M mò
Mem
òria
a 201
2 15
Fu
undac
ció Priv
vada C
Cercle
e d’Infrraestrructure
es
R
Reunió
de
d Patro
onat, 13
3 d’abrill de 201
16

Memòria 2015
Fundació Cercle d’Infraestructures

4

La Fundació

CONTINGUT
LA FUNDACIÓ................................................................................................... 7
Salutació del president ............................................................................................... 9
Presentació .............................................................................................................. 10
Organització ............................................................................................................. 11
Contacte ................................................................................................................... 13

MEMÒRIA ECONÒMICA 2015 ........................................................................ 15
Liquidació pressupostària 2015 ............................................................................... 17
Balanç i resultats ...................................................................................................... 19
Convenis de col·laboració ........................................................................................ 23

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 ..................................................................... 25
Presentació .............................................................................................................. 27
Activitats divulgatives ............................................................................................... 28
Activitats formatives ................................................................................................. 40
Col·laboracions amb altres entitats .......................................................................... 43
Publicacions ............................................................................................................. 44
El Cercle en dades ................................................................................................... 46

PROPOSTA D’ACTIVITATS 2016 ................................................................... 49
Introducció ............................................................................................................... 51
Activitats divulgatives ............................................................................................... 52
Activitats formatives ................................................................................................. 55
Noves activitats i propostes ..................................................................................... 56
Publicacions ............................................................................................................. 59

PRESSUPOST 2016 ........................................................................................ 61
Ingressos i despeses ............................................................................................... 63
Convenis de col·laboració ........................................................................................ 65

6

La Fundació

LA FUNDACIÓ
Salutació del president
Presentació
Organització
Contacte

8

La Fundació

Sa
alutac
ció del pres
sidentt
Les entitats de
e caire asso
ociatiu, com
m és la Fu
undació Ce
ercle d’Infraaestructures
s son
posssibles gràcie
es a la voluntat de les persones i empreses que hi esm
mercen recursos i
esforrços person
nals. Per aix
xò resulta iineludible passar
p
comp
ptes de l’úss que fem de
d les
esme
entades apo
ortacions.
Més enllà de co
omplir amb
b els precep
ptes legals davant del Protectoraat que vetlla per
l’estrricte aplicacció dels fon
ns a la satissfacció dels
s objectius fundacionaals, el Cercle vol
retre comptes de
d la seva activitat
a
a to
ots els patro
ons, col·labo
oradors, i aamics de l’entitat,
u Programa
a d’Actuació
ó pel presen
nt exercici.
i vol també pressentar el seu
ntensíssima
a activitat portada
p
a tterme dura
ant l’any 20
015, tant ppel que fa a les
La in
inicia
atives acadè
èmiques, co
om a les de
e difusió, co
onstitueix la sòlida basee damunt la
a qual
asse
entem un nou període
e, amb inco
orporació de noves prropostes i ssobretot am
mb el
repte
e d’evolucio
onar perma
anentment per respon
ndre a les demandess de la societat
actua
al.
Com
m a preside
ent de la Fundació vu
ull agrair la
a implicació
ó de tots eels membre
es del
Patro
onat, i espe
ecialment a la Coordin
nadora, Silvia Borges, per la sevaa intensa i eficaç
e
tasca
a. També vull reme
erciar a le
es emprese
es col·labo
oradores i a les en
ntitats
convveniades el seu suport i la seva pa
articipació.
Des del Cercle sempre hem
m cregut en
n la sinèrgia
a, en la sum
ma d’esforçoos, en l’aple
ec de
volun
ntats. Volem
m ser més catalitzadors
c
s que no pa
as protagon
nistes. Col·laaborar, coo
operar
i cerccar compliccitats constiitueix la nosstra permanent obsessió. Amb aaquest espe
erit us
convvido a ésserr-hi i us agra
aeixo imme
ensament qu
ue hi sigueu
u.

Perre Macias i Arau
Presidennt de la Fundació
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La Fundació

Presentació
La Fundació Cercle d’Infraestructures es va crear ara fa 12 anys amb un objectiu
clar, el de contribuir a difondre el rol de les infraestructures en el desenvolupament
econòmic i en el benestar dels ciutadans. Davant dels qui, en defensa d’interessos
particulars o bé tot qüestionant el model d’economia social de mercat s’hi posicionaven
en contra, calia presentar sòlids arguments de la contribució positiva de carreteres,
ferrocarrils, ports i aeroports i dels sistemes de proveïment hidràulic, energètic i de
telecomunicacions, a la prosperitat de la societat.
Ara, quan, malgrat la recuperació del creixement econòmic, continua la fortíssima
contracció de la inversió pública que afecta a la viabilitat mateixa de moltes empreses
constructores i consultores, accentuar la necessitat d’inversió en creació i en
manteniment de les infraestructures és més necessari que mai. En conseqüència, la
FCI creu que té una responsabilitat especial en trobar respostes a la situació actual
d’atonia i d’inacció.
La Fundació Cercle d’Infraestructures, com tants d’organismes del nostre país,
assumeix el repte d’afrontar les complexitats del nostre món amb una renovada
vocació de contribuir als seus objectius fundacionals, amb una atenció preferent a dos
àmbits, el de la formació de nivell superior i en el de la difusió de les aportacions de les
infraestructures al progrés i al benestar de la societat.
La Fundació Cercle d’Infraestructures té la seva seu social al Col•legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Barcelona i porta a terme les activitats docents a l’Escola
Técnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC.

Fundac
ció Cercle dd’Infraestruc
ctures
Memòria 2015

Orrganittzació
ó
Pattrons

Rep
presenttants













Sr. Pere Macias, president.
Sr. Mode
est Batlle, vicepresiden
v
nt.
Sr. Dalm
mau Codina,, vicepresid
dent.
Sr. Oriol Altisench, en represen
ntació del CECCPB
C
i vicepresiden
v
nt.
Sr. Salva
ador Alemany, en repre
esentació d’
d ABERTIS.
Sr. Pedrro Buenaven
ntura, en re
epresentació
ó de Constrruccions Ruubau.
Sr. Josep Mª Castro
o, en repressentació de OHL.
entació de FCC
F
Constru
ucción.
Sr. Santiago Farré, en represe
entació de la
l CCOC.
Sr. Joaquim Llansó, en represe
C
Corrporación.
Sr. Josep Miarnau, en represe ntació de COMSA
entació del Gremi
G
de Constructorss.
Sr. Joaquin Osorio, en represe
ndo de Porrrata-Doria, e
en represen
ntació de COPISA.
Sr. Orlan
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La Fuundació

Col·labora
adors

Enttitats co
onvenia
ades

Fundació Cercle d’Infraestructures
Memòria 2015

Contacte
CECCPB
Els Vergòs 16
08017 Barcelona
Tel. 932 043 412

ETSECCPB
Jordi Girona 1-3, Ed. B-1, 303
08034 Barcelona
Tel. 934 017 345

Pere Macias
President

Silvia Borges
Coordinadora
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Fundació Cercle d’Infraestructures
Memòria 2015

Liquidació pressupostària 2015
Ingressos
INGRESSOS
DONATIUS PATRONS
TOTAL
DONATIUS COL.LABORADORS
TOTAL
ALTRES
Rendiment capital fundacional
Altres ingressos
TOTAL

SUMATORI INGRESSOS

2015

LIQUIDACIÓ

31.000,00 €

30.000,00 €

67.000,00 €

68.500,00 €

1.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €

2.838,05 €
3,00 €
2.841,05 €

100.000,00 €

101.341,05 €
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Despeses per projectes
DESPESES
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Sous i salaris
Seguretat social
Serveis de professionsals independent
Serveis bancaris i similars
Material oficina
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments. Telèfon
Material inventariable
Correus i missatgers
Regals, invitacions i similars
Manteniment pàgina web
Primes d'assegurances (ASEPEYO)
Altres despeses
Total
CERCLE D'INFRAESTRUCTURES
Sessions a Barcelona
Sessions a Lleida
Sessions a Tarragona
Sessions a Girona
Sessions a Reus
Sessions a Manresa
Debats Costa Brava
Workshop 2015
Programes d' internacionalització (sopars en confiança)
Altres despeses
Cercles (coordinacions, difusió i obsequis)
Total
ACTIVITATS FORMATIVES
Curs Gestió de les Infraestructures ‐11ª EDICIÓ‐
Programes formatius internacionals
Total
ALTRES ACTIVITATS
Estudis, treballs de recerca i congresos
Publicacions
Total
ALTRES
Edició workshop ‐2.013 i 2.014‐
Total

SUMATORI DESPESES
INGRESSOS ‐ DESPESES

21.456,00 €
7.955,00 €
11.000,00 €
200,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
700,00 €
500,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.400,00 €
250,00 €
500,00 €
47.961,00 €

20.645,44 €
6.529,47 €
11.003,00 €
126,70 €
693,97 €
907,50 €
517,59 €
509,65 €
49,26 €
225,00 €
577,17 €
335,31 €
480,34 €
42.600,40 €

5.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
7.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
30.000,00 €

6.453,10 €
339,61 €
304,94 €
1.729,05 €
794,47 €
102,74 €
2.385,90 €
1.215,86 €
755,99 €
1.819,30 €
6.500,00 €
22.400,96 €

