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Salutació del president 
La Fundació Cercle d’Infraestructures ha portat a terme una intensa activitat 
l’any 2017. En un exercici caracteritzat per la continuació de l’atonia inversora 
per part de moltes administracions públiques, hem volgut focalitzar les 
actuacions cap a un objectiu prioritari: el d’aconseguir crear la consciència del 
valor afegit que les infraestructures suposen per l’economia d’un país. 

No invertir en infraestructures constitueix una  gravíssima errada per molts motius. 
Les infraestructures son una peça clau en la societat del benestar. Sense 
infraestructures o amb infraestructures deficients, les polítiques de mobilitat 
sostenible no son possibles, el transport de les mercaderies no resulta competitiu, 
la qualitat ambiental es veu greument afectada. Arguments com la garantia al 
dret a l’accessibilitat de les persones, la lluita contra el canvi climàtic, o la 
competitivitat dels sectors productius han de ser utilitzats de cara a defensa la 
inversió pública, i no pas a reduir-la, com passa massa sovint. 

Sortosament la recuperació econòmica abasta cada vegada més sectors 
econòmics. Les pròpies administracions públiques recuperen capacitat fiscal i 
per tant els seus pressupostos comencen a respirar. Però aquestes positives 
circumstancies no s’han traduït en increments raonables de les xifres destinades 
a les infraestructures. 

Cal recuperar els anys perduts. Bona part dels actius fixes s’han deteriorat 
greument. L’avís de l’Associació Espanyola de la Carretera es contundent: la 
xarxa viària espanyola presenta uns dèficits de conservació alarmants. I, a 
Catalunya massa obres continuen aturades i sense perspectiva d’enfocar 
estrangulaments històrics a curt termini. 

La tasca a realitzar per part de les entitats professionals i sectorials ha de consistir, 
per tant, en fer sentir la seva veu davant la opinió pública i davant les 
administracions. El Cercle ho ha fet de la mà de les altres institucions (Cambra 
de Contractistes, Asinca, FTN) amb iniciatives com ara  la creació del Consell 
Assessor de les Infraestructures de Catalunya, la organització de la Nit i dels 
premis de les Infraestructures i, sobretot treballant conjuntament sota aquest 
objectiu compartit. 

Com sempre, el Cercle ha estat present en les principals qüestions 
infraestructurals de Catalunya: el Corredor de la Mediterrània, el cicle de 
l’aigua, el manteniment del patrimoni viari, el pagament per ús de les 
infraestructures... Hem comptat amb destacats representants de la política, la 
professió i l’empresa: la consellera Meritxell Massó, la cap de l’oposició Inés 
Arrimadas, el Secretari d’Estat d’infraestructures Julio Gómez Pomar i el Secretari 
de Mobilitat Ricard Font, el vice-conseller valencià Josep Vicent Boira, Alcaldes, 
Alcaldesses i regidores de les principals ciutats catalanes, Samuel  I.Schwartz,  
Juan Lazcano, Salvador Alemany, Pere Padrosa,  Jordi Agustí, Xavier Flores, 
Assumpta Farran, Jordi Sunyer,  Oscar Olivé, Joan Amoròs, Carme Trilla, Ginés de 
Rus, Francesc Robusté, Mario Aymerich... 
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També en l’àmbit de la docència ha estat un any d’intensa activitat, als dos 
cursos de màster que organitzem – el màster de Gestió d’Infraestructures  i 
l’internacional amb l’Universidad del Pacífico – hi vàrem afegir tres activitats 
acadèmiques ben exitoses: el Seminari Ruitem celebrat a Cuba, el Seminari 
Tramvia i Ciutat i la primera edició del Curs de polítiques públiques Paris-Madrid-
Barcelona, promogut amb l’Ècole de Ponts et Chaussées de Paris i La 
Universidad Menendez Pelayo de Madrid. 

La Fundació Cercle d’Infraestructures pot portar a terme tota aquesta activitat 
mercès al suport dels seus patrons i a la col·laboració de moltes empreses i 
entitats que ens fan confiança. Moltes gràcies per fer-ho. Intentem estar a 
l’alçada de la vostra generositat.  

 

 
Pere Macias i Arau 

President de la Fundació 
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Estructura 

Patrons 

 

Col·laboradors 

 

Entitats conveniades 

    

    

   
 

 
 

  

http://www.fgc.cat/cat/index.asp
http://www.cambragirona.cat/
http://www.cambralleida.com/
http://www.cambrastfeliu.com/
http://www.cambrapalamos.org/
http://www.cambrareus.org/
http://www.cambratgn.com/
http://www.up.edu.pe/postgrado/
http://www.wtcbarcelona.com/index.html
http://bcnmobilitat.itt.upc.edu/esp/grupoifhp.php
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Patronat 

• Sr. Pere Macias, president. 
• Sr. Modest Batlle, vicepresident. 
• Sr. Dalmau Codina, vicepresident.  
• Sr. Oriol Altisench, en representació del CECCPB i vicepresident. 
• Sr. Salvador Alemany, en representació d’ ABERTIS. 
• Sr. Pedro Buenaventura, en representació de Construccions Rubau. 
• Sr. Josep Mª Castro, en representació de OHL. 
• Sr. Santiago Farré, en representació de FCC Construcción.  
• Sr. Josep Gassiot, en representació del Gremi de Constructors. 
• Sr. Joaquim Llansó, en representació de la CCOC. 
• Sr. Josep Miarnau, en representació de COMSA Corporación. 
• Sr. Orlando de Porrata-Doria, en representació de COPISA. 

