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El saló eDelivery impulsarà
el comerç electrònic
El Consorci de la
Zona Franca organitza
una fira sobre el
procés de lliurament
de productes comprats
a través d’internet
JOSE POLO
Barcelona

Tan bàsic com tenir un bon pro
ducte o una plataforma atractiva
i fàcil d’utilitzar. L’anomenada
última milla del comerç electrò
nic –el procés de lliurar la co
manda d’una botiga virtual al seu
comprador– és una de les claus
de l’èxit o del fracàs d’aquest ti
pus de negocis. Segons un estudi
elaborat per Trusted Shops i
Alpha Research, el 72,% dels
usuaris de l’ecommerce desta
quen l’incompliment dels termi
nis d’entrega com a principal
problema, mentre que un 29,3%
es queixa del lliurament de co
mandes incorrectes. Conscient
d’això, el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona organitzarà
entre els pròxims 6 i 8 de juny,
paral∙lelament al Saló Internaci
onal de Logística, una nova fira
per analitzar la distribució i la lo
gística del comerç electrònic:
eDelivery Barcelona.
“Hi ha moltes fires sobre co
merç electrònic, però som la pri
mera a Espanya a centrarnos en
l’última milla”, va explicar ahir
durant la presentació el delegat
de l’Estat al Consorci de la Zona
Franca, Jordi Cornet. “Arribem
al nostre 100 aniversari tornant a
innovar”, va remarcar Cornet. El
nou saló tindrà lloc al pavelló
vuit del recinte firal de Montjuïc
i espera 4.000 visitants en la seva
primera edició. “Reunirem les
empreses més capdavanteres del
sector”, va assegurar ahir la seva
directora, Blanca Sorigué. Fir
mes com DHL, Correus, Celeri
tas Transporte, Telefónica, Ama
zon, Alibaba, Ulabox i Media
Markt, entre moltes d’altres, hi
participaran”. Aspirem a ser re
ferents europeus en dos o tres
anys”, va indicar Cornet.
eDelivery estarà estructurada
en tres parts: l’exposició, el con
grés i una zona de networking.
“Les tres branques són igual
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Jordi Cornet i Blanca Sorigué durant la presentació d’eDelivery

d’importants per nosaltres”, va
manifestar Sorigué. A la part ex
positiva les empreses de logísti
ca, operacions, noves tecnologi
es, solucions elogistics, consul
toria, solucions de pagament i
serveis de privacitat i seguretat
mostraran els seus productes.
Al congrés es debatrà sobre as
pectes fonamentals del sector
com la ciberseguretat i la regula
ció. Es recolliran experiències
d’èxit internacional a través de
50 ponents i es podran escoltar
“les veus més autoritzades del

Cinquanta ponents
de prestigi
internacional
analitzaran el sector
a la nova fira
sector”.
Finalment, a l’espai de networ
king es fomentarà el contacte en
tre empresaris i, a més a més,
gràcies a una col∙laboració amb
Barcelona Activa, es donarà un
espai perquè diverses empreses
de nou encuny –les conegudes
com a startup– puguin buscar
finançament per a les seves ide
es.
“Hem generat expectatives al
sector, estem satisfets amb el re
sultat”, va opinar la directora
d’eDelivery. “Volem generar ne
goci. El nostre èxit és que els ne

L’Ajuntament “millorarà”
la polèmica superilla
BARCELONA Efe

El regidor del districte de Sant
Martí, Josep Maria Montaner,
va assegurar ahir que l’Ajunta
ment de Barcelona s’avé a dialo
gar amb els veïns de la superilla
del barri del Poblenou contraris
a implantarla per “millorar” els
seus usos, però va advertir que el
govern que dirigeix Ada Colau
no renunciarà a aquest model.
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El regidor va respondre així a
l’informe juridicourbanístic que
va presentar la Plataforma
d’Afectats per la Superilla del
Poblenou, el qual acaba conclo
ent que la implantació d’aquest
projecte és “contrària a la legis
lació vigent” en matèria d’urba
nisme i de mobilitat, entre altres
coses, perquè s’han canviat de
facto les condicions d’urbanit
zació, edificació i activitats de

gocis creixin”, va dir Blanca Sori
gué descrivint els objectius amb
què neix la nova fira.
“El client vol el seu producte el
més ràpid possible el més barat
possible. Això replanteja les ca
denes de distribució i cal donar
solucions”, va remarcar Jordi
Cornet. “És el negoci del segle
XXI”, va afegir. Actualment,
aquest sector representa l’1,56%
del PIB espanyol i va facturar
24.000 milions d’euros el 2016,
un 26% més que el 2014, segons
dades de la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència. A
més a més, va generar un negoci
de 1.100 milions d’euros a les em
preses logístiques d’Espanya,
que és el quart país europeu que
més compra a través d’internet.
Segons el Consorci de la Zona
Franca, dos de cada tres nous
llocs de treball de logística i
transport estaran relacionats
amb l’ecommerce el 2017.
“Aquest negoci ha irromput amb
força a Espanya”, va resumir
Cornet, que aspira que Barcelo
na sigui “una de les referències
en el sector de l’última milla”.
“Sumem esforços per multipli
car resultats”, va afegir el delegat
de l’Estat al Consorci de la Zona
Franca, l’empresa pública orga
nitzadora d’iniciatives com el sa
ló immobiliari Barcelona Mee
ting Point. De moment no s’ha
detallat la periodicitat d’eDelive
ry. “Dependrà de com evolucioni
el mercat”, van indicar ahir els
seus organitzadors.c