12.000,00 €
3.000,00 €
15.000,00 €

11.705,62 €
2.908,57 €
14.614,19 €

500,00 €
500,00 €
1.000,00 €

1.055,16 €

6.000,00 €
6.000,00 €

6.087,69 €
6.087,69 €

99.961,00 €
39,00 €

1.055,16 €

86.758,40 €
14.582,65 €

Fundació Cercle d’Infraestructures
Memòria 2015
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Balanç i resultats
Actiu
ACTIU
Compte
20600 Aplicacions informàtiques
21500 Mobiliari
21600 Equips per a processaments d’informació
25100 Imposicions a llarg termini
28060 Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques
28150 Amortització acumulada de mobiliari
28160 Amortització acumulada d’equips per a proc dnformació
44000 Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l’activitat
44600 Usuaris i deutors de cobrament dubtós
47000 Hisenda pública, deutora per IVA
47090 Hisenda Pública deutora per devolució d'impostos
47200 Hisenda pública, IVA suportat
47300 Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte
49000 Deteriorament de valor de crèdits per activitats
54800 Imposicions a curt termini
55101 Compte corrent amb Pere Macias
55102 Compte corrent amb Modest Batlle
55103 Compte Corrent amb Silvia Borges
57000 Caixa
57200 Banc de Sabadell
57201 Banco Caminos
TOTAL ACTIU

2015
600,00 €
4.126,48 €
1.154,83 €
€
‐600,00 €
‐3.639,11 €
‐1.154,83 €
15.000,00 €
17.000,00 €
€
553,42 €
€
€
‐17.000,00 €
€
€
€
€
€
65.361,29 €
40.000,00 €
121.402,08 €

2014
600,00 €
4.126,48 €
1.154,83 €
€
‐600,00 €
‐3.226,46 €
‐1.057,83 €
118,50 €
14.680,00 €
17.000,00 €
€
€
€
‐17.000,00 €
42.000,00 €
€
€
€
€
12.116,83 €
40.000,00 €
109.912,35 €

2013
600,00 €
4.126,48 €
1.154,83 €
52.000,00 €
‐600,00 €
‐2.813,81 €
‐960,83 €
€
13.000,00 €
17.000,00 €
€
€
€
€
‐17.000,00 €
25.000,00 €
‐123,10 €
‐51,15 €
‐3,58 €
€
7.071,70 €
€
98.400,54 €
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Passiu
PASSIU
Compte
10000 Fons dotacional
11300 Reserves especials
12000 Romanent
12100 Excedents negatius d’exercicis anteriors
12900 Excedent exercici
41000 Creditors per prestacions de serveis
41090 Creditors per prestacions de serveis pendents
46500 Remuneracions pendents de pagament
47500 Hisenda Pública, creditora per IVA
47510 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades
47600 Organismes de la Seguretat Social, creditors
TOTAL PASSIU

2015
72.000,00 €
17.000,00 €
48.384,35 €
‐38.746,38 €
14.582,65 €
‐513,29 €
6.004,98 €
681,65 €
€
1.369,42 €
638,70 €
121.402,08 €

2014
72.000,00 €
17.000,00 €
40.376,02 €
‐38.746,38 €
8.008,33 €
1.679,36 €
6.154,98 €
697,68 €
433,86 €
1.631,36 €
677,14 €
109.912,35 €

Romanents
DETALL DE ROMANENTS
Anys
Any 2006
Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010, regularització comptable
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
TOTAL

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Any
21,48 €
46.905,01 €
30.081,41 €
8.929,60 €
478,00 €
15.122,30 €
15.855,56 €
1.458,02 €
21.432,80 €
8.008,33 €
14.582,65 €
24.220,62 €

Acumulat
‐
21,48 €
46.883,53 €
16.802,12 €
25.731,72 €
25.253,72 €
40.376,02 €
24.520,46 €
23.062,44 €
1.629,64 €
9.637,97 €
24.220,62 €

2013
72.000,00 €
40.376,02 €
‐17.313,58 €
‐21.432,80 €
21.037,84 €
€
€
2.942,77 €
790,29 €
98.400,54 €

Fundació Cercle d’Infraestructures
Memòria 2015
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Comptes de pèrdues i guanys
DESPESES
Compte
62200 Reparacions i conservació
62300 Serveis de professionals independents
62301 Conferenciants i professors
62302 Treballs de recerca i congressos
62303 Coordinacions
62304 Assessories i similars
62400 Transports
62500 Primes d'assegurances
62600 Comissions bancàries
62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques
62701 Regals, invitacions i similars
62803 Telèfon i comunicacions per internet
62901 Material d'oficina
62902 Correus i missatgers
62903 Sessions del Cercle d'Infraestructures
62904 Impremta
62905 Manteniment pàgina web
62906 Assessories, auditories i similiars
62907 Dietes i desplaçaments
62908 Transcripcions
62909 Convenis col∙laboració Cercle
62910 Allotjaments
62959 Altres despeses
63410 Ajustaments negatius en la imposició indirecta
64000 Sous i salaris
64200 Seguretat Social
67800 Despeses d'exercicis anteriors (desp. i ingr. extraordin.)
68100 Amortització de l’immobilitzat material
TOTAL

2015
€
12.725,55 €
500,00 €
298,68 €
12.100,00 €
11.003,00 €
3.717,71 €
€
126,70 €
1.179,75 €
3.564,63 €
517,59 €
693,97 €
49,26 €
1.823,91 €
2.950,60 €
577,17 €
€
1.101,06 €
2.516,80 €
2.213,00 €
1.261,30 €
153,16 €
€
20.645,44 €
6.529,47 €
€
509,65 €
86.758,40 €

2014
195,34 €
25.470,38 €
4.000,00 €
€
18.090,48 €
10.950,50 €
3.117,00 €
247,07 €
166,94 €
1.859,46 €
1.976,64 €
380,09 €
785,74 €
36,80 €
1.852,50 €
145,20 €
1.243,28 €
€
1.416,31 €
€
€
155,78 €
919,66 €
€
21.803,14 €
6.774,96 €
0,10 €
509,65 €
102.097,02 €

2013
€
13.967,26 €
400,00 €
3.916,00 €
17.700,00 €
€
7.794,74 €
247,07 €
187,71 €
1.676,00 €
2.949,88 €
585,09 €
559,84 €
438,55 €
10.649,31 €
1.712,70 €
3.123,31 €
13.473,35 €
3.202,06 €
€
7.750,00 €
1.938,85 €
3.076,91 €
€
18.171,98 €
6.125,71 €
0,83 €
509,65 €
120.156,80 €

Compte
72800 Donatius de patrons
72801 Donatius de col∙laboradors
76680 Beneficis en inversions financeres
76900 Interessos de comptes bancaris
77800 Ingressos excepcionals
TOTAL

2015
30.000,00 €
68.500,00 €
€
2.838,05 €
3,00 €
101.341,05 €

2014
31.000,00 €
74.500,00 €
€
659,35 €
3.946,00 €
110.105,35 €

2013
42.000,00 €
51.000,00 €
2.470,00 €
€
3.254,00 €
98.724,00 €

RESULTAT

14.582,65 € 8.008,33 €

INGRESSOS

‐21.432,80 €
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Evo
olució dels
d
ing
gressos
€200.000,00
€180.000,00
€160.000,00
€140.000,00
€120.000,00
€100.000,00
€80.000,00
€60.000,00
€40.000,00
€20.000,00
€‐
2
2007

2008
8
PATRO
ONS

ANYS
S

PATRON
NS

2009

2010

20
011

COL.LLABORADORS

CO
OL.

2012
ALTRES

ALTRES

2013

2014

TOTAL

TOTAL

ACT.

200
07

00 €
54.000,0

67.00 0,00 €

49.212,02 €*

17
70.212,02 €

23

200
08

00 €
48.000,0

73.50 0,00 €

44.275,92 €*

16
65.775,92 €

28

200
09

00 €
60.000,0

68.50 0,00 €

63.307,65 €*

19
91.807,65 €

30

201
10

00 €
70.000,0

63.50 0,00 € 10.64
42,77 €**

14
44.142,77 €

34

201
11

00 €
72.000,0

63.00 0,00 € 12.28
82,72 €**

14
47.282,72 €

32

201
12

00 €
64.000,0

56.00 0,00 €

4.9
917,39 €

12
24.917,39 €

30

201
13

00 €
42.000,0

51.00 0,00 €

5.7
797,00 €

98.797,00
9
€

32

201
14

00 €
31.000,0

74.50 0,00 €

4.6
605,35 €

110.105,35 €

30

201
15

00 €
30.000,0

68.50 0,00 €

2.8
841,05 €

10
01.341,05 €
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(*)

Aquest ing
gressos corrresponen a les matricu
ules de les activitats foormatives

(**)