 

 

 

Contacte 
CECCPB 
Els Vergòs 16 
08017 Barcelona 
Tel. 932 043 412 
pere.macias@upc.edu 
 
Pere Macias 
President 

ETSECCPB 
Jordi Girona 1-3, Ed. B-1, 303 
08034 Barcelona 
Tel. 934 017 345 
silvia.borges@upc.edu 
 
Silvia Borges 
Coordinadora 
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resultats - Convenis de col·laboració 
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Liquidació pressupostària 2017 

Ingressos 
INGRESSOS 

DONATIUS PATRONS PRESSUPOST  INGRESSOS   LIQUIDACIÓ  
TOTAL         30.000,00 €     30.000,00 €                -   €  
DONATIUS COL.LABORADORS       
TOTAL         65.000,00 €     42.500,00 €  -  22.500,00 €  
ALTRES       
Rendiment capital fundacional            10,72 €           10,72 €  
Altres ingressos - conveni Diputació Barcelona           7.500,00 €       7.500,00 €                -   €  
Aplicació romanent 2016         10.922,87 €    -  10.922,87 €  
Altres        6.611,86 €    
TRAMVIA CIUTAT        3.481,77 €       3.481,77 €  
TOTAL         18.422,87 €     17.604,35 €  -       818,52 €  

    
 SUMATORI INGRESSOS         113.422,87 €     90.104,35 €  -  23.318,52 €  
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Despeses 
DESPESES 

ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESSUPOST  DESPESES   LIQUIDACIÓ  
Sous i salaris                   -   €  
Seguretat social                   -   €  
Serveis de professionals independents         12.000,00 €     14.399,00 €       2.399,00 €  
Serveis bancaris i similars              250,00 €          152,94 €  -        97,06 €  
Material oficina           1.000,00 €          159,29 €  -       840,71 €  
Publicitat, propaganda i relacions públiques           2.500,00 €       2.314,73 €  -       185,27 €  
Subministraments. Telèfon           1.500,00 €       2.467,48 €          967,48 €  
Material inventariable              800,00 €          226,20 €  -       573,80 €  
Correus i missatgers              250,00 €    -       250,00 €  
Regals, invitacions i similars           1.500,00 €       1.786,24 €          286,24 €  
Manteniment i gestió plana web           5.000,00 €          428,80 €  -    4.571,20 €  
Primes d'assegurances (ASEPEYO)              400,00 €          335,20 €  -        64,80 €  
Altres despeses              400,00 €          261,06 €  -       138,94 €  
TOTAL         25.600,00 €     22.530,94 €  -    3.069,06 €  
ACTIVITATS DIVULGATIVES PRESSUPOST  DESPESES   LIQUIDACIÓ  
Sessions a Barcelona            7.500,00 €       7.077,10 €  -       422,90 €  
Sessions a Lleida            1.000,00 €          517,86 €  -       482,14 €  
Sessions a Tarragona            1.000,00 €    -    1.000,00 €  
Sessions a Girona           1.000,00 €          577,14 €  -       422,86 €  
Sessions a Reus           1.000,00 €          794,47 €  -       205,53 €  
Sessions a Manresa           1.000,00 €           51,37 €  -       948,63 €  
Debats Costa Brava            1.500,00 €          741,55 €  -       758,45 €  
Workshop 2017           7.000,00 €       1.654,77 €  -    5.345,23 €  
Programes d' internacionalització (sopars en confiança)           1.500,00 €       2.383,54 €          883,54 €  
Altres despeses              500,00 €    -       500,00 €  
Cercles (coordinacions, difusió i obsequis)           6.000,00 €       5.526,94 €  -       473,06 €  
TOTAL         29.000,00 €     19.324,74 €  -    9.675,26 €  
ACTIVITATS FORMATIVES PRESSUPOST  DESPESES   LIQUIDACIÓ  
Curs Gestió de les Infraestructures -11ª EDICIÓ-         24.000,00 €     19.661,67 €  -    4.338,33 €  
Programes formatius internacionals (RUITEM+MÀSTER)           6.000,00 €       2.124,16 €  -    3.875,84 €  
Seminari Tramvia Ciutat         10.260,00 €     15.572,77 €       5.312,77 €  
TOTAL         40.260,00 €     37.358,60 €  -    2.901,40 €  
ALTRES ACTIVITATS PRESSUPOST  DESPESES   LIQUIDACIÓ  
Estudis, treballs de recerca i congresos              500,00 €          794,60 €          294,60 €  
Publicacions (Quaderns de disseny)              500,00 €       1.323,00 €          823,00 €  
Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat           7.500,00 €       8.349,00 €          849,00 €  
Consell Assessor d'Infraestructures           1.000,00 €          962,61 €  -        37,39 €  
Projectes, idees, innovació           1.000,00 €    -    1.000,00 €  
TOTAL         10.500,00 €     11.429,21 €          929,21 €  
PUBLICACIONS PRESSUPOST  DESPESES   LIQUIDACIÓ  
Edició workshop            6.000,00 €       2.420,00 €  -    3.580,00 €  
TOTAL           6.000,00 €       2.420,00 €  -    3.580,00 €  
      
 SUMATORI  DESPESES         111.360,00 €     93.063,49 €  -  18.296,51 €  
    
 INGRESOS - DESPESES            2.062,87 €  -    2.959,14 €  -    5.022,01 €  
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Balanç i resultats 

Actiu 

ACTIU 
COMPTE 2017 2016 2015 
20600 Aplicacions informàtiques 600,00 €  600,00 €   600,00 €  
21500 Mobiliari 4.126,48 €  4.126,48 €   4.126,48 €  
21600 Equips per a processaments d’informació 1.760,74 €  1.760,74 €  1.154,83 €  
28060 Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques -600,00 €  -600,00 €  -600,00 €  
28150 Amortització acumulada de mobiliari -4.126,48 €  -4.051,76 €  -3.639,11 €  
28160 Amortització acumulada d’equips per a proc dnformació -1.457,79 €  -1.306,31 €  -1.154,83 €  
44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l’activitat -   €  6.000,00 €  15.000,00 €  
44600 Usuaris i deutors de cobrament dubtós 17.000,00 €  17.000,00 €   17.000,00 €  
47080 Hisenda Pública deutora per subvencions concedides 7.500 €  6.000,00 €  -   €  
47090 Hisenda Pública deutora per devolució d'impostos -   €  553,42 €  553,42 €  
49000 Deteriorament de valor de crèdits per activitats -17.000,00 €  -17.000,00 €  -17.000,00 €  
54801 Imposicions a curt termini: Banco Caminos 1 40.000,00 €  40.000,00 €  -   €  
54802 Imposicions a curt termini: Banco Caminos 2 32.000,00 €  32.000,00 €  -   €  
57200 Banc de Sabadell 55.373,82 €  59.418,36 €  65.361,29 €  
57201 Banco Caminos -   €  -   €  40.000,00 €  
TOTAL ACTIU  135.176,77 €  144.500,93 €  121.402,08 €  

 

