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CILSA (ZAL PORT) CONSTRUIRÀ PER A AGILITY UNA NAU LOGÍSTICA
DE 11.200 M², DAVANT LA PREVISIÓ DE CREIXEMENT DEL SEU
TRÀNSIT MARÍTIM
➢ CILSA societat participada pel Port de Barcelona (51,5%) i MERLIN Properties (48,5%),
presidida per Mercè Conesa i dirigida per Alfonso Martínez, ha signat un nou contracte
amb Agility dins del seu pla d'expansió per a la construcció d'una nau logística de 11.200
m² que iniciarà la seva activitat durant el primer quadrimestre de 2020.
La Kuwaitiana Agility actualment és un dels majors proveïdors de logística integrada a nivell internacional
després d'un procés d'adquisició de més de 40 marques de logística a tot el món, i la major empresa logística
de Mitjà Orient.
Amb més de 22.000 empleats i operacions en 100 països, Agility Spain ha signat amb CILSA un nou contracte
per a la construcció d'una nau logística que donarà resposta a les seves necessitats actuals en infraestructura
logística i a la gestió d'un nou projecte d'importació marítima a través del Port de Barcelona.
Agility ofereix solucions de cadena de subministrament per a satisfer les necessitats tradicionals i complexes
dels seus clients, oferint serveis de transport aeri, marítim i terrestre, magatzematge, distribució i serveis
especialitzats en logística de projectes, logística química, com també en fires i esdeveniments.
Agility està present en la ZAL Port des de l'any 1998 a través de l'operador Geologístics, el qual posteriorment en 2007 - i després d'un procés d'integració va passar a canviar el seu nom de marca per l'actual Agility Spain,
S.A.
El pla d'expansió de CILSA per als dos pròxims anys permetrà construir un total de 271.000 m² de noves naus
logístiques on s'enquadra aquesta nova infraestructura per a Agility i que consta d'una superfície de 10.200 m²
de magatzem i 1.000 m² d'oficines. La nau se situarà en la ZAL Port (Prat) i està dissenyada sota els màxims
paràmetres de sostenibilitat i eficiència energètica, maximitzant l'ús d'energies alternatives, la millora de la
qualitat ambiental interior, l'eficiència del consum d'aigua, el desenvolupament sostenible dels espais lliures de
la parcel·la i la selecció de materials, de manera que es garantirà la consecució de la certificació LEED
(Leadership in Energy & Environmental Design) amb nivell Gold.
Les característiques tècniques d'aquesta infraestructura són les més adequades per a l'activitat d’Agility,
configurant tres sectors de magatzem d'11 m d'altura lliure, 25 portes amb molls i 2 rampes que permeten
l'accés de vehicles de càrrega, tot això per a oferir la millor solució en el dia a dia de la seva estratègia en la
seva operativa orientada als sectors de “foods & beverage”, “retail” i “automotive”.
La seva activitat actual canalitza més de 6.500 TEU’s que entren o surten a través del Port de Barcelona, amb
una previsió de creixement del 12% anual, complint amb la missió estratègica de la ZAL Port com a motor
econòmic i generador de trànsit marítim per al Port de Barcelona.
Elias Garuz, C.E.O. d’Agility ha subratllat sobre aquest acord, que “des que iniciem la nostra operativa en la ZAL
Port l'any 1998 i després de diverses ampliacions dins d'aquesta, la seva localització estratègica, el nivell dels
seus serveis i, sobretot, la qualitat humana de tota la seva organització, han facilitat i reforçat la decisió de

Nota de premsa ZAL Port

continuar ampliant les nostres instal·lacions en ZAL Port, mantenint així l'estreta col·laboració amb CILSA,
iniciada fa més de 20 anys.
Alfonso Martínez, Director General de CILSA ha assenyalat que “aquest tipus d'aliances són fruit del treball de
fidelització que realitzem amb els nostres clients acompanyant-los en les seves necessitats i oferint-los solucions
eficients que els donin suport a l'hora d'escometre nous projectes de gran inversió minimitzant el seu risc
operatiu. L'activitat i trànsit marítim que genera s'adequa al client i justifica al 100% la raó de ser de la ZAL
Port”.

Sobre Agility Logistics
Agility Logistics és un dels principals operadors de transport i proveïdors de “contract logistics” a nivell
mundial. Ofereix serveis de transport marítim, aeri i terrestre, magatzematge i distribució, així com serveis
integrats de cadena de subministrament en més de 100 països. Agility GIL també ofereix solucions
especialitzades per a grans projectes, petroli i gas, productes químics i logística de fires i esdeveniments. GIL i la
seva empresa matriu Agility, són pioners en mercats emergents i líders en l'ús de tecnologia per a millorar
l'eficiència de les cadenes de subministrament. Agility cotitza en borsa, amb una facturació anual de 4.600
milions de dòlars.
Per a més informació:
Irene Rodríguez, BD Executive Assistant – irrodriguez@agility.com
Tel. 913 432 101
www.agility.com

Sobre CILSA- ZAL Port
CILSA (Centre Intermodal de Logística, S. a., S.M.E.) és la societat mercantil que gestiona la concessió portuària
de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL Port) del Port de Barcelona, participada pel Port de Barcelona (51,5%) i
MERLIN Properties (48,5%)
CILSA ha liderat el desenvolupament, promoció i comercialització d'aquesta zona des de la seva fundació en
1992 i ha estat pionera en acció social i mediambiental. Referent en bones pràctiques, ha implantat el sistema
de gestió mediambiental ISO14001 amb la finalitat de comprometre's amb el creixement respectuós i eficient i
compte també amb la distinció europea EMAS. En aquest sentit, recentment s'ha certificat en el sistema de
gestió energètica ISO 50001 fins a adherir-se al febrer del 2018 al Pacte de les Nacions Unides. Tot això, al
costat de la seva dimensió, ofereix logística i flexibilitat, la converteixen en la plataforma logística de referència
del sector.
Per a més informació:
Sara Martínez, Responsable Comercial ZAL Port – sara.martinez@zalport.com
Tel. 93 552 58 46
www.zalport.com @ZalPortBCN
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