Aquest ing
gressos corrresponen a les ajudes
s a les activitats formattives

20
015

Fund
dació Cerclee d’Infraestruc
ctures
Memòria
a 2015

Co
onven
nis de col·la
abora
ació
El 20
015 la Fund
dació va ampliar el seu número de
e col·laborad
dors en tress:
Col·llegi d'Enginyers Tècn
nics d'Obre
es Públiques de Cata
alunya
El 4 de
e febrer i en
e el marc d’una sesssió mensua
al del
Cercle d’Infraestrructures a Barcelonaa, el degà del
Col·leg
gi d’Enginy
yers Tècnic
cs d’Obress Públiques
s de
Catalun
nya (CETO
OP), Xavierr Font i eel presidentt del
Cercle Pere Macias varen signar
s
un nnou conven
ni de
col·labo
oració.
El CET
u
corpora
ació de drret públic amb
TOP és una
person
nalitat juríd
dica pròpia i plenaa capacita
at i
auton
nomia per al complim
ment dels sseus fins i l’exercici de
d les sevees funcions
s. El
CETO
a a més d’un
n miler d’en
nginyers.
OP, agrupa
Asso
ociació de municipis per la Mob
bilitat i el Transport Urbà
U
El 10 d
de març, es
e va sign
nar el segoon conven
ni de
col·labo
oració entre
e L'Associa
ació de m
municipis pe
er la
Mobilita
at i el Trans
sport Urbà (AMTU), i la Fundació
ó. El
presiden
nt de l’AMT
TU, Joan Mora,
M
i el ppresident de
d la
Fundaciió, Pere Macias, van ser els enncarregat de
d la
signaturra del mateix.
L’AMTU
U, és una associació
ó de municcipis lliurem
ment
adhe
erits a la ma
ateixa, que té per obje cte l’enaltim
ment i la pro
omoció del transport públic
urbà de les sevves ciutats, i de la m
mobilitat en general. L’AMTU és una assoc
ciació
sensse ànim de lucre, inscrita al Regisstre d’organ
nitzacions associatives dels ens lo
ocals
de C
Catalunya de
d la Gene
eralitat de C
Catalunya, i és membre del graan consorci pel
transsport públic d’aquesta regió,
r
l’Auto
oritat del Tra
ansport Metropolità (AT
ATM).
BAC
C Engineeriing Consultancy Grou
up
El 6 de
e juliol la Fu
undació va signar
s
el te rcer conven
ni de
col·labo
oració de l’a
any amb l’e
empresa d’eenginyeria, BAC
Enginee
ering Consu
ultancy Gro
oup (BAC).
BAC é
és el resu
ultat del procés
p
de fusió de les
enginye
eries BOMA
AINPASA i CICSA.
C
Am
mb aquesta fusió
f
s’ha cre
eat una com
mpanyia am
mb gran poteencial capa
aç de
compettir a nivell mundial.
m
Le
es principalls activitats són
l’eng
ginyeria civill, l’enginyerria estructurral i el conttrol de qualitat i inspeccció naval. BAC
dispo
osa d’oficines a Algèria
a, Armènia , Brasil, Xile
e, Costa Riica, Perú, Q
Qatar i Espa
anya
(Barccelona i Ma
adrid).
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Fundació Cercle d’Infraestructures
Memòria 2015

Presentació
Un any més 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 42 activitats i s’ha donat continuïtat a les activitats formatives.
A Barcelona, s’han realitzat 27 activitats:






09 sessions al WTCB
14 sessions al CECCPB
02 sessions al ETSECCPB
01 Workshop a la Seu d’Abertis
01 Sessió del Cercle al Saló Internacional BCN Rail

I a la resta de seus 15:







5 sessions a Girona
3 sessions a Lleida
2 sessions a la Costa Brava
2 sessions a Tarragona
2 sessions a Manresa
1 sessió a Reus

En el marc formatiu i dintre del curs acadèmic 2014/2015 s’ha realitzat la vuitena 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 renovat el conveni de col·laboració amb la Universitat del Pacifico per a realitzar la
cinquena 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 Perú, Brasil i Colòmbia en col·laboració amb RUITEM
(Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad) i BM (Barcelona Mobilitat).
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Activitats
s divu
ulgativ
ves
Les activitats divullgatives del Cercle ten
nen l’objectiiu de donarr a conèixeer a la socie
etat civil,
acadèm
mica i empre
esarial les qüestions
q
d
d’actualitat que fan refferència a lees infraestrructures,
en el se
entit més am
mpli de la pa
araula.

Les s
session
ns
Les sesssions del Cercle,
C
con
nsistents en
n conferènc
cies col·loqu
ui, tenen llooc periòdicament a
les quattre capitals catalanes. Durant el 2
2015 s’han realitzat 17 sessions qque han abo
ordat els
àmbits d
de l’econom
mia, de la po
olítica, de la
a gestió i de
e les infraes
structures.
Torna e
el creixeme
ent al secto
or de la con
nstrucció
El directo
or general, Francisco Diéguez
D
i eel cap del de
epartamentt
de Merca
at de l’ITEC
C, Josep Ra
amon Fontaana van pres
sentar, el 4
de febre
er a Barce
elona, l’info
orme Eurocconstruct d’hivern, de
prevision
ns del secttor de la co
onstrucció a Espanya
a i Europa.
Aquest informe as
ssenyala que el ritm
me de creix
xement de
l’activitatt constructo
ora a Espa
anya estarà
rà per sobrre del PIB
previst l’’any 2017 i que a nive
ell europeu el creixem
ment previstt
per l’anyy 2017 serà del 3%.
Projecttes de trans
sformació urbana
El tercerr tinent d’alc
calde i regid
dor de l'Ajunntament de Barcelona,
Antoni V
Vives va exp
posar a la se
eu del Col·llegi de Cam
mins el 4 de
març, e
els projecte
es de tran
nsformació urbana que afronta
Barcelon
na per impu
ulsar un mod
del que conntribueixi a millorar les
condicion
ns de vida dels ciutada
ans, adequaant la ciutat als reptes
del segle
e XXI.

El model econòm
mic en matè
èria d’infrae
estructures
s
El secre
etari d’Infra
aestructures
s i Mobilitatt del Departament de
TES de la Generallitat de Cata
alunya, Riccard Font, va
v destacarr
en la sseva interv
venció el 10 de maarç a Barrcelona, la
importàn
ncia del Co
orredor Med
diterrani coom a motorr econòmicc
de Cata
alunya. Un
n gran pro
ojecte que pot impulsar noves
inversio ns de cap
pital que repercutirann directam
ment en el
creixem ent del PIB de Catalun
nya.
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ona al serv
vei de la intternacionalització de Catalunyaa
El Port de Barcelo
El presid
dent del Po
ort de Barc
celona, Sixt
xte Cambra, va ser el
protagon
nista, el 13 de març, de
d la primerra sessió de
el 2015 del
Cercle d
d'Infraestruc
ctures a Giro
ona.
Durant la
a seva inte
ervenció va remarcar laa necessita
at de tancarr
"un gran
n acord políític als dos costats de la frontera per acabarr
amb l’a
assignatura
a pendent de les infrraestructure
es" i poderr
augmenttar el transp
port ferrovia
ari de mercaaderies cap
p als països
europeu
us.
Els grans eixos de
d comunic
cació a Lle
eida
El consseller d'Em
mpresa i Ocupació
O
dde la Generalitat de
Catalunyya, Felip Pu
uig, va parlar, en la seeva interven
nció del 20
de marçç a Lleida, de
d la necessitat de méés inversió pública perr
resoldre tres grans eixos de comunicacióó a Lleida; la connexió
de Lleida
a amb Barc
celona; la sortida
s
cap a Europa a través del
Pirineu i l’Eix de l’Ebre.

L’Inform
me Fomentt
El direcctor del De
epartament de Viatgeers d’AV i Estacions,
Coordina
ador de la Regió
R
Llatin
noamericanaa de la UIC i presidentt
de la Co
omissió Tècnic-científica per l’esstudi de millores en el
sector fe
erroviari, Iñ
ñaki Barrón, va presenntar, el 27 de març a
Tarragon
na, les conclusions de
e l’estudi reealitzat per al Ministeri
de Fom
ment de les
s millores del
d sector ferroviari i les seves
impleme
entacions.