Passiu 

PASSIU 
COMPTE 2017 2016 2015 
10000 Fons dotacional 78.000,00 €  78.000,00 €  72.000,00 €  
11300 Reserves especials 14.500,00 €  17.000,00 €  17.000,00 €  
12000 Romanent 73.889,87 €  62.967,00 €  48.384,35 €  
12100 Excedents negatius d’exercicis anteriors -38.746,38 €  -38.746,38 €  -38.746,38 €  
12900 Excedent exercici -2.959,14 €€  10.922,87 €  14.582,65 €  
41000 Creditors per prestacions de serveis 5.471,30 €  6.715,50 €  -513,29 €  
41090 Creditors per prestacions de serveis pendents 3.486,22 €  6.611,86 €  6.004,98 €  
46500 Remuneracions pendents de pagament 286,11 €  -   €  681,65 €  
47510 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades 707,33 €  783,98 €  1.369,42 €  
47600 Organismes de la Seguretat Social, creditors 286,11 €  -   €  638,70 €  
52050 Tarja de crèdit -   €  246,10 €   -   €  
55101 Altres deutes: Comptes Corrents 255,35 €      
TOTAL PASSIU  135.176,77 €  144.500,93 €  121.402,08 €  
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Romanents 
 

DETALL DE ROMANENTS 
  ANY ACUMULAT 
Any 2006 -21,48 €  -21,48 €  
Any 2007 46.905,01 €  46.883,53 €  
Any 2008 -30.081,41 €  16.802,12 €  
Any 2009 8.929,60 €  25.731,72 €  
Any 2010, regularització comptable -478,00 €  25.253,72 €  
Any 2010 15.122,30 €  40.376,02 €  
Any 2011 -15.855,56 €  24.520,46 €  
Any 2012 -1.458,02 €  23.062,44 €  
Any 2013 -21.432,80 €  1.629,64 €  
Any 2014 8.008,33 €  9.637,97 €  
Any 2015 14.582,65 €  24.220,62 €  
Any 2016 10.922,87 €  35.143,49 €  
Any 2017 -2.959,14 € 32.184,35 € 
TOTAL  32.184,35 €    
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Comptes de pèrdues i guanys 

DESPESES 
COMPTE 2017 2016 2015 
62200 Reparacions i conservació -   €  -   €  -   €  
62300 Serveis de professionals independents 30.870,97 €  23.145,86 €  12.725,55 €  
62301 Conferenciants i professors 1.329,47 €  450,00 €  500,00 €  
62302 Treballs de recerca i congressos 100,00 €  184,10 €  298,68 €  
62303 Coordinacions 4.800,00 €  3.650,00 €  12.100,00 €  
62304 Assessories i similars 11.434,50 €  10.950,50 €  11.003,00 €  
62400 Transports 3.540,59 €  5.908,90 €  3.717,71 €  
62600 Comissions bancàries 152,94 €  228,39 €  126,70 €  
62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.374,01 €  4.118,96 €  1.179,75 €  
62701 Regals, invitacions i similars 2.967,54 €  3.480,97 €  3.564,63 €  
62803 Telèfon i comunicacions per internet 2.612,93 €  3.010,22 €  517,59 €  
62901 Material d'oficina 2.100,89 €  385,14 €  693,97 €  
62902 Correus i missatgers -   €  281,25 €  49,26 €  
62903 Sessions del Cercle d'Infraestructures 3.116,06 €  1.988,13 €  1.823,91 €  
62904 Impremta 6.000,80 €  6.885,87 €  2.950,60 €  
62905 Manteniment pàgina web 398,80 €  375,10 €  577,17 €  
62907 Dietes i desplaçaments 734,77 €  897,47 €  1.101,06 €  
62908 Transcripcions 3.557,40 €  4.840,00 €  2.516,80 €  
62909 Convenis col·laboració Cercle -   €  4.105,58 €  2.213,00 €  
62910 Allotjaments 2.046,28 €  247,34 €  1.261,30 €  
62959 Altres despeses 646,90 €  246,38 €  153,16 €  
64000 Sous i salaris 4.277,16 €  13.088,55 €  20.645,44 €  
64200 Seguretat Social 1.163,42 €  4.044,29 €  6.529,47 €  
67800 Despeses d'exercicis anteriors -   €  -   €  -   €  
68100 Amortització de l’immobilitzat material 226,20 €  564,13 €  509,65 €  
TOTAL  86.451,63 €  93.077,13 €  86.758,40 €  
INGRESSOS 
COMPTE 2017 2016 2015 
72400 Subvencions oficials a les activitats 7.500 €   6.000,00 €  -   €  
72800 Donatius de patrons 30.000,00 €  30.000,00 €  30.000,00 €  
72801 Donatius de col·laboradors 42.500,00 €  68.000,00 €  68.500,00 €  
75900 Ingressos per serveis diversos 3.481,77 €  -   €  -   €  
76900 Interessos de comptes bancaris -   €  -   €  2.838,05 €  
76901 Interessos de comptes no bancaris 10,72 €  -   €  -   €  
77800 Ingressos excepcionals -   €  -   €  3,00 €  
TOTAL  83.492,49 € 104.000,00 €  101.341,05 €  
        
RESULTAT - 2.959,14 €  10.922,87 €  14.582,65 €  
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Evolució dels ingressos 
 

 
 

 

ANYS PATRONS COL.LABORADORS ALTRES TOTAL ACT. 

2007      54.000,00 €                 67.000,00 €       49.212,02 €     170.212,02 €  23 

2008      48.000,00 €                 73.500,00 €       44.275,92 €     165.775,92 €  28 

2009      60.000,00 €                 68.500,00 €       63.307,65 €     191.807,65 €  30 

2010      70.000,00 €                 63.500,00 €       10.642,77 €     144.142,77 €  34 

2011      72.000,00 €                 63.000,00 €       12.282,72 €     147.282,72 €  32 

2012      64.000,00 €                 56.000,00 €          4.917,39 €     124.917,39 €  30 

2013      42.000,00 €                 51.000,00 €          5.797,00 €       98.797,00 €  32 

2014      31.000,00 €                 74.500,00 €          4.605,35 €     110.105,35 €  30 

2015      30.000,00 €                 68.500,00 €          2.284,63 €     100.784,63 €  42 

2016      30.000,00 €                 68.000,00 €          6.000,00 €     104.000,00 €  30 

2017      30.000,00 €                 42.500,00 €  10.992.49 € 83.492,49 € 32 
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Convenis de col·laboració 
Diputació de Barcelona 
Per segon any consecutiu s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona per a la realització del cicle i així donar a conèixer les possibilitats i 
oportunitats de desenvolupament econòmic a la comarca del Baix Llobregat i 
L’Hospitalet a partir de les infraestructures. 

La Diputació de Barcelona aporta a la Fundació la quantitat de set mil cinc cents 
euros per contribuir a sufragar les despeses d’organització d’aquestes jornades i la 
seva difusió mitjançant la revista i la web de El Llobregat. 

