Europlatforms
comparteix
experiències
en
la
l’Exposició Internacional de
la Cadena de Subministrament
a Atenes

Els membres d’Europlatforms participants a l’Expo Supply Chain
a Atenes.
El passat 4 de novembre, els membres d’Europlatforms van
participar en una jornada de la Conferència Internacional
d’Expo Supply Chain, a Atenes. Durant aquesta conferència, els
membres d’Espanya, Itàlia i Alemanya van compartir la seva

experiència amb el sòl, tema que va ser molt celebrat per
l’audiència.
A la conferència, també va participar el president, el senyor
Pablo Hoya, que va mostrar una visió sobre Europlatforms i el
secretari general, indicant tendències futures en aquest camp.
HTCA, el membre grec d’Europlatforms, va mostrar els plans
futurs en el desenvolupament de les regions de mercaderies en
aquest país, i va explicar la importància del nostre sector en
la millora de l’economia.
Després d’aquesta conferència, els membres d’Europlatforms van
tenir una reunió amb el Ministeri d’Afers Marítims i Política
Insular grega on es va presentar una visió de l’impacte dels
pobles logístics en l’economia i en l’ocupació. Després
d’aquesta reunió, el ministre d’Afers Marítims i Política
Insular va convidar personalment a una reunió per abordar la
sinergia entre ports i Pobles de mercaderies.
En el marc d’aquest esdeveniment, els membres d’Europlatforms
van celebrar la seva Assemblea General, on es va aprovar el
pressupost de 2018.

CIMALSA
participa
en
l’Assemblea
General
d’Europlatforms a Huelva
L’entitat també va reunir el Consell d’Administració, que ha
incrementat la seva capacitat d’influència davant les
institucions europees.

Van decidir incrementar l’ús de les noves tecnologies per a
ser més eficients.

La reunió del Consell d’Administració d’Europlatforms al Port
de Huelva.
El director general de CIMALSA, Isidre Gavín, va participar
aquest 20 d’abril en l’Assemblea General i Consell
d’Administració de l’Agrupació de Plataformes Logístiques
Europees, Europlatforms, que es va celebrar a les
instal·lacions del Port de Huelva, aprofitant la invitació
cursada per l’actual director general i anterior president de
l’entitat, Ignacio Álvarez-Ossorio.
En les reunions, celebrades conjuntament, van estar presents
els representants de les següent associacions: ACTE,
representada per Gavín i Pablo Foia, que al seu torn exerceix
de President d’Europlatforms; l’associació danesa representada
per Kent Bentzen; la italiana representada amb Johann Marzani;
el representant de Portugal, Leonel Cação; i el representant

de l’associació finlandesa Jorma Harkonen, a més del secretari
general Manuel Francisco Martínez. Van disculpar la seva
absència els representants de les associacions grega i
alemanya.
La reunió va confirmar la nova etapa que va començar
Europlatforms fa uns anys, ja que es va posar de manifest la
necessitat d’una representació de la Plataformes Logístiques a
nivell europeu, que posi en valor davant les institucions
europees la importància que aquestes tenen dins de les cadenes
logístiques, i més concretament en l’àmbit dels Corredors
Europeus de Mercaderies. Prova d’aquest creixement de
l’Agrupació ha estat l’entrada de l’associació finlandesa
“Limowa” com a nou membre d’Europlatforms.
També es va aprofitar la reunió per aprovar una modificació
estatutària amb l’objecte de ser més eficients, més àgils, i
reduir costos; i es va substituir l’actual Consell
d’Administració per un Comitè Executiu de tan sols 4 membres i
un secretari general, atribuint al seu torn majors facultats a
l’Assemblea General. Seguint amb la reducció de costos, es va
incorporar als estatuts la possibilitat d’utilitzar les noves
tecnologies en la pressa de decisions; aprovació de documents;
enviament de notificacions, convocatòries, entre altres,
dotant de caràcter vinculant a la decisions preses “on-line”,
reduint el nombre de reunions presencials, i reduint per tant
els costos de desplaçament.
En la trobada es va informar dels projectes presentats als
programes europeus, i es va acordar seguir buscant, potser en
la pròxima candidatura CEF, projectes que potenciïn i valorin
les plataformes logístiques en l’àmbit europeu.
A més, es van compartir les experiències i conclusions dels
diferents fòrums en què Europlatforms va estar present, com
ara: “Involvement of transport organizations in the
implementation of TEN-T Core Network Corridors – Seminar on 3
March 2016”. Fòrum en el qual van estar presents la major part
dels coordinadors dels corredors europeus, i que va servir per

dissenyar les polítiques europees dels propers anys en l’àmbit
dels TEN-T.
Finalment, també es va informar del nomenament d’Europlatforms
com a membre del “Core Team” del Digital Transport and
Logistic Forum, dins de l’activitat d’optimització de
corredors; i es va consensuar la seva posició davant les
institucions europees i assenyalar les línies d’actuació
futures.

El
director
general
de
CIMALSA,
Isidre
Gavín,
vicepresident
segon
d’Europlatforms
L’Associació Europea de Centres de Transport i Logística té
com a objectiu impulsar la competitivitat de les plataformes
logístiques i ser la veu dels enclavaments logístics davant
les institucions europees.

A la imatge (d’esq. a dreta) Isidre Gavín, Pablo Hoya, Ignacio
Álvarez-Ossorio, Johann Marzani, Manuel Francisco Martínez i
Kent Bentzen.
El director general de CIMALSA, Isidre Gavín, és el nou
vicepresident segon de l’Associació Europea de Centres de
Transport i Logística (Europlatforms), un organisme que té com
a objectiu impulsar la competitivitat de les plataformes
logístiques i ser la veu dels enclavaments logístics davant
les institucions europees.
A partir d’ara, a més de Gavín, que ja era membre de la
direcció de l’organisme europeu des del l’octubre de 2014,
aquesta passa a estar integrada per Pablo Hoya, que
n’ostentarà la presidència; Kent Bentzen (Dinamarca), com a
vicepresident primer; Johann Marzani (Itàlia), que serà
vicepresident tercer; els vocals Onofre Sánchez, Aitor Pérez
i Michalis P. Adamantiadis; i Manuel Francisco Martínez, que
ocuparà la secretaria general.

