Nota de premsa

Josep Oriol, nou Director General de
Saba Parcs Logístics
______________________________________________________________________
Barcelona, 22 de Juliol del 2011. Josep Oriol (Barcelona, 1961) ha estat nomenat nou
Director General de Saba Parcs Logístics, la divisió logística de la nova companyia Saba
Infraestructures, en substitució de Joan Font, qui ocupava aquest càrrec des de
setembre del 2008.
Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
Josep Oriol es va incorporar a Abertis el 2009, exercint fins l’actualitat la Direcció
General del Consorci de Parcs Logístics (CPL). Entre 1998 i 2009, va ser Director
General de l’Autoritat Portuària de Barcelona. Josep Oriol és Vicepresident de BCL
(Barcelona Centre Logístic de Catalunya) i Degà del Col∙legi d’Enginyers, Camins, Canals
i Ports de Catalunya, entre d’altres funcions.
Josep Oriol substitueix en el càrrec Joan Font (Barcelona, 1950), qui es va fer càrrec de
la Direcció General d’Abertis Logística, ara Saba Parcs Logístics, el setembre del 2008.
Des de la seva responsabilitat, Joan Font va impulsar el procés de creixement i de
consolidació de l’activitat de parcs logístics, reforçant aspectes claus del negoci com el
servei al client. A més, va ocupar des del 1999 i en el decurs de deu anys, la Direcció
General de Saba Aparcaments, la divisió d’aparcaments de Saba Infraestructures. En
aquest període va situar Saba Aparcaments com un referent del sector en el mercat
espanyol, i va impulsar el seu procés d’internacionalització, ampliant la presència de la
companyia a Itàlia, Xile i Portugal.
Nova etapa, estratègia de desenvolupament i creixement
El nomenament de Josep Oriol com a nou Director General de Saba Parcs Logístics
coincideix amb la nova etapa de la companyia, dins de Saba Infraestructures, una fase
en la qual l’estratègia se centrarà en el desenvolupament i la consolidació del lideratge
a Espanya, especialment Catalunya, i en l’optimització de la gestió dels actius.
La superfície bruta dels parcs logístics de Saba Parcs Logístics supera les 715 hectàrees,
amb una superfície edificable de quasi 3 milions de metres quadrats. Actualment, Saba
Parcs Logístics compta amb prop de 933.000 metres quadrats construïts, amb una
ocupació mitjana del 75% i 128.000 metres quadrats de serveis associats a la logística.
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Saba Infraestructures, creada després del procés de reordenació dels negocis del Grup
Abertis, és un operador de referència en la gestió d’aparcaments i parcs logístics, amb
orientació al creixement i l’excel∙lència en la qualitat de serveis; l’eficiència en la gestió
i la iniciativa en el desenvolupament d’actuacions conjuntes amb l’Administració.
Actualment, està present a sis països: Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra.
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