 

Altres convenis 
S’han renovat diversos convenis de col·laboració amb entitats que venen 
col·laborant amb la Fundació en l’organització de les sessions així i ens universitaris de 
cara a les activitats formatives. 

Convenis per les activitats divulgatives: 

1. UTE SERUNION, Sau – WORK TEAM SOLUTION, SL, UTE WTC 
2. Port de Barcelona 
3. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 

Barcelona 
4. Infraestructuras Trade 

Convenis per les activitats formatives: 

1. Fundació Politècnica de Catalunya 
2. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
3. Red Universitaria Iberoamericana de Técnicas Municipales 
4. Universidad del Pacífico de Lima 
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
Presentació - Activitats divulgatives - 
Col·laboracions amb altres entitats - 
Activitats formatives – Publicacions –  

El Cercle en dades 
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Presentació 
La Fundació Cercle d’Infraestructures ha estat present en tot el territori català 
duent a terme un ambiciós programa d’actuació en l’àmbit de les 
infraestructures, l’economia i la formació. 

S’han realitzat un total de 32 activitats i s’ha donat continuïtat a les activitats 
formatives.  

A Barcelona s’han realitzat 23 activitats: 
• 6 sessions al WTCB 
• 2 sessions al CECCPB 
• 2 tallers ferroviaris, un seminari i una jornada de treball a l’ETSECCPB 
• 1 jornades de treball al Col·legi d’Aparelladors d’Arquitectes Tècnics i 

Enginyers de l’Edificació de Barcelona 
• 6 sessions dins del cicle Desenvolupament Econòmic al Baix Llobregat i 

L’Hospitalet 
• 3 sopars en confiança 
• 1 sessió a la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya 

A la resta de seus 9: 
• 4 sessions a Girona 
• 2 sessions a Lleida 
• 1 debat a la Costa Brava 
• 1 debat a Manresa 
• 1 debat a Reus 

En el marc formatiu i dintre del curs acadèmic 2016/2017 s’ha realitzat la desena 
edició del Màster Gestió de les Infraestructures que inclou els cursos de postgrau 
de Gestió d’Empreses d’Obra Pública i Gestió Privada d’Infraestructures.  

S’ha fet un seminari internacional de polítiques publiques Paris Madrid Barcelona 
coorganitzat amb la École des Ponts de Paris Tech i la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo de Madrid. S’ha participat en el seminari internacional 
Tramvia i Ciutat organitzat per l’Institut de Sostenibilitat i patrocinat per 
l’Ajuntament de Barcelona. 

S’ha renovat el conveni de col·laboració amb la Universitat del Pacifico per a 
realitzar la setena edició del màster internacional. 

S’ha donat suport econòmic a la revista Quaderns de Disseny, publicada des de 
la Càtedra Cercle d’Infraestructures. 

La pàgina web ofereix un espai d’informació, d’interacció i d’intercanvi de 
coneixements per a totes aquelles persones inquietes i preocupades per les 
infraestructures. A la web es troba informació relacionada amb el mon de les 
infraestructures i recull tota la documentació, articles i presentacions que es van 
generant en l’activitat del Cercle. 

La Fundació Cercle ha estat present a La Havana en col·laboració amb RUITEM 
(Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad).  



24 Memòria d’activitats 

 

Activitats divulgatives 
Les activitats divulgatives del Cercle tenen l’objectiu de donar a conèixer a la 
societat civil, acadèmica i empresarial les qüestions d’actualitat que fan 
referència a les infraestructures. 

Les sessions  
Les sessions del Cercle, consistents en conferències col·loqui, tenen lloc 
periòdicament a les quatre capitals catalanes.  

1. El sector de la construcció a Espanya 
El director general, Francisco Diéguez i el cap del departament de Mercat de 
l’ITEC, Josep Ramon Fontana van presentar, el 17 de gener a Barcelona, 
l’informe d’hivern, referent a les previsions del sector de la construcció a Espanya 
i Europa.  

2. El Corredor Mediterrani dins d’un nou model d’infraestructures a Espanya 
Josep Vicent Boira, secretari autonòmic de la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana va exposar a la 
Cambra de Comerç de Girona, el 10 de febrer, una dura critica al model de 
desenvolupament i inversió en infraestructures a Espanya, a on sovint s’inverteix 
en infraestructures sense atendre a criteris econòmics o demogràfics. 

3. Preservar i protegir el be comú 
El director de l’Agència Catalana d’Aigua de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Agustí, ens va explicar el 14 de  març, a Barcelona, les funcions que desenvolupa 
l’ACA, des d’una visió integradora dels ecosistemes aquàtics, respectant el seu 
equilibri en base als principis d’eficàcia, eficiència i economia de costos. 

4. Manteniment del patrimoni viari 
Juan Lazcano, president de la Asociación Española de la Carretera ens va 
explicar que l’objectiu primordial de l’AEC és aconseguir una xarxa viària mes 
segura i de més qualitat i capacitat. Ho va fer a Barcelona, el 4 de maig. 

5. La política d’infraestructures a Catalunya 
Inés Arrimadas, cap de l’Oposició al Parlament de Catalunya, va fer un repàs 
de quina és la política en infraestructures de la seva formació. Ho va fer a 
Barcelona el 25 de maig. 

6. Girona en moviment 
El 23 de juny, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas va defensar l'aeroport de 
Girona com a complementari al del Prat i va reclamar que s’hi ubiqui un 
baixador del TAV per duplicar la seva àrea d'influència. 
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7. La nova mobilitat 
Samuel I. Schwartz, president de l’SSC GPO Group i un dels principals experts en 
mobilitat i transport del mon, va participar com a ponent en la sessió que va tenir 
lloc al Col·legi de Camins, el 26 de juny. 

8. L’accessibilitat als Pallars per carretera 
Xavier Flores, director general d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya, va participar el 14 de juliol a Lleida per explicar els nous estudis per 
millorar la connectivitat per carretera dels Pallars amb Lleida i amb l'àrea 
metropolitana de Barcelona a partir de les diferents alternatives possibles. 

9. Política d’Habitatge a la Generalitat de Catalunya 
La consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, Meritxell Borràs, ens va explicar, el 17 de juliol a Barcelona, 
l’avantprojecte del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge amb la finalitat de que 
sigui el full de ruta que ha d’inspirar les polítiques socials que es posin en marxa 
els pròxims 15 anys en aquest àmbit, amb l’objectiu de garantir el dret a 
l’habitatge a les noves generacions de joves i a les noves llars que es creïn durant 
aquests pròxims anys. 