Estratè
ègia i logísttica d’ Extrremadura. U
Un pla pel creixement
El conse
eller de Foment, Habitatge, Orddenació dell Territori i
Turisme de la Junta
a d’Extrema
adura, Víctoor G. del Moral,
M
en la
sessió de
el 17 d’abril a Barcelo
ona va expplicar els prrojectes en
curs i les oportunitatts de negoci a Extremaadura.
La Junta d’Extremad
dura va com
mençar a im
mplementar l’Estratègia
logística amb un pressupost
p
per infraeestructures de 251,6
milions d
d’euros perr l’any 2015, per donnar un fort impuls a
l’activitat del sector...
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ortunitats econòmiqu
e
ues en el C
Camp de Ta
arragona
Les opo
El directo
or d’Incasòl, Damià Calvet va reelatar, el 12
2 de juny a
Tarragon
na, l’estat de
e tramitació
ó dels planss urbanístic necessaris
per a la im
mplantació del macro complex
c
turrístic BCN World.
W
Davant d
d’una sala plena
p
de go
om a gom , el directo
or va fer un
repàs de
e les oportu
unitats econòmiques ddel territori, les quals
passen, o
obligatòriam
ment, per la
a indústria, lla logística i el turisme
de qualita
at i capaç de
d competir a nivell inteernacional.
El pla d
director urb
banístic de
e l’activitat minera al Bages
B
El
E presiden
nt d'ICL Ibe
eria i d'ICL Europa, Joosé Antonio Martínezz
Álamo,
Á
va e
estar present el 26 de juny a Barccelona. Durrant la seva
va demanar al Gove
intervenció
i
ern la aprovvació del pla
p directorr
urbanístic
u
((PDU) de l'activitat minera al Baages per donar plena
seguretat
s
ju
urídica a les
s inversions
s que la coompanyia fa
a a la zona.
Creu
C
necesssària una decidida ac
cció de govvern per desenvoluparr
el
e PDU, tan
nt des de el
e punt de vista
v
de les infraestruc
ctures, com
pel
p que fa
a a la reg
gulació de les activitaats i a les
s mesures
ambienttals.
La inve
ersió del Grrupo Fome
ento a Cata
alunya
El secre
etari d’Esta
at d’Infraesttructures, T
Transport i Habitatge,
Julio Gó
ómez-Poma
ar, va assenyalar el 6 de juliol a Barcelona
que el 3
33% dels projectes
p
de
el fons del Mecanismo
o Conectarr
Europa (CEF) es realitzaran a Catalunyaa, això supo
osa un ajutt
6 M€.
de 178,6
La Com
missió Europea va pro
oposar 39 projectes liderats perr
espanyo
ols o participats per re
ebre els fonss CEF. Els fons per a
tots el projectes europeus
e
estan
e
dotatss en 8.300
0 M€, dels
quals m
més de 1.000M€ corres
spondran alss projectes espanyols.
Cap a u
una nova governança
g
a de les infrraestructurres
El
E Director G
General d’Infraestructu
ures del goovern català
à, Francescc
Xavier
X
Flore
es va estar present a Lleida,
L
on aapart de fer un repàs a
les infraestrructures terrrestres d’a
aquesta dem
marcació, va
v formularr
propostes
p
re
relatives a la governan
nça de les iinfraestructtures, en el
marc
m
d’una societat qu
ue formula noves
n
exigèències de co
onnectivitatt
i a la vegad a de qualita
at ambiental.
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Territorial de
d Girona
El Pla T
El
E director general d'O
Ordenació del
d Territorri i Urbanisme, Agustíí
Serra,
S
va p
participar el 4 de sete
embre en uuna sessió del Cercle
ctures a Girona, on
d'Infraestru
d
o
va exxposar les
s novetats
relacionade
r
es amb la nova legis
slació urbannística imp
pulsada pel
Govern,
G
i vva explicarr que actualitzant la legislació, es pretén
racionalitza
r
ar l’amalga
ama legisla
ativa que existeix en
e matèria
d’urbanisme
d
e i ordenació del territo
ori.
La transformació de Telefòn
nica en els darrers an
nys
El direcctor generall de Telefón
nica a Cataalunya, Kim
m Faura, va
participa
ar el 22 de
e setembre
e a Barceloona, pronunciant una
conferè ncia sobre la transform
mació que hha sofert la companyia
i el secttor en els da
arrers anys.
Va desttacar la capacitat de transformac
t
ció i adapta
ació de les
compan
nyies de telecomunicacions i va pposar com a exemple
la facturració dels SMS
S
que va
an passar deel 15% al ze
ero.
Presentació del projecte
p
CL
LYMA
El respon
nsable de projectes
p
Estratègics
E
i d’Innovac
ció del Portt
de Barce
elona, Carlos Rúa, va estar prresent a Lleida, el 2
d’octubre
e, a Girona, i el 9 d’octubre a Barccelona, en el marc del
Saló Interrnacional de la Indústrria Ferroviàrria, al BCN RAIL el 18
de novem
mbre, per prresentar l’ac
cció CLYMA
A centrada en l’anàlisi
del transp
port de merrcaderies entre Lyon i Madrid per facilitar el
desenvo
olupament de la Xarxa Bàsica
a (Core Ne
etwork) de
e transportss europea de forma
coordina
ada.
El proje
ecte CLYMA preveu estudis
e
sob
bre l’organització i la implementaació del co
oncepte de
corredo
or, tenint en
n compte le
es perspect ives a llarg
g termini, els aspectess mediambientals i les
necessiitats dels diversos
d
agents assocciats al tran
nsport així com anàlissis que pro
omouran la
sostenib
bilitat ambie
ental, la ge
estió eficien
nt dels recursos i el tra
ansport bai x en emiss
sions dintre
d’un ma
arc intermod
dal integrat..
L’abasttament d’aigua a Giro
ona
El cattedràtic d'enginyeria hidràulicaa de la Universitatt
nica de Ca
Politècn
atalunya, Jo
osep Dolz, va defensa
ar, el 4 de
desemb
bre a Giron
na la necess
sitat de “deespolititzar la
a gestió de
l'aigua”” i de prend
dre decision
ns per fer fro
ront a la ma
ancança de
recurso
os hídrics que hi ha a Catalunya. L'expert sosté que el
dèficit h
hídric s'ha d'abordar
d
de
es d'un punnt de vista de
d país i no
local. V
Va preconittzar la inte
erconnexió dels sistem
mes hídrics
catalan
ns i la factibilitat del transvasamennt d'aigua de
el Roine.
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Els d
debats
Els deb
bats del Cercle tenen lloc semesstralment a Manresa, Reus,
R
Santt Feliu de Guíxols
G
i
Palamó
ós. La Fund
dació, amb el suport de les respectives Ca
ambres de Comerç, ha
h creat
aquest marc per de
ebatre i con
nèixer les in
nquietuds qu
ue preocupe
en i ocupenn al territori.
L’any 20
015, s’han organitzat
o
5 debats, am
mb èxit de participació
p
i assistènccia.
La sortida al mar del Bages: els ports de Barcelo
ona i Tarrag
gona
Aque
est debat, celebrat el 6 de maig a Manresa, va
v comptarr
amb la participació del director ggeneral de
el Port de
Barce
elona, José
é Alberto Carbonell;
C
eel cap de la
a divisió de
Come
ercial i de desenvolu
upament dee Negoci del
d Port de
Tarra
agona, Ped
dro Bernal; i el viceppresident de FETEIA,
Agusstí Montori .
Tots els ponents
s van estar d’acord enn la importància d’obrirr
i apro
opar els po
orts a l’interrior de Cataalunya. Perr fer-ho cal
que millorin les in
nfraestructu
ures. Es va
a posar de
e relleu qu
ue els portts de Barcelona i de
Tarrago
ona son pecces clau perr reforçar la
a capacitat exportadora
e
a de les emppreses del Bages.
El paisa
atge, el turrisme i l’ord
denació de
el territori a la Costa Brava
B
Joan N
Nogué, dire
ector de l’Observatoori del Pa
aisatge de
Catalunyya; Albert Llausàs, in
nvestigador de la Universitat de
Girona i Martí Sabrià, gerent de
d la Unió d’Hosteleria
a i Turisme
de la Co
osta Brava, van ser els
s protagonisstes del dis
ssetè debatt
del Cerrcle d’Infrae
estructures a la Costaa Brava, ce
elebrada a
Sant Fe liu de Guíxo
ols el 22 de
e maig.
ector de l'Observatori del Paaisatge va
a destacarr
El dire
ència transfronterera a la Cerdaanya. Per protegir el
l'experiè
paisatge
e s’hi fa imprescindible
e cal conciiliar necess
sitats, aspira
acions i dessitjos molt diversos.
d
El
doctor A
Albert Llaussàs va proposar més ru
utes senyallitzades, la recuperacióó de camins
s històrics i
la posada en valorr d'espais naturals
n
i ag
grícoles i iniciatives
i
com
c
ara less marques de
d qualitat.
Martí S
Sabrià va apostar
a
perr millorar la
a convivència entre primers
p
i ssegons resiidents, i la
tendènccia a conso
olidar segones residè ncies com a domicilis
s tot l'any, per tal de
e fixar més
població
ó al territori.
Infraesttructures per
p a la rec
cuperació e
econòmica: el cas de Catalunyaa
El 10 de
e juliol va te
enir lloc a la
a Cambra dde Comerç de Reus el
novè de
ebat del Cerrcle a on es van planttejar, des de
d diferents
perspecttives, quin
nes son les
l
millorees més adients
a
en
infraestrructures que permetrien una sortida a la crisi
econòmiica.
En aque
est debat va
an participar; el Catedrràtic de Tra
ansports de
la Unive
ersitat Politè
ècnica de Catalunya, Mateu Turrró; el Cap
del Servvei d'Estudis de la Ca
ambra de C
Comerç de Barcelona,
Cristian
n Bardají i el
e Catedràttic d'Anàlisii Geogràfic Regional de la Univeersitat Rovira i Virgili,
Josep O
Oliveras.
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xa ferroviàrria del Bages i el Corrredor Mediiterrani
La xarx
La C
Cambra de Comerç de
d Manresaa va acollir el 6 de
novem
mbre un no
ou debat de
el Cercle, aamb la partticipació de
Xavie
er Corrons, Logistics Manager d’IC
CL Iberia i de
d Salvadorr
Soler , director de
e S3 Enginy
yeria.
En aq
questa ocasió es va debatre
d
sobbre la impo
ortància pel
Bagess de poder disposar d’una
d
xarxa ferroviària eficient de
, la situacció actual d’aquesta
transp
port de mercaderies
m
infrae
estructura al
a territori i les opcioons més viables
v
perr
connecttar la coma
arca amb el futur corre
edor del Me
editerrani. Tot
T això peermetria fer arribar els
producttes industria
als del Bage
es fins a la ffrontera francesa d’una
a forma ràppida i econò
òmica.
a òptica a la Costa Brrava
La fibra
El divvuitè debatt del Cercle
e d’Infraesttructures de la Costa
Brava
a, es va ce
elebrar, el 13
1 de noveembre, a la
a seu de la
Camb
bra de Com
merç de Pa
alamós, am
mb la interv
venció dels
següe
ents ponents; el directo
or general dde Telecom
municacions
i Soccietat de la Informació
I
de
d la Gene ralitat, Jord
di Puigneró;
el dirrector territo
orial de Vod
dafone per a Cataluny
ya i Aragó,
Alberrt Buxadé; i la gerent d'Informàtiica 3 Progest, Estherr
Zerbsst, que van analitzar des de ddiferents pe
erspectives
l'esta
at d'implanttació de la
a xarxa dee fibra òptica en els
municip
pis del litoral gironí.
En la prrimera interrvenció, Estther Zerbst va explicarr la importàn
ncia de les noves tecn
nologies i la
necessiitat de dissposar d'ac
ccés a inte
ernet i serrveis de dades
d
de banda ampla per al
desenvo
olupament de
d l'activitat empresariial.
El cap territorial de
d Vodafone, Albert B
Buxadé, va exposar que
q
la fibraa òptica és un esglaó
gic més en una escala
a de transm
missió de da
ades i que ha
h d'anar een paral·lel a l'evolució
tecnològ
de les te
ecnologies per a telefo
onia mòbil.
Puignerró va destaccar que la banda
b
amplla amb fibra
a òptica ja arriba
a
a les portes de 91
9 dels 131
municip
pis del litora
al i prelitorral gironí, a
amb ramals troncals d'alta capaacitat estes
sos al llarg
d'autoviies, autopisstes i carrete
eres.
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Els s
sopars-c
col·loqu
ui
Un delss objectius dels sopa
ars col·loqu
ui del Cercle es el d’estudiar lees estratègiies i els
processsos que ha
an de tenirr lloc per una correc
cta i eficient internaccionalització
ó de les
empreses catalane
es. Per dur a terme aq
questa activ
vitat la Fund
dació convidda a diplom
màtics de
països a on les em
mpreses tenen especiall interès per implementar-se.
Un altre
e objectiu es
e l’ intercan
nvi d’opinio ns i d’inform
macions am
mb convidatts que prov
venen de
àrees acadèmiques, polítiques
s, socials, e
econòmique
es.....
Aqueste
es sessionss, en forma
at de sopa
ar, tenen llo
oc al Resta
aurant Aire de Mar de
e l’Hotel
Grand M
Marina del WTC.
W
Canàrie
es, nus log
gístic de l’A
Atlàntic mig
g
Celebratt a Barcelon
na el 28 de gener, aquuest sopar va
v comptarr
amb la presència
a de Jav
vier Gonzáález Ortiz, consellerr
d'Econom
mia, Hisend
da i Segurettat del Goveern de Canà
àries.
Va parla
ar dels plans econò
òmics del govern de
e les Illes
Canàriess, destac
cant les estratègiees logístic
ca i de
comunic acions que tenen com
m a objectiu esdevenir el node de
connexió
ó entre l’Eurropa contine
ental l’Àfricaa occidenta
al.