l’àmbit que inclou el pla 22@
sense que existís cap acte admi
nistratiu de modificació dels
instruments de planejament vi
gents.
Josep Maria Montaner va dir
que la majoria dels veïns de la su
perilla estan a favor d’aquesta
iniciativa, i també que tot i que
l’Ajuntament està obert a esta
blir “un diàleg per millorarla, no
està disposat a eliminarla”. El
regidor va reconèixer que la
transformació inicial d’aquest
espai del Poblenou en superilla
“es podria haver fet millor”, però
va afegir que, des de la seva crea
ció, ja hi ha hagut més d’una dot
zena de modificacions.c

Serveis del 40%
en hores punta per
la vaga de metro

Fundesplai preveu
donar 5.700 beques
de colònies d’estiu

BARCELONA wEl Departa
ment de Treball, Afers Soci
als i Família ha decretat
l’ordre de serveis mínims
davant la convocatòria de
vaga feta pel comitè d’em
presa del metro de Barcelo
na. La vaga es farà cada
dilluns, des del pròxim dia
24 d’abril, de manera que
continuarà indefinidament,
tret dels dies festius. La
Generalitat ha fixat uns
serveis mínims del 40 per
cent del servei durant les
franges horàries de la vaga,
que coincideixen amb les
hores punta, de set a nou
del matí i de quatre a sis de
la tarda. De 20.30 a 22.30
hores el servei mínim serà
del 20%. / Redacció

BARCELONA wLa Fundació
Catalana de l’Esplai (Fundes
plai) va presentar ahir el
balanç anual del 2016, que
incloïa l’impacte social de les
seves actuacions a favor dels
més vulnerables. Josep Gas
só, president de la fundació,
preveu que la campanya
“Encerta l’estiu. Un estiu per
a tothom”, que ofereix be
ques de colònies d’estiu a
nens en risc d’exclusió, aug
menti la xifra d’ajuts i assolei
xi els 5.700. La iniciativa, que
va començar el 2011, ha mul
tiplicat per cinc el nombre
d’ajuts en aquests sis anys. El
2016, a través d’esplais i altres
activitats, la fundació va
atendre més de 230.000
persones. / Carlos Pérez

Més de 600 pisos
socials per a
famílies de la Mina

El PP reclama
un pla per als
‘nens de la cola’

ST. ADRIÀ DE BESÒS wL’Aju
ntament i el Consorci de la
Mina destinen 64 pisos de
lloguer social a famílies
del barri en risc d’exclusió
social. Es tracta de lloguers
de com a màxim 150 euros
que a més a més reben ajuts i
subsidis per al pagament de
la mensualitat en funció de
la renda familiar. A la ciutat
hi ha 32 famílies en casos
d’extrema necessitat en
llista d’espera i 19 famílies
que es veuen obligades a
compartir 10 pisos petits que
ara es beneficiaran d’aques
ta iniciativa. / Fede Cedó

BARCELONA wEl president del
grup municipal del PP, Alber
to Fernández, va reclamar
ahir un pla de seguretat i
serveis socials per als menors
que inhalen cola a Ciutat Vella
perquè requereixen d’“una
resposta contundent de
Guàrdia Urbana i Mossos”.
“Només abordant aquesta
qüestió des d’una perspectiva
de seguretat, sense comple
xos, i de serveis socials, amb
sensibilitat, es resoldrà un
problema que perjudica la
convivència” al barri de Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribe
ra, va dir Fernández. / EP

Messi i Cristiano celebrant el seu amor de ficció

ÀLEX GARCIA

Apassionat petó entre Messi i
Cristiano Ronaldo al passeig de Gràcia
BARCELONA wL’amor és cec és
el títol de la mostra d’art urbà
que aquests dies ha sorprès
els qui freqüenten el passeig
de Gràcia de Barcelona. Es
tracta d’un grafiti de l’artista
tvboy en què es veu Leo Mes
si amb una rosa a la mà i de
puntetes per posarse a l’altu
ra de Cristiano Ronaldo men
tre el crac del Reial Madrid
agafa l’estrella del Barça pel
clatell i tots dos es fonen en
un apassionat i cinematogrà
fic petó. L’obra ha aparegut
en vigílies de Sant Jordi,

l’autèntic dia dels enamorats
a Catalunya, que aquest any, a
més a més, coincideix amb la
disputa, al Santiago Berna
beu, del clàssic que pot deci
dir la Lliga. L’autor és cone
gut pels retrats de personat
ges cèlebres que ha anat
deixant a les parets i al mobi
liari urbà de Barcelona, des
de santa Ada Colau a un Car
les Puigdemont amb una
enorme semblança a Harry
Potter o el mateix futbolista
argentí convertit en una me
na de Messies. / Redacció