10. La xarxa multimodal del GTMO 5+5, les eines d’anàlisi i l’estratègia regional 
del CETMO 

El 29 de setembre a Girona, el director de la Fundació CETMO, Òscar Oliver, ens 
va explicar els principals objectius i funcions d’aquesta Fundació, com ara la 
cooperació per millorar les condicions de transport dels països d’Europa del Sud 
(Espanya, França, Itàlia, Malta i Portugal) i del Magrib (Algèria, Líbia, Marroc, 
Mauritània i Tunísia), mitjançant l’estudi de les infraestructures, dels fluxos, de les 
estadístiques i de la legislació del transport a la Mediterrània Occidental, i el 
desenvolupament d’iniciatives per a la seva facilitació 

11. Pagesia i turisme. Casament o divorci? 
Jaume Busquets, alcalde de Sant Martí de Llèmena i president del Consell 
Comarcal del Gironès, va intervenir en la darrera sessió de l’any a Girona, amb 
una interesant conferència sobre les possibles avantatges entre la pagesia i el 
turisme de la zona si cooperessin conjuntament. 

12. Un nou model urbà per a Barcelona: els drets com a palanca de canvi 
La cinquena tinenta d'alcalde, directora de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i 
mobilitat i regidora de Nou Barris, Janet Sanz, va estar present en la darrera sessió 
de l’any a Barcelona, el 1 de desembre. Per la regidora, "l'urbanisme ha de ser 
el motor per la transformació de les ciutats i corregir les injustícies, com la 
bombolla immobiliària però també la contaminació ambiental i energètica". 
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Els debats 
Els debats del Cercle tenen lloc semestralment a Manresa, Reus, Sant Feliu de 
Guíxols i Palamós. La Fundació gràcies al suport de les Cambres de Comerç ha 
creat aquest espai per debatre i conèixer les inquietuds que preocupen i 
ocupen al territori. 

S’han organitzat tres debats al llarg del 2017. 

13. Cap a un nou model de distribució elèctrica 
La transició energètica va ser l’objectiu 
principal d’aquest debat, que va tenir lloc el 
27 de gener a la Cambra de Manresa. La 
jornada va comptar amb la participació 
d’experts del sector com el Gabriel Prat, 
president de Selba; l’Albert Estapé, director de 
distribució d’Estabanell Distribució; i 
l’Assumpta Farran, directora de l’Institut 
Català de l’Energia. La sessió va posar sobre la 
taula diferents aspectes que estan canviant 
l’actual mercat energètic com 

l’autogeneració, les energies renovables, l’autoconsum i la possibilitat que el 
consumidor final pugui vendre l’energia sobrant. 

14. Transport de viatgers per ferrocarril al Camp: rodalies i infraestructures 
El debat, realitzat el 10 de març a la Cambra de Comerç de Reus, es va centrar 
en la realitat de la xarxa ferroviària a la demarcació. L'objectiu va ser contribuir a 
la reflexió sobre l'estat del ferrocarril al nostre territori i a la necessària millora dels 
equipaments i les infraestructures per afavorir l'equilibri territorial. Van participar el 
director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Pere Padrosa; el 
delegat al Camp de Tarragona de l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic, Daniel Pi; i el tècnic de la càtedra Universitat i Regió del Coneixement de 
la URV, Josep Maria Piñol. Es van analitzar diverses realitats vinculades a la xarxa 
ferroviària amb especial atenció, entre d’altres qüestions d’interès, a les 
freqüències dels viatges, la ubicació de l’estació de l’Alta Velocitat, la qualitat 
dels combois de passatgers o els dubtes que planteja el Corredor Mediterrani amb 
només una via adaptada a trens d’ample europeu. 

15. Els polígons industrials estan preparats pel segle XXI? 
Amb el títol Els polígons industrials estan 
preparats per als segle XXI?, es va celebrar el 
10 d’octubre la XXI Debat del Cercle a la 
Costa Brava. La jornada va comptar amb la 
participació del director general de 
CIMALSA, Isidre Gavín; el director de la Unió 
de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), 

Carlos Rodríguez; i el professor associat a la UPC i membre investigador del 
Laboratori d’Innovació i Tecnologia de l’Arquitectura (LITA), Raül Serra. 
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Els cicles 
Els cicles donen la oportunitat de conèixer posicions diverses entorn una certa 
temàtica. 

Durant el 2017 es va donar continuïtat al cicle Desenvolupament econòmic al 
Baix Llobregat i L’Hospitalet, el factor de les infraestructures, amb sis sessions 
realitzades: 

Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat i L’Hospitalet, el factor de 
les infraestructures 

16. Els colls d’ampolla del Corredor del Mediterrani al Baix Llobregat 
El 7 de febrer, a la Biblioteca Martorell amb la participació de Xavier Fenollosa, 
alcalde de Martorell i Joan Amorós, president de l’associació FERRMED. 

17. La mobilitat vs. La contaminació: una batalla perduda? 
El 24 de març, a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí, amb la 
participació de Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí i vicepresident de 
Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ramon Riera, 
assessor d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i Jordi 
Sunyer, cap del Programa de Salut Infantil d’ISGlobal 

18. Collserola, infraestructura natural metropolitana 
El 3 de maig, a l’Espai Baronda d’Esplugues de Llobregat, amb la participació 
de Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i vicepresidenta executiva del 
Consorci del Parc natural de la Serra de Collserola, Ramon Minoves, assessor de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i Martí Boada, doctor en Ciències 
Ambientals, Geògraf i Naturalista 

19. Les platges, infraestructures de lleure “glocal” 
El 19 de juny a l’Espai del Mar a Catelldefels, amb la participació de Maria 
Miranda, alcaldessa de Castelldefels, Miquel Forns, diputat delegat de turisme i 
alcalde de Sitges i Mireia Montfort, consellera de Turisme del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. 

20. Fer l’habitatge sostenible. Una missió impossible? 
L’11 d’octubre, a Can Ginestar a Sant Just Desvern, amb la participació de 
Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Desvern, Josep Ramon Mut, diputat 
d’habitatge de la Diputació de Barcelona i Carme Trilla, presidenta de 
l’Observatori de l’Habitatge. 