Infraesttructures vitals
v
per a Girona i C
Catalunya
El 20 de juliol va
a tenir lloc a l’Hotel U
Ultónia de Girona, un
sopar col·loqui amb el cons
seller de Soostenibilitatt i Territori,
Santi V
Vila. El Cerrcle i la Cam
mbra de Coomerç celebraven aixíí
els 10 anys de pre
esència a la
a capital girronina.
El con
nseller Vila va defensa
ar, durant laa seva interrvenció, un
model de creixem
ment sostenible que ppermetés superar
s
els
modelss basats en un “desa
arrolisme” ssense ànim
ma social ni
consid eració cap el territori i el medi am
mbient.
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Els c
cicles
Els cicle
es donen la
a oportunita
at de conèixxer posicions diverses
s entorn unna certa tem
màtica, o
bé perm
meten, en le
es conteses
s electoralss, exposar els
e program
mes de les ccandidature
es que hi
concorrren.
Els cicle
es que es van
v realitzarr al 2015 ess presenten a continuac
ció:
El nou poder loca
al i les infra
aestructure
es
Per con
nèixer les polítiques dels nous equips qu
ue varen assumir
a
la responsabilitat dels
respectius governss després de les ele ccions mun
nicipals del maig del 2015, el Cercle
C
va
organitzzar un cicle
e de ponèn
ncies amb lla presencia dels reprresentants dels ens te
erritorials,
alcaldess, presiden
nts de Dipu
utació i ressponsables de les àre
ees de terrritori, mobilitat, medi
ambientt i infraestru
uctures.
L’objecttiu era posa
ar a l’abast dels assisttents les prropostes po
olítiques dells electes que,
q
en el
presentt mandat governaran
g
i contribuiir, amb el debat,
d
a fe
er més eficaaç la seva acció de
govern.
Aquest cicle te con
ntinuïtat al 2016.
2
à a Barcelo
ona el 3 dee novembre
e, amb la
El ciccle s’encetà
particcipació de la
a presidenta
a de la Dipuutació de Ba
arcelona i
alcald
dessa de Sa
ant Cugat del
d Vallès, M
Mercè Cone
esa.
En la
a seva inte
ervenció va destacar eel comprom
mís de la
corpo
oració en tre
eballar per aconseguirr un territori equilibrat
en in
nfraestructures, tant pel que fa a les conv
vencionals
com e
en les vincu
ulades a les
s noves teccnologies, im
mportants
també
é per la seva
s
funció
ó social i mediambie
ental i la
predissposició de
e la Diputació a invertirr en el territtori per tal
ecte nivell dels
d
serveiss al conjunt dels seus ciutadans, independen
ntment de
de presstar un corre
les cara
acterístiquess de la pobllació on visq
quin.
El seg
gon ponentt que va inte
ervenir, l’1 dde desembre, va ser
el vice
epresident de Mobilita
at i Transpoort de l’AMB
B i alcalde
de Sa
ant Joan De
espí, Antoni Poveda.
Duran
nt la seva intervenció, va apostaar per la creació de
zoness urbanes d’atmosfe
era proteggida als municipis
metro
opolitans, per contin
nuar introoduint vehicles no
conta
aminants i per
p afavorirr l’ús de la bicicleta. També
T
va
reclam
mar un ma
arc de finan
nçament suuficient i es
stable pel
sistem
ma de trans
sport públic.
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Eleccio
ons Municip
pals 2015
Amb motiu de less eleccions municipalss, el Col·leg
gi d’Enginye
ers de Cam
mins, Cana
als i Ports
(CECCP
P), la Fund
dació Cercle d’Infraesstructures (FCI)
(
i l’Associació C
Catalana d’E
Empreses
d’Enginyeria i Consultoria Ind
dependents de Catalun
nya (ASINC
CA), van orgganitzar un cicle i un
debat per escoltar les proposttes electora
als presenta
ades en l’àm
mbit de les innfraestructu
ures.
El cicle es va dur a terme a la seu de l Col·legi de
d Camins, durant el m
mes d’abril, i hi van
participa
ar individua
alment els següents ca
andidats:

Alfred Bos
sch, candidat
per ERC a l'alcaldia de
Barrcelona

Ada Colau, can
ndidata per
BComú a l'alc
caldia de
Barcelona

ume Collboni, ca
andidat
Jau
ppel PSC a l'alcaldia
a de
Barcelona

Alberto
o Fernández-Díazz,
can
ndidat pel PP a
l'alcalldia de Barcelona

Xavier Trias, candidat per
CiU a l'alcaldia de
Barrcelona

El deba
at va tenir llloc el 4 de maig a l’ET
TSECCPB amb un tem
ma centra: La Governa
abilitat de
les infra
aestructuress davant el nou marc p
polític.
Cada po
onent va prresentar les
s línies gene
erals del se
eu programa
a i tot seguiit, el moderrador Toni
Aira, va
a plantejar una sèrie de
d pregunte
es que els ponents va
an desenvoolupar. Fina
alment, el
públic a
assistent va formular le
es seves refflexions.
Un anyy més, i grà
àcies al format triat, el debat va constituirr tot un èxxit, gràcies a l’activa
participa
ació del púb
blic, conform
mat per alum
mnes, profe
essors i amics del Cerccle.
Els partticipants en aquest deb
bat varen se
er:








S
Santiago Alonso, número 4 en la llista electo
oral de Ciud
dadanos pe r a les Mun
nicipals de
Barcelona.
Maties Serrracant, cand
didat de la C
CUP a l’alcaldia de Sabadell.
Eduardo Bo
olaños, reprresentat de l Partit Popular.
A
Alberto Lóp
pez, Alcalde
e i candidat d’ ICV-EUiA
A a l’alcaldia de la Llaggosta.
JJoan Borrass, candidat d’ERC a l’a
alcaldia de el
e Papiol.
JJaume Casses, candida
at del PSC a l’alcaldia de Premià de Dalt.
X
Xavier Fono
ollosa, cand
didat de CiU
U a l’alcaldia
a de Martorrell.
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Eleccio
ons Genera
als 2015
Durant el mes de novembre
n
i davant less eleccions Generals, un
u nou ciclee de conferències es
va ence
etar al Col·le
egi de Cam
mins. Els pro
otagonistes d’aquest cicle van expplicar algun
nes de les
línies de
el programa
a electoral de
d les cand idatures que representtaven.
En totess les sessio
ons varen estar presen
nts membres del Col·le
egi de Cami ns, d’ASINC
CA i de la
Fundacció Cercle d’’Infraestructtures.
n ser:
Els partticipants van

