; i els dies 6 i 8 a les instal·lacions 

del DFactory Barcelona, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, amb 

visites a instal·lacions logístiques i l'ELA Research Day, respectivament. 

 

La primera edició de l’EUROLOG va ser l’any 2002, també al SIL Barcelona, i ara, més 

de 20 anys després i havent recorregut diferents ciutats europees com Atenes, Bucarest, 

Milà, Lisboa o Berlín, entre altres, torna a la seva primera amfitriona, la Fira líder de 

Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain del Sud d'Europa, el Mediterrani i 

Amèrica Llatina, pel seu 25 aniversari. Gràcies a congressos com l’EUROLOG, 



 

 

 

s'estableix un punt de trobada on es debaten i analitzen els principals temes logístics i 

tendències. 

 

L'ELA, de la qual CEL és Membre Fundador, és una federació constituïda per 30 

associacions europees i amb un abast de més de 50.000 empreses, arriba a gairebé 

tots els països d'Europa Central i Occidental, així com altres regions. El seu objectiu és 

proporcionar un fòrum internacional per a la creació de xarxes, la promoció i el 

desenvolupament de la professió de la logística i la cadena de subministrament. 

 

Paolo Bisogni, president de l'ELA, celebra la realització de la 26a edició de l’EUROLOG 

després de 3 anys de paralització a causa de la pandèmia, “l’EUROLOG sempre ha 

estat una gran oportunitat perquè els professionals de la logística es reuneixin i 

intercanviïn idees i pràctiques. Al celebrar-se cada any en un lloc diferent, 

l’EUROLOG ofereix l'oportunitat de combinar temes nacionals amb altres 

europeus més amplis. L’any 2002 l’EUROLOG es va organitzar al SIL de Barcelona 

i per a l'ELA és un plaer i un privilegi poder repetir-ho ara, en el seu 25 aniversari. 

Serà una oportunitat per fer una retrospectiva de l'evolució del sector en el qual 

hem viscut tant evolució, com a disrupcions i al qual els professionals europeus 

de la logística i la cadena de subministrament s'han anat adaptant gràcies a la 

innovació tecnològica i al desenvolupament del talent professional”. 

 

En paraules de Ramón García, director general del Centre Espanyol de Logística i 

membre del Board de l’ELA, “estem en un moment crucial per al redisseny de les 

cadenes de subministrament a nivell global; en el qual Europa ha de tenir un paper 

molt rellevant; per això, portar a Espanya l’EUROLOG amb els actors que estan 

participant en aquest debat és una gran oportunitat”.  

 

Per part seva, Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona i del SIL, ha explicat que “comptar amb la celebració de l’EUROLOG dins 

del SIL és una gran oportunitat i una excel·lent notícia per a tot el sector de la 

logística que posarà al nostre país en el focus mundial de la cadena de 

subministrament a principis de juny. El SIL sempre s'ha caracteritzat per apostar 

pel seu caràcter internacional i aquest any, el del nostre 25 aniversari, comptarem 

amb el major congrés del sector a Europa -EUROLOG-, el major congrés 



 

 

 

d'operadors logístics i transitaris d'Amèrica Llatina -ALACAT-, el MedaLogistics 

Week i la European Conference & European Research Seminar del CSCMP, 

esdeveniments tots ells que establiran i reforçaran llaços de col·laboració i 

oportunitats de negoci i de networking”. 

 

El Congrés es dividirà en tres jornades; la primera d'elles, el 6 de juny, tindrà lloc al 

DFactory Barcelona, el hub líder per a la promoció i el desenvolupament de la indústria 

4.0 impulsat i gestionat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona- allí es realitzarà 

una visita per les seves instal·lacions, a més d'altres visites a instal·lacions logístiques 

rellevants de la zona. 

 

La segona jornada, en el marc del SIL, el 7 de juny, reunirà experiències i visions sobre 

els temes més actuals i rellevants en logística, ponències de directius de les principals 

empreses i institucions europees, debats sobre l'impacte econòmic i mig ambiental de 

les estratègies logístiques implementades per les empreses, solucions disruptives que 

estan marcant el món de la logística i les claus necessàries per al desenvolupament de 

la logística com a professió i el talent futur davant els nous reptes. 

 

Finalment, l’EUROLOG acabarà el 8 de juny, al DFactory, on es durà a terme l'ELA 

Research Day, el congrés acadèmic de l'ELA, que congregarà a investigadors logístics 

de les principals universitats de tota Europa. 

 

El perfil dels assistents a EUROLOG comprèn a representants dels països membres de 

les associacions que conformen l'ELA, alts directius de l'activitat logística i la gestió de 

la cadena de subministrament a nivell europeu, a més dels principals acadèmics i 

experts en logística. 

 

Sobre el CENTRE ESPANYOL DE LOGÍSTICA (CEL) 
 
Des de 1978, el Centre Espanyol de Logística (CEL) és la primera associació de referència nacional i 
internacional per a la gestió de la cadena de subministrament a Espanya. Està centrada en aportar valor 
als seus socis a través del coneixement i la innovació en la gestió logística. Per això, actua com a referent 
del sector gràcies a la recerca, compilació, selecció i actualització de les més innovadores tècniques de 
gestió logística i de les tendències de negoci emergents en l'economia global. Participa en la divulgació i 
difusió constant del know-how, innovació i bones pràctiques. Conjumina a les organitzacions i professionals 
de la logística en fòrums d'anàlisis per a intercanviar i detectar les millors pràctiques i tècniques gestores 
relacionades amb la cadena de subministrament. www.cel-logistica.org 
 

 

http://www.cel-logistica.org/


 

 

 

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 més gran d'Espanya i el Sud 
d'Europa, el SIL, així com grans esdeveniments de referència amb un format innovador com la Barcelona 
New Economy Week (BNEW) o la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW).  
  
En el seu plenari té representants del govern espanyol, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de 
Barcelona, i de les principals entitats econòmiques de la ciutat.  
  

 

Per a més informació:  

 

Departament de Comunicació Corporativa CZFB   
Lluís López  
lluis.lopez@zfbarcelona.es   
609 358 475    

  

ATREVIA: Consultora de comunicació   
czfbarcelona@atrevia.com   
934 190 630   
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