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NORDLOGWAY,  PORTA L’ECONOMISTA  

JOSÉ MARÍA GAY DE LIÉBANA A VIC 
 

L’operador logístic osonenc organitza un acte amb el Consell Empresarial d’Osona coincidint amb la nova 

orientació del grup  

El prestigiós economista José María Gay de Liébana participarà el dijous 3 de març en un acte a Vic a iniciativa 

de NORDLOGWAY, el nou operador logístic fruit de la integració en una mateixa marca d’Agència Nord de 

Torelló i Logway 2007 de Manlleu. Gay de Liébana participarà en una recepció i una posterior conferència, que 

suposarà el tret de sortida a un cicle sobre Empresa Familiar organitzat pel Consell Empresarial d’Osona adreçat 

a empresaris i altres agents econòmics de la comarca.  

La presència del doctor Gay de Liébana a Vic, de la mà de NORDLOGWAY, s’emmarca en la política del grup 

d’oferir valor afegit al servei de l’economia de la comarca i de la Catalunya interior. Tot plegat en un entorn on 

està guanyant pes de cara a la competitivitat de les empreses l’externalització de serveis d’alt valor afegit com 

poden ser el transport i la logística.  

Un recent estudi de Carme Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona per al 

Departament d’Empresa de la Generalitat, situa aquesta externalització com a element mitigador dels efectes 

de la desindustrialització durant els anys de crisi. Aquest procés ha permès a la indústria focalitzar els esforços 

en el que realment els aporta valor afegit i passar costos fixes a variables, posant-se en mans de col·laboradors 

especialitzats que a la seva vegada els aporten valor afegit en els serveis que els presten. 

En el cicle que s’enceta amb la conferència del doctor Gay de Liébana s’analitzarà la importància de la 

col·laboració entre empreses, administracions, universitats i altres organitzacions en l’àmbit d’Osona i de la 

Catalunya interior a l’hora de millorar la competitivitat. El doctor Gay de Liébana introduirà en la conferència del 

dia 3 alguns elements d’anàlisi en aquest sentit i de la importància de donar relleu a les sinergies entre diferents 

operadors del mateix territori. 

José María Gay de Liébana participarà en una recepció a l’edifici del Sucre adreçada a empresaris i altres agents 

econòmics de la comarca, i en la qual també intervindrà Francesc Llorens, CEO de NORDLOGWAY, que donarà la 

benvinguda i donarà pas al vídeo de presentació de la inversió de 6 milions d’euros que el grup ha fet per 

convertir les seves instal·lacions en referents de l’aplicació tecnològica en el sector de la logística. Durant 

aquesta recepció, el professor Gay de Liébana també estarà a disposició dels mitjans de comunicació. 

Doctor en Ciències Econòmiques i Dret, José María Gay de Liébana és professor titular d’Economia Financera i 

Comptabilitat de la Universitat de Barcelona. Premi Economia 2012, també ostenta altres distincions i és autor 

de diverses obres, alhora que és conegut per participar com a expert en diversos mitjans de comunicació, 

aportant una visió pedagògica i en ocasions avançant-se als esdeveniments sobre l’economia catalana, 

espanyola i mundial. 

 



 

NORDLOGWAY és l’operador logístic fruit de la integració de Transports Nord de Torelló i l’empresa de serveis 

logístics Logway de Manlleu. Incorpora els serveis de manipulació, emmagatzematge i transport fruit de la 

inversió en les seves instal·lacions de Manlleu, Torelló i Santa Perpètua de Mogoda. La inversió de sis milions 

d’euros en tecnologia punta en les seves instal·lacions de Manlleu, amb estanteries robotitzades que permeten 

fins a una rotació de 120 palets per hora, situen NORDLOGWAY com un operador logístic punter que pretén 

marcar la diferència en un territori històricament molt dependent de les plataformes logístiques de l’entorn 

metropolità.  

Les instal·lacions de Manlleu, equipades amb la tecnologia més puntera en matèria d’emmagatzematge, 

manipulació de mercaderies, ‘picking’ i seguretat, es converteixen així en un ‘hub’ logístic al servei de l’empresa 

d’Osona i la Catalunya interior. La ubicació estratègica de NORDLOGWAY permet als clients que busquen un 

centre de distribució nacional i/o internacional a la província de Barcelona, un punt de servei per al seus clients 

que els permet l’estalvi en estructura que implica un magatzem propi. A NORDLOGWAY es planifica i controla el 

flux, l’emmagatzematge i tota la distribució de les mercaderies de manera eficient i efectiva, des del seu origen 

fins a la seva destinació  

 
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA 

CICLE EMPRESA FAMILIAR 2016 – NORDLOGWAY I CONSELL EMPRESARIAL D’OSONA 

Dijous, 3 de març, edifici del Sucre de Vic (C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5). 

18h. Sala Josep Maria Sert. Recepció adreçada a empresaris i altres agents econòmics, amb la participació de 

Francesc Llorens, CEO de NORDLOGWAY, i del professor José María Gay de Liébana, que també atendrà als 

mitjans de comunicació. 
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