M
Miquel Puig
Demo
ocràcia i Llibertat

Mª
M Àngels Estelleer
Partitt Popular de Catallunya

Carme Chacó
ón
Partitt del Socialistes de
e Catalunya

Antonio Roldán
R
Ciutada
ans

Josep Vendrell
En Comú Podem

Joan Tardà
Esqu
uerra Republicanaa de
Catalunya

Josep
J
A. Duran i Lleida
Unió

Toni Arrira
Moderador

El deba
at cloenda d’aquest
d
seg
gon cicle, vva tenir lloc el 14 de de
esembre a la Sala de Projectes
de l’ETS
SECCPB. En
E aquesta ocasió vàrrem compta
ar amb els responsablles d’infraes
structures
de les d
diferents forrmacions po
olítiques:








JJoan Range
el, diputat del
d PSC.
JJordi Xucla, diputat de
e CDC i can didat de DiLl.
Mª Àngels Esteller,
E
dip
putada del P
PP.
S
Salvador Milà,
M
diputat al Parlame nt de Catalu
unya, d’ICV
V-EUiA
Rosaura Fé
érriz, candid
data per UD
DC.
Lluís Salvad
dó, secretari general a
adjunt d’ERC
C.
Marina Bravvo, diputada
a al Parlam
ment de Cata
alunya per C’s.

3
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El wo
orkshop
p
Els worrkshops con
nsisteixen en
e unes jorn
nades que ofereixen als
a ponentss i als assis
stents un
espai de
e pensament, debat i reflexió,
r
al vvoltat d’un te
ema d’actua
alitat.
Aqueste
es jornades s’organittzen amb la col·labo
oració d’em
mpreses i/oo institucions i es
convide
en a alts càrrrecs de l’àm
mbit empressarial, acad
dèmic i polític d’arreu dd’Europa.
La partticipació d’e
experts inte
ernacionalss permet cobrir
c
una panoràmicaa més àmplia i la
presènccia dels altss directius públics gara nteix un dià
àleg fluid i profitós.
p
El 17 de
e juliol, va tenir lloc ell onzè workkshop a l’Au
uditori Leon
nardo de Viinci de la nova
n
seu
d’Abertiis de Barcelona. Prop d’un
d
centen
nar de perso
ones van pa
articipar en la trobada.
Posar e
en valor les
s infraestru
uctures a l’’hora de la recuperac
ció econòm
mica
Posar e
en valor les infraestru
uctures sig nifica tant aprofitar al màxim lees potencialitats de
l’estoc existent co
om crear una
u
consciè
ència col·le
ectiva de la importànncia del rol de les
mateixe
es en la rep
presa del creixement. Per això es va progra
amar aquessta jornada, a on a
partir de la consta
atació de la
l recupera
ació es pre
esenten pro
ojectes clauu per a co
onsolidar
l’activita
at econòm
mica i propostes qu e tenen en comú l’objectiu de valorittzar les
infraestructures exxistents.

entat, 17 de
e juliol, per president d’Abertis,
d
Salvador
S
Aleemany, el conseller
c
L’acte vva ser prese
de Terriitori i Soste
enibilitat, Sa
anti Vila i pe
el president de la Fund
dació Cerclee d’Infraestrructures,
Pere Ma
acias i va ser clausurat per el CEO
O d’Abertis, Francisco Reynés, i ppel secretarri d’Estat
de Plan
nificació i Inffraestructurres Julio Gó
ómez-Poma
ar.

Fundació Cercle d’Infraestructures
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El programa presentat en aquesta jornada va ser:
Benvinguda i obertura
de 9.00h a 9.45h

La conjuntura econòmica

Pere Macias, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures
Salvador Alemany, president d’Abertis
Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat
Jordi Gual, director executiu de Planificació i Estratègia de CaixaBank

de 9.45h a 10.30h

London Congestion
Charge

Lucinda Turner, head of Strategic Planning, Transport for London

de 10.30h a 11.15h

Pausa cafè
de 11.15h a 11.45h

Taula de propostes
de 11.45h a 13.30

Plan Relance. SANEF. Lluís Deulofeu, director general de SANEF
Avantatges de la via alternada doble‐simple en projectes d’AV. Enrique Castillo,
catedràtic de Matemàtica Aplicada de la Universitat de Cantàbria
20 noves estacions al Vallés. David Garrofé, secretari general de CECOT i
Manel Larrosa, arquitecte
Proposta de programa de col∙laboració públic‐privat. Julián Núñez, president de SEOPAN
La implantació de l’Eurovinyeta. Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat

Debat
de 13.30h a 14.00h

Conclusions i clausura
de 14.00h a 15.00h

Pere Macias, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures
Francisco Reynés, CEO d’Abertis
Julio Gómez‐Pomar, secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures

Dinar a peu dret
15.00h

Cal destacar de cada ponent:
 El repàs exhaustiu de la conjuntura econòmica, amb un acurat anàlisi de la crisis de
Grècia inclòs que va fer el director executiu de Planificació i Estratègia de Caixabank,
Jordi Gual.
 El model de la taxa per congestió de la capital anglesa per la cap de Planificació
Estratègica de Transport of London, Lucinda Turner.
 Les directrius del Plan Relance promogut pel govern francès, amb fiortes inversions
ambientals a càrrec de les empreses concessionàries d’autopìstes, a càrrec del
director general de Sanef, Lluis Deulofeu.
 El desenvolupament d’un software per a la valoració econòmica de via doble o via
única en trams d’alta velocitat ferroviària pel catedràtic de Matemàtica Aplicada de la
Universitat de Cantàbria, Enrique Castillo.
 La necessitat d’una nova visió territorial metropolitana amb una nova polaritat al
Vallès a càrrec del secretari general de CECOT, David Garrofé, i de l’arquitecte
Manuel Larrosa.
 La presentació del programa de col·laboració públic-privat per incentivar l’economia
espanyola, pel president de SEOPAN, Julian Núñez.
 Els criteris per a una futura implantació de l’Eurovinyeta a Catalunya pel secretari
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font.
El col·loqui final va ser moderat per en Lluis Inglada, director de Territori, Infraestructures i
Medi Ambient de l’Institut Cerdà.
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Activitats
s form
mative
es
Màster Gesttió de le
es infrae
estructu
ures
Un any més la Fun
ndació amb la col·labo
oració de Fe
errocarrils de la Generaalitat de Ca
atalunya,
ha ende
egat la seva
a oferta form
mativa.
Máster:
Ge
estió de les Infraestructtures

Postg
grau:
Gestió d’empreses
s d’obra pública

Postg
grau:
Gestió
ó privada d’infraestructtures

gressió del màster
m
es presenta
p
en els següen
nts gràfics i taules:
La prog
Per alumnes

20

Curs
C
Màste
ter
acad
dèmic
2007
7/2008
10

15

2008
8/2009

9

10

2009
9/2010

5
0
2007//2008

2009
9/2010
M
Màster

2011/2012
GEO
OP

20113/2014

GINF

GEOP

GINF

7

13

5

7

15

5

8

2010
0/2011

6

6

4

2011
1/2012

12

4

14

2012
2/2013

12

2

9

2013
3/2014

16

0

5

2014
4/2015

13

3

5
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Per ing
gressos

C
Curs acadèm
mic

Aporta
ació FGC

Matrícules
s

Aportac
ció FCI

CO
OST MASTE
ER

2011/2012
2

10
0.236,00 €

59.875,00 €

7.73
33,73 €

77.844,73
3€

2012/2013
3

10
0.236,00 €

56.000,00 €

23.39
93,50 €

89.629,50
0€

2013/2014
4

10
0.236,00 €

68.152,10 €

11.85
52,05 €

90.240,15
5€

2014/2015
5

10
0.236,00 €

65.389,27 €

11.70
05,62 €

87.330,89
9€

€100.000
0,00
€90.000
0,00
€80.000
0,00
€70.000
0,00
€60.000
0,00

Aporttació FGC

€50.000
0,00

Matríícules

€40.000
0,00

Aporttació FCI

€30.000
0,00

COSTT MASTER

€20.000
0,00
€10.000
0,00
€0
0,00
2011/2
2012 2012/20013 2013/20
014 2014/201
15

Màster amb la Univ
versidad
d del Pa
acífico de
d Lima
a, Perú
El núm
mero d’alum
mnes acollit per aquesst màster ha
h estat de 17. Les classes ha
an estat
impartid
des per proffessors de la UPC i pe
er professors de la Universidad deel Pacífico de Lima
en ambdues universitats.