21. Balanç del Pla Delta i la Plataforma Logística Intermodal 
El 29 de novembre, al Cèntric Espai Cultural de El Part de Llobregat, amb la 
participació de Sergi Alegre, tinent d’alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat 
a El Part de Llobregat i Martín Gullón, coordinador de programes 
d’infraestructures a l’AMB. 
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El workshop 
Els workshops consisteixen en unes jornades que ofereixen als ponents i als 
assistents un espai de pensament, debat i reflexió, al voltat d’un tema 
d’actualitat. 

Aquestes jornades s’organitzen amb la col·laboració d’empreses i/o institucions 
i es conviden a alts càrrecs de l’àmbit empresarial, acadèmic i polític d’arreu 
d’Europa. 

El workshop realitzat el 7 de juliol, va tenir lloc a l’Escola de Camins i va estar 
organitzat per Abertis i per la Fundació. 

22. La tarificació de les vies d’alta capacitat 
Aquesta jornada de treball amb experts provinents del mon professional, 
empresarial i de la Universitat i de representants de les Administracions Públiques 
es va centrar en escoltar i exposar les noves propostes sobre la tarificació de les 
vies d’alta capacitat, degut al venciment de diverses concessions de les 
autopistes estatals.  

En aquesta jornada van estar presents el secretari d’Estat d’Infraestructures del 
Ministeri de Foment, Julio Gómez Pomar, el secretari de Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya, Ricard Font, el president d’Abertis, Salvador Alemany, 
Infraestructuras, el catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Las 
Palmas Ginés de Rus,  el catedràtic de Transport de la UPC - Escola de Camins, 
Francesc Robusté, el director de Projectes del Banc Europeu d'Inversions, Mario 
Aymerich, entre d’altres. 

Els assistents van intervenir, exposant idees i reflexions al respecte, aconseguint 
una jornada molt profitosa i de qualitat. 

Sopars-col·loqui 
Els sopars col·loqui s’han dedicat a conèixer les grans iniciatives empresarials en 
el sector de la logística i de les infraestructures, gracies a la presència de:  

23. Josep Vicent Boira  
Secretari autonòmic d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori del 
la Generalitat Valenciana, el 9 de febrer. 

24. Samuel I. Schwartz 
President SSC GPO Group, el 7 de març. 

25. Juan Lazcano 
President de l’ Asociación Española de la Carretera, el 3 de maig. 

Tots tres sopars van tenint lloc a Barcelona. 
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Altres activitats 
Taller ferroviari 
S’ha donat continuïtat al Taller ferroviari estant present a Barcelona i a Lleida: 

26. Rodalies de Catalunya: elements de diagnosi de la situació i propostes 
per a una reforma integral 

Va tenir lloc a l’Escola de Camins el 19 de maig 

27. Autopistes ferroviàries: elements de diagnosi de la situació actual i 
propostes per a un futur proper 

Va tenir lloc a l’Escola de Camins el 12 de juliol 

28. Les oportunitats del sistema ferroviari a les Terres de Ponent 
Va tenir lloc a la Cambra de Comerç de Lleida el 17 de novembre 

Debat a Barcelona 

29. El projecte de connexió del tramvia per la Diagonal 
El 21 de setembre, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) i la Fundació Cercle d’Infraestructures van 
organitzar una taula rodona sobre la unió del Trambaix i el Trambesòs, presentant 
els estudis realitzats i les conclusions extretes sobre el mateix. L’acte va tenir lloc 
a la Sala d’Actes del CAATEEB. 
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Presentació llibres 

30. Espacio y movilidad. La arquitectura de los desplazamientos.  
L’autor Francesc Ventura va presentar el seu llibre el 9 de maig a la Sala d’Actes 
del Col·legi de Camins.  

Nit de les infraestructures 

31. Premi Infraestructura 2016 
Auditori de Foment del Treball Nacional va acollir l’acte de lliurament del Premi, 
el 13 de juny.  

FGC va guanyar la primera edició del Premi a la millor Infraestructura de 2016 
per la perllongació del metro del Vallès a Sabadell 

 

 

Conferències 

32.  Tramvia Ciutat 
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
a través de l’Institut de Sostenibilitat i l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona, i amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona i el Cercle 
d’Infraestructures, va organitzar els dies 7 i 8 
de març la conferència internacional 
“Tramvia i ciutat”, una trobada sobre el 
tramvia amb l’ objectiu d’analitzar les 
potencialitats i el futur d’aquest mitjà de 
transport.  

Els tramvies estan tornant als carrers de la 
majoria de ciutats del món. Es tracta d’una 
autèntica revolució en els sistemes de 
transport públic que ha portat a la 
implementació de nous sistemes tramviaris en 
ciutats de tots els continents, incloent-hi les 
grans capitals. La reintroducció respon a nous 
paradigmes de mobilitat sostenible que es 

posen de manifest tant en les polítiques de recuperació de l’espai urbà en els 

http://www.foment.com/fgc-guanya-primera-edicio-premi-millor-infraestructura-2016-perllongacio-metro-valles-sabadell-2/
http://www.foment.com/fgc-guanya-primera-edicio-premi-millor-infraestructura-2016-perllongacio-metro-valles-sabadell-2/
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sectors més centrals com en l’estructuració de les àrees metropolitanes a partir 
dels modes de transport d’alta capacitat. L’acceptació del tramvia per part 
dels usuaris ha estat molt elevada, convertint-se sovint en el mitjà de transport 
més ben valorat. Els nous tramvies, conjuntament amb la priorització dels espais 
per als vianants, l’ús creixent de la bicicleta i la potenciació de la resta de modes 
de transport públic, exemplifiquen la voluntat social d’assolir un model de 
mobilitat sostenible a les ciutats del segle XXI. La realització d’una conferència 
internacional a Barcelona, amb la participació d’experts en mobilitat i en l’espai 
urbà ha permès conèixer les innovacions i posar en valor els principals actius que 
ha suposat per a diverses ciutats la reintroducció del tramvia. L’objectiu final de 
la Conferència és analitzar el rol que pot jugar el tramvia en el marc de les 
polítiques urbanes per assolir un nou model de ciutat capaç de donar 
compliment als compromisos de qualitat de l’aire i de lluita contra el canvi 
climàtic. 
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Col·laboracions 
La col·laboració amb diferents institucions resulta molt beneficiosa tant per 
l’intercanvi d’idees com pel desenvolupament de nous projectes d’investigació 
i innovació. Gracies a aquestes col·laboracions, la Fundació contribueix a la 
generació i a la transferència de coneixement de la Universitat al mon 
empresarial i institucional. 

RUITEM 
XIII Assemblea i XII Fòrum Internacional RUITEM.  
El 23 i 24 de febrer, va tenir lloc l’12è Fòrum Internacional Ruitem (Xarxa 
Universitària Iberoamericana de Tècniques Municipals). La trobada es va 
celebrar a La Habana i va tractar sobre “Medi ambient, Infraestructures i Turisme 
Sostenible”.  

Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 
El 12 de maig, es constitueix el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, 
sota l’impuls de l’Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents 
de Catalunya, la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, 
Foment del Treball Nacional i la Fundació Cercle d’Infraestructures. Conscients 
de la necessitat d’avançar en la millora de la contractació pública i de 
fomentar la participació de la societat s’emplacen per a la creació d’una eina 
que faciliti als agents del sector, però també i especialment al conjunt de la 
societat, informació tècnica i objectiva que permeti avançar en el diàleg seré i 
rigorós de les polítiques públiques d’infraestructures a Catalunya. L’objectiu del 
Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, és l’anàlisi, l’avaluació, la 
deliberació i la proposta d’iniciatives i polítiques públiques en l’àmbit de les 
infraestructures a Catalunya, des de la més estricta independència de criteri. 
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AMTU 
Jornada de formació AMTU per a regidors 
El 16 de març, una setantena de càrrecs electes, tècnics de mobilitat i transport 
públic, i empreses operadores d’arreu de Catalunya van participar en la 
jornada de formació a Santa Maria de Palautordera. Jornada organitzada per 
l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), la Federació 
Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) i la Fundació Cercle 
d’Infraestructures, i va comptar amb la col·laboració del Departament de 
Territori de la Generalitat, l’ATM de Barcelona, l’AMB, l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), la Federació Catalana de Municipis (FMC), i la Universitat 
Politècnica de Catalunya.   

La jornada anava dirigida especialment a càrrecs electes amb responsabilitat 
en l’àrea de mobilitat, i tenia com a objectiu introduir-los en els conceptes bàsics 
d’aquest àmbit, mitjançant sessions específiques referents al marc regulador 
europeu i català, i també en els diferents models de prestació de serveis de 
transport públic. 

L'objectiu d'aquesta jornada era introduir els responsables de mobilitat en els 
conceptes bàsics d'aquest àmbit i en els diferents models de prestació de serveis 
de transport públic.  

Jornada catalana de la mobilitat 
La Jornada Catalana de la Mobilitat va tenir lloc el 7 de juny a Castellbisbal a 
Castellbisbal, Organitzada per l’AMTU, la jornada es va consolidar com a cita 
ineludible i única per conèixer les darreres novetats tecnològiques i experiències 
innovadores a nivell internacional, per millorar la qualitat de les infraestructures 
de mobilitat i els serveis de transport, i per contribuir a una gestió més eficient i 
sostenible de la mobilitat.  
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Activitats formatives 

Màster Gestió de les infraestructures 
Des de l’inici del projecte, la Fundació Cercle d’Infraestructures ha donat suport 
a aquesta iniciativa, a la qual cada any s'incorporen també alumnes d'altres 
nacionalitats atrets pel prestigi del propi Màster, alumnes que contribueixen a 
enriquir l'intercanvi de coneixements i vivències que el curs proporciona. En el 
programa del màster del curs acadèmic 2017 s’han fet millores tant des del punt 
de vista dels continguts com de la estructura modular. La oferta formativa 
presentada és d’un màster i dos cursos de postgrau. 

En aquesta edició del màster, iniciada al gener del 2017 el número d’alumnes 
matriculats al màster va ser de 8, els matriculats al curs de Gestió d’Empreses 
d’Obres Públiques de 1 i al curs de Gestió Privada d’Infraestructures de 6. 

Màster amb la Universidad del Pacífico de Lima, Perú  
Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras 
La setena edició del màster va rebre als alumnes a l’ETSECCPB, al mes de maig, 
i es va inicià la vuitena a Lima al juny de 2017. 

Seminari internacional 
Seminari emmarcat en l’agermanament del Master Politique Publique et 
Développement de l’École des Ponts ParisTech, Màster de Gestió de les 
infraestructures de la UPC de Barcelona i Máster Internacional en empresa y 
políticas públicas de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Madrid, 
en el que es van tractar aspectes sobre polítiques urbanes i de seguretat. 
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Publicacions 

Quaderns de Disseny 

 

Al desembre va sortir publicada la novena edició de la 
revista amb la col·laboració dels següents autors: 
José Luis Manzanares, amb l’article El eco del diseño 
Francisco Islas Vázquez del Mercado, amb l’article La 
belleza de la ingeniería 
Jorge Bernabeu, amb l’article Estructuras en esculturas, 
los sueños de la materia 
Francesc Ventura, amb l’article Obsolescencia y 
readaptación conceptual de los proyectos e 
infraestructuras de movilidad 
Carlos Nardiz, amb l’article La transparència 
geomètrica de la estructura 
Joaquim Català, amb El Cuestionario 

Tramvies 2017. La mobilitat urbana del segle XXI 
Una publicació entorn al primer seminari Internacional Tramvia Ciutat. Amb la 
col·laboració de l’editorial Terminus. 

 

Pàgina web 
La pàgina web continua sent la plataforma principal d’informació, divulgació i 
documentació de la Fundació. Els usuaris poden trobar tota la informació 
relacionada amb les activitats organitzades, així com la documentació de totes 
les activitats realitzades. La pàgina també ofereix un espai de divulgació per a 
les empreses col·laboradores de la Fundació. 
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El Cercle en dades 

Nombre d’activitats i ponents per any 

 
 

Presencia en el territori 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ACT. 30 34 32 30 32 30 42 30 32
PONENTS 38 56 59 50 53 66 72 62 91
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Tipus d’activitat 
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PROPOSTA D’ACTIVITATS 2018 
Activitats divulgatives - Activitats 

formatives - Noves activitats i propostes 
- Publicacions 
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Activitats divulgatives 
La FCI continuarà la seva activitat de difusió en les diferents seus. En aquests 
moments s’han programat les següents: 

Sessions 
1. Presentació informe Euroconstruct hivern 2017: Un horitzó de creixement 

però amb condicions. (Barcelona) 
• Francisco Diéguez, director general de l’ITeC  
• Josep Ramón Fontana, cap del Departament de Mercats de l’ITeC 

2. El consorci de la zona Franca. (Barcelona) 
• Jordi Cornet, delegat especial de l’Estat a El Consorci Barcelona Zona Franca 

3. El corredor Mediterrani. (Girona) 
• Juan Barios, coordinador del Corredor Mediterrani 

4. Plan Estratégico de Internacionalización del Gobierno de Aragón. 
(Tarragona) 
• Marta Gastón, consellera d’Economia, Indústria i Treball del Govern d’Aragó 

Debats 
5. Nou esquema ferroviari al Camp de Tarragona a Reus 

• Alfons Garcia,  alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 
• Pere Granados, alcalde de Salou 
• Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils 
• Fran Morancho, alcalde de Mont-roig del Camp 
• Fèlix Boronat, soci a ECC Enginyeria 

6. Sant Feliu de Guíxols 
7. Palamós 
8. Manresa 

Workshop 
9. Jornada Aigua i Ciutat 
L’objectiu d’aquesta jornada es aprofundir en el coneixement del binomi AIGUA - 
CIUTAT en el marc de la governança, dels models urbanístics, i de la gestió del cicle 
de l’aigua que han de donar resposta als reptes del tercer mil·lenni. 

Organització de la jornada càrrec de l’Institut Flumen, Aigües de Barcelona i 
Fundació Cercle d’Infraestructures. 
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10. De la rehabilitació a la regeneració urbana: un nou model de finançament 
Arran de la signatura del Pacte Nacional per a la Renovació Urbana, es planteja 
aquest workshop per realitzar aportacions de cara a la regeneració urbana i 
transformació de ciutats, pobles i barris amb criteris de sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.  

La jornada serà organitzada per el gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques i la Fundació. 

11. Jornada de Blockchain 
Jornada organitzada pel CETMO i la Fundació per promoure la tecnologia 
blockchain, difondre el seu potencial i presentar els camps d’aplicació. L’objectiu 
és arribar al públic no coneixedor i fer-los partícips de les oportunitats que aquesta 
eina ofereix, d’abast ampli i multisectorial. 

Cicles 
Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat i L’Hospitalet, el factor de les 
infraestructures 

12. Present i futur dels centres comercials 
• Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat 
• Josep Maria Bonmatí, director general d’AECOC 

13. Model de ciutat territorialment i econòmicament sostenible 
• Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà 
• Francesc Muñoz, professor de Geografia Urbana i director de l’Observatori de 

la Urbanització a la UAB 

14. Cirurgia urbana amb el soterrament de les vies 
• A Sant Feliu de Llobregat 

15. Desenvolupament de la ciutat aeroportuària 
• A Viladecans 

16. Intercanviador de la Torrassa 
• A l’Hospitalet 

Tallers 
17. Taller ferroviari a Tarragona 
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Activitats formatives 

Formació acadèmica 
• Màster Gestió de les Infraestructures 
• Màster Internacional Servicios Urbanos y Regulación 
• Curs de postgrau Gestió d’Empreses d’Obra Pública 
• Curs de postgrau Gestió Privada d’Infraestructures  
• Màster Internacional en Empreses y Políticas Públicas (MIEPP) 
• Seminari Internacional Urban Governance Winter School Barcelona 

Publicacions 
Quaderns de disseny 
La FCI col·labora a la publicació d’aquesta revista, editada des de la Càtedra 
Cercle d’Infraestructures, amb l’objectiu de donar a conèixer, des d’un punt de vista 
crític, les opinions de diferents experts del disseny i de la funcionalitat de l’obra 
pública. 

S’editarà el número deu de la col·lecció. 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 2018 
Ingressos i despeses - Convenis de 

col·laboració 
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Ingressos i despeses 
INGRESSOS 

DONATIUS PATRONS PRESSUPOST 
TOTAL         30.000,00 €  
DONATIUS COL.LABORADORS   
TOTAL         51.000,00 €  
ALTRES   
Rendiment capital fundacional           1.020,60 €  
Altres ingressos - conveni Diputació Barcelona           7.500,00 €  
Aplicació romanent 2017   
JORNADA AIGUA I CIUTAT         18.358,00 €  
TOTAL         26.878,60 €  

  
 SUMATORI INGRESSOS         107.878,60 €  
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DESPESES 

ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESSUPOST 
Serveis de professionals independents         12.000,00 €  
Serveis bancaris i similars              250,00 €  
Material oficina              500,00 €  
Publicitat, propaganda i relacions públiques           2.000,00 €  
Subministraments. Telèfon           1.500,00 €  
Material inventariable              800,00 €  
Correus i missatgers              250,00 €  
Regals, invitacions i similars           1.500,00 €  
Manteniment i gestió plana web           2.500,00 €  
Primes d'assegurances (ASEPEYO)              400,00 €  
Altres despeses              400,00 €  
TOTAL         22.100,00 €  
ACTIVITATS DIVULGATIVES PRESSUPOST 
Sessions a Barcelona            7.000,00 €  
Sessions a Lleida            1.000,00 €  
Sessions a Tarragona            1.000,00 €  
Sessions a Girona           1.000,00 €  
Sessions a Reus           1.000,00 €  
Sessions a Manresa           1.000,00 €  
Debats Costa Brava            1.500,00 €  
Workshop 2018 - GREMI           3.000,00 €  
Sopars en Confiança           1.500,00 €  
Altres despeses              500,00 €  
Cercles (coordinacions, difusió i obsequis)           5.000,00 €  
TOTAL         23.500,00 €  
ACTIVITATS FORMATIVES PRESSUPOST 
Sous i salaris         15.107,54 €  
Seguretat social           5.665,92 €  
Màster           9.000,00 €  
Programes formatius internacionals (RUITEM+MÀSTER)           2.000,00 €  
TOTAL         31.773,46 €  
ALTRES ACTIVITATS PRESSUPOST 
Estudis, treballs de recerca i congresos              500,00 €  
Publicacions (Quaderns de disseny)              500,00 €  
Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat           7.500,00 €  
Consell Assessor d'Infraestructures           1.000,00 €  
Jornada Aigua i Ciutat         18.358,00 €  
TOTAL         27.858,00 €  
PUBLICACIONS PRESSUPOST 
Edició workshop            2.500,00 €  
TOTAL           2.500,00 €  
    
 SUMATORI  DESPESES         107.731,46 €  
  
 INGRESOS - DESPESES               147,14 €  
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Convenis de col·laboració 

Amb la Diputació de Barcelona 

Per donar continuïtat al cicle de debats, Desenvolupament Econòmic al Baix 
Llobregat i L’Hospitalet, el factor de les infraestructures, la FCI renovarà amb la 
Diputació de Barcelona el mateix acord de col·laboració signat l’any 2017. 
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