Semiinaris
Per seg
gon any co
onsecutiu s’han obert els semina
aris que s’iimparteixenn pels alum
mnes del
màster del màster als alumnes de grau i als amics del
d Cercle.
aquest curss han participat els seg
güents pone
ents:
Durant a
 P
Pere Macia
as, profess
sor d’Urban
nisme de l’ETSECCPB
B i presideent de la Fundació
F
C
Cercle d’Inffraestructures.
 J
José Pablo
o Rodrígue
ez Marín, ge
erent de l’Ag
gència de l'Habitatge dde Cataluny
ya.
 F
Fernando Plaza,
P
direc
ctor Econom
mic-Finance
er de Rubau
u.
 J
Josefa Marrtín, genera
al Counsel a
and Corpora
ate Boards Officer at T
T-Systems Iberia.
 C
Carles Lab
braña, profe
essor de Pro
ojectes de l’ETSECCP
PB.
nomia de la
 D
Daniel Alba
alate, profe
essor d’Econ
a UB.

4
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P
Pablo Mayor, soci i re
esponsable del departa
ament de Dret Públic i Sectors Re
egulats a
A
Allen & Ove
ery Madrid.
A
Albert Torrtajada, dirrector d’Infrraestructure
es de Ferrrocarrils dee la Genera
alitat de
C
Catalunya.
J
Josep Lluís Giméne
ez Sevilla, director ge
eneral de Desenvolup
D
pament Industrial a
A
Abertis.
L
s, delegat Regional
R
de
e Red Eléctrrica de Espa
aña.
Lluís Pinós
S
Santiago García-Milà
G
à, subdirecctor genera
al d’Estratègia i Com
mercial del Port de
B
Barcelona.
V
Vanessa Requena,
R
Head of Man
nagement Office
O
- Barcelona Airpoort en Aena.
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Col·laborracion
ns am
mb altrres en
ntitats
s
La col·laboració amb
a
diferen
nts instituccions resultta molt ben
neficiosa taant per l’in
ntercanvi
d’idees com pel desenvolupa
ament de n
nous projec
ctes d’investigació i innnovació. Gracies a
aqueste
es col·laborracions, la Fundació contribueix
x a la gene
eració i a lla transferè
ència de
coneixe
ement de la Universitat al mon em
mpresarial i institucionall.

RUIT
TEM



XI A
Assemblea i X Seminarri Internacio
onal de la RUITEM.
R
Barranquilla, C
Colòmbia
1r S
Seminario In
nternacional de Movilid
dad. Barranq
quilla, Colòmbia

Altres activitats inte
ernacio
onals
Visita del presiden
nt de la FCI a les obre
es del Cana
al de Panam
mà amb l’ennginyer de Camins,
Sergi A
Ametller i a les autorritats, l’alca
alde i la vice-alcaldes
ssa de Pannamà, José
é Isabel
Blandón
n i Raisa Ba
anfield.

4
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Pub
blicacions
Quad
derns de
e Disse
eny
Al dese
embre del 2015
2
va sorrtir publicadda la setena
a edició
de la re
evista amb la col·laborració dels seegüents autors:


Jullio Martínez
z Calzón, Drr. Enginyer dde Camins, Canals
C
i
Porrts i fundado
or i presiden
nt de la Connsultora MC-2, amb
l’art
rticle Desped
dida.



Jua
an Sobrino
o, Enginyer de Caminss, Canals i Ports i
dire
ector de Pedelta, amb l’article El costte y el exceso.



Edu
a, Enginyer de Caminss, Canals i Ports i
uardo Toba
llice
enciat en Dret, amb l’article LLa carreterra: una
aprroximación al
a land art.



Ma
anuel Reven
ntós, Enginy
yer de Caminns, Canals i Ports i
fun dador i director d’En
nginyeria R
Reventos, amb
a
El
estionario.
cue



Mo
odest Batlle, Dr. Enginy
yer de Caminns, Canals i Ports i
Arq
quitecte, am
mb l’article, La Torre E
Eiffel, una obra
o
de
ing
geniería, solo
o para ser vis
sta.

Twittter
Twitter és un serve
ei de microblogging qu
ue permet els
e seus usuaris enviarr i llegir mis
ssatges
de text d'una longiitud màxima
a de 140 ca
aràcters (de
enominats piulades
p
o ttuits) per mitjà
m
del
mateix web de Tw
witter, SMS
S, missatge
eria instanttània o bé aplicacionss de tercers com
Twidroid
d, Twitterrific, Tweetie,, Facebook,, Twinkle, Tweetboard
T
o TweetDeeck.
La Fun
ndació gaudeix de Tw
witter des del desem
mbre del 2014
2
i aquuesta ha estat
e
la
repercussió i evolu
ució durant el
e primer an
ny de vida:
2015
Piulad
des

6.9
971

Seguin
nt

6
667

Seguid
dors

9
990

Llistat a
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Usu
uaris citats per
p la
Fund
dació

Usuaris
s més
mencio
onats

Pàgin
na web
La pàgina web con
ntinua sent la plataform
ma principa
al d’informació, divulgaació i docum
mentació
del Cerrcle. Els usuaris
u
pod
den trobar tota la infformació re
elacionada amb les activitats
a
organitzzades, així com la doc
cumentació de totes le
es activitats realitzadess. La pàgina també
ofereix un espai de
e divulgació
ó per a les e
empreses co
ol·laboradores del Cerc
rcle.
Visió
ó general

4
45

46
6

Memòria
a d’activitats 2015

El C
Cercle
e en dades
Nomb
bre d’ac
ctivitats
s i pone
ents perr any
ANY
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

ACT.
2
9
17
23
28
30
34
32
30
32
30
42
309

PONENTS
P
2
9
20
28
31
38
56
59
50
53
66
72
484

70
60
50
40
30
20
10
0
2
2008 200
09 2010 2011 22012 2013 2014 2015
20004 2005 2006 2007
ACTIVITATS

PONENTSS

Prese
encia en
n el terrritori
30
25
20
15
10
5
0
2007

2008
BARCELO
ONA

200
09
GIRONA
A

20100
TARRAGO
ONA

2011
LLEIDA

2012
COSTA BRAVA

2013
REUS

2014
MANRESA

2015
2
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Tipus
s d’activ
vitat
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2007

20
008

200
09
SESSIONS

2010
DEBATS

2011

SSOPARS

2012

JOR
RNADES

2013
ALTRES

TOTAL

2014

2015
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PROPOSTA
D’ACTIVITATS 2016
Introducció
Activitats divulgatives
Activitats formatives
Noves activitats i propostes
Publicacions
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Introducció
El Programa d’Actuació que la Fundació Cercle d’Infraestructures per l’any 2016
presenta novetats substancials.
En primer lloc, i pel que fa a les activitats acadèmiques s’ha preparat un nou curs de
postgrau, un diploma adreçat als professionals de la informació i de la comunicació. Es
tracta d’un projecte sorgit de la col·laboració entre el Cercle i la Facultat de
Comunicació i de Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull
que s’iniciarà al curs 2016-17.
Per a fomentar el capteniment per la innovació en tots els processos de l’enginyeria,
hem desenvolupament, de la mà del Col·legi una altra activitat sota la denominació de
“Projectes, Idees, Innovació” que es portarà a terme, des del mes de maig a la seu del
carrer Vergós.
La tercera activitat de nova creació s’articula entorn el binomi desenvolupament
econòmic – infraestructures. Portarà a diversos municipis del Baix Llobregat els debats
del Cercle, amb la col·laboració del diari “El Llobregat” i de la Diputació de Barcelona.
Finalment, la Fundació participa activament en la recerca de sinèrgies amb d’altres
entitats de cara a construir un relat eficaç per a la promoció de la inversió en obra
pública i equipaments cívics i socials. Ho fem amb el Col·legi, amb Asinca, amb el
Gremi de Constructors i amb la Cambra de Contractistes.
Totes aquestes propostes es sumen a les activitats habituals del Cercle, tant en l’àmbit
acadèmic com en la difusió dels valors de la Obra Pública mitjançant les Sessions i els
Debats del Cercle i dels Workshops organitzats amb empreses o entitats, que
continuaran duent-se a terme arreu del territori català.

51
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Ac
ctivita
ats div
vulgattives
Ses
ssions
La F
FCI continuarà la seva
a activitat de difusió en session
ns portadess a terme a les
difere
ents seus. En
E aquests moments ss’han progra
amat les se
egüents:
Inforrme Euroco
onstruc 2015
Presentació de
e l’ Informe
e Euroconsstruct: Situa
ació i previsions a E uropa: Dos
s anys
favorrables per endavant. Situació i previsions a España:: recuperarr la normalitat, el
er repte. A càrrec del director ge
prope
eneral de l’ITeC, Francisco Diéguuez, i del cap
c del
Depa
artament de
e Mercats de l’ITeC, Jo
osep Ramón
n Fontana.
 B
Barcelona, gener
g
2016
Pode
em anar d'A
Austràlia a Madrid, pe
erò no hi ha
h corredorr mediterraani: política
a
d'inffraestructures a Espa
anya. Un m odel a reviisar
Josep-V
Vicent Bo
oira, secre
etari Autoonòmic d'Obres
Públiqu es i Verte
ebració del Territori dde la Generalitat
Valenci ana.
agona, gener 2016
 Tarra

La nova gestió
ó de les infrraestructurres
Jose
ep Rull, conseller de Territori
T
i S
Sostenibilitat de la
Gen
neralitat de Catalunya.
 B
Barcelona, febrer
f
2016
 T
Tarragona, maig
m
2016
 M
Manresa, oc
ctubre 2016
6
El ca
anvi comen
nça per pon
nent
Enric Ticó, president de Ferrocarril de la Generalitat de
Catalu
unya.
 Lle
eida, abril 20
016

Fund
dació Cerclee d’Infraestruc
ctures
Memòria
a 2015
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na
La fibra òptica a Tarragon
Albert
A
Buxad
dé, director Territorial Canal
C
Emprreses a Vod
dafone
 Tarragon a, setembre
e 2016

La gestió dels aeroports locals
Pere Suau-Sán
nchez, Lecturer, Airr
Centre
e for Air Tra
ansport Man
nagement

Transpoort

Manage
ement,

 Tarragona, jun
ny 2016

Cic
cles
El no
ou poder lo
ocal i les in
nfraestruct ures
Es preveu dona
ar continuïta
at a aquest ccicle durantt el 2016.
Núria
N
Marín,, alcaldessa
a de L’Hosp
pitalet
 Barcelona
a, abril 2016

Pere
P
Aragon
nés, secrettari general d’Econom ia de la Ge
eneralitat de
d
Catalunya
C
 Girona, m
maig 2016

També està pre
evista la pa
articipació d
de representants mun
nicipals de la resta de
e formacion
ns
polítiiques.
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Deb
bats
Reus
s
La ge
estió dels aerroports localls
Òs
scar Oliver, director Com
mercial d’Aerroports de Catalunya
C
ctavi Bono, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragonna
Oc
Jo
osep Maria Arauzo,
A
proffessor d’Eco nomia de la Universitat Rovira
R
i Virgi li

 R
Reus, maig 2016
2
Costta Brava
Tema
a de debat a determinar


S
Sant Feliu de
e Guíxols, jun
ny 2016

 P
Palamós, octubre 2016
Manresa
Tema
a de debat a determinar


M
Manresa, julio
ol 2016

Sop
pars-co
ol·loqui
Els ssopars col·loqui de l’any 2016 es dedica
aran prefere
entment a conèixer grans
g
inicia
atives empresarials en el sector de
e la logístic
ca i les infra
aestructuress, amb presència
dels directius de
e les empre
eses operad
dores.
Clem
mence Cheng
Clemence Chen
ng, directorr general de
d Hutchinsson Port Holdings
H
pe
er
Europ
pa
 Ba
arcelona, esstiu 2016

Wo
orkshop
p
Casttell de Casttellet i La Gornal
G


S
Setembre 2016

Grem
mi de Cons
structors


O
Octubre 2016
6

Fundació Cercle d’Infraestructures
Memòria 2015

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 2015/2016 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 a l’octubre de 2015 i corresponent al curs
acadèmic 2015/2016 el número d’alumnes matriculats al màster és de 12, els
matriculats al curs de Gestió d’Empreses d’Obres Públiques de 2 i del Curs de Gestió
Privada d’Infraestructures de 5.

Màster Internacional
Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras
Es donarà continuïtat a la sisena edició del màster rebent als alumnes a l’ETSECCPB,
al mes de maig, i s’iniciarà la setena del mateix a Lima al juny de 2016.
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Noves activitats i propostes
Jornada: Defensa de les inversions públiques
CCOC – ASINCA - Foment del Treball
La Fundació Cercle d’Infraestructures, s’ha incorporat a través del seu President en la
Comissió d’Infraestructures de Foment del Treball Nacional, amb l’objectiu de
contribuir a coordinar els esforços de les diferents entitats que persegueixen l’objectiu
de posar en valor el rol de les infraestructures com a eina de dinamització econòmica.
Aquesta entitat està preparant una jornada entorn aquesta qüestió, en la qual la FCI
s’ha implicat tot aportant les reflexions sorgides dels Workshops efectuats els darrers
anys pel Cercle.

Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat: el factor
de les infraestructures
Presentació: projecte d’informació, comunicació i divulgació per donar a conèixer les
possibilitats i oportunitats de desenvolupament econòmic a la comarca del Baix
Llobregat i L’Hospitalet a partir de les infraestructures.
Organitzadors i promotors:





Fundació Cercle d’Infraestructures és una fundació privada que té com a
principal objectiu contribuir a difondre el rol de les infraestructures en el
desenvolupament econòmic.
El Llobregat: Publicació de referència al Baix Llobregat i L’Hospitalet, amb
diari online, newsletters setmanals i una revista que s’encarta els primers dijous
de cada mes en El Periódico de Catalunya.
Diputació de Barcelona, Àrea de dinamització Econòmica

Format: es tracta d’un cicle de debats titulat Desenvolupament Econòmic al Baix
Llobregat i L’Hospitalet, el factor de les infraestructures que analitzarà, amb experts i
representants del món local. El seu objectiu es fomentar el debat entorn el paper de
les infraestructures en la dinamització d’aquest territori clau pel futur de Catalunya i
entorn les prioritats de la inversió pública per donar resposta a les actuacions
pendents d’executar. Un exemple és el Corredor del Mediterrani, projecte que presenta
al Baix Llobregat problemàtiques de notable complexitat com ara resoldre el coll
d’ampolla de la connexió Castellbisbal-Martorell o bé connectar el Port i l’Aeroport amb
la xarxa viària i ferroviària.
Les sessions es desenvoluparan rotatòriament als principals municipis de la comarca.
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Projectes, idees, innovació
Presentació: no hi ha cap dubte que el futur de la societat passa per la innovació. I
que aquest és un concepte que no es pot deixar en mans d’un grup selecte de
professionals, aquells que treballen en els departaments de recerca i
desenvolupament, o als instituts universitaris.
Com escriu el professor Sala Martin, “la innovació es una manera de viure, una
manera de fer. La innovació és entendre que es tenen problemes i que cal buscar-hi
solucions fent les coses d’una manera nova i diferent”.
Per aquesta raó, el Cercle d’infraestructures i el Col·legi de Camins presentem una
proposta per contribuir a situar la innovació en el centre de gravetat de l’enginyeria.
Amb el títol de Projectes, idees, innovació, s’encetarà un espai de trobada on poder
debatre entorn qualsevol proposta que aporti una nova visió, un enfocament distint o
simplement una idea suggerent.
La nostra voluntat és aconseguir un format obert, molt participatiu, en el qual es puguin
valorar a fons les propostes innovadores que s’hi presentin. Per començar tenim ja
algunes sessions en cartera, però l’objectiu és aconseguir recollir quantes més
iniciatives millor per assegurar-ne la continuïtat i garantir-ne el contingut.
Selecció dels participants: molts companys i companyes han manifestat la seva
disponibilitat per a explicar un projecte que tenen en cartera, un projecte que no cal
que ho sigui en l’accepció estrictament enginyeril. Pot tractar-se d'una idea a
desenvolupar en qualsevol camp. Però ha d'aportar una visió innovadora, tant s'hi val
si des d'un punt de vista metodològic o conceptual.
Per a avaluar les propostes, entre el Col·legi i el Cercle es constituirà una Comissió de
treball formada per 4 membres amb la comesa de seleccionar els participants i
d'organitzar les sessions.
Format: les sessions es desenvoluparan a la seu del Col·legi, en horari de tarda i en
un format mes de taula rodona que no pas de conferència magistral, amb una
periodicitat mensual. La responsabilitat de la seva direcció serà compartida per les
dues entitats organitzadores.
L’inici de l’activitat serà el proper mes de maig.
Crida a la participació: l’èxit del nou programa rau en aconseguir generar un número
substancial de propostes.
Amb aquesta finalitat la Comissió Organitzadora difondrà, mitjançant els mitjans a
disposició de les dues entitats, una crida a la participació per explicar l'abast del
programa i a la vegada per convidar a assistir-hi als col·legiats i als amics del Cercle.
Finançament: en celebrar-se a la seu del Col·legi, el nou cicle no ha de comportar
despeses expresses quant a local. La Fundació Cercle d'Infraestructures assumirà la
organització inclòs el personal necessari per al desenvolupament de les sessions. En
cas de despeses extraordinàries, es compartiran a mitges entre les dues entitats.
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Curs d’infraestructures per a periodistes
La comunicació de les estratègies de territori, infraestructures i sostenibilitat
El curs La comunicació de les estratègies de territori, infraestructures i sostenibilitat,
pretén formar a professionals, amb capacitat de generar, gestionar i produir continguts
en el camp de la comunicació i de la informació de les polítiques públiques i de les
estratègies empresarials sobre l’ordenació del territori, la gestió de les infraestructures
sota uns criteris de sostenibilitat i de responsabilitat social.
Objectius





Aprendre a gestionar la informació com a periodistes o responsables de
comunicació
Assolir els coneixements tècnics en l'àmbit de les infraestructures i l'ordenació
del territori
Conèixer els mètodes, els processos i les tècniques per desenvolupar la
comunicació corporativa d'una empresa del sector
Conèixer els mètodes, els processos i les tècniques dels periodistes que
treballen a les redaccions periodístiques

Sortides professionals








Periodistes especialitzats en la gestió d'infraestructures
Responsables de comunicació corporativa en empreses i institucions del sector
Responsables de comunicació interna en empreses i institucions del sector
Enfocament professional:
Impartit per professionals del sector
Col·laboració amb empreses i institucions
Foment del networking empresarial i institucional

Formació excel·lent






Programes d'especialització professional
Immersió en les matèries de major demanda en el mercat
Orientació de carreres professionals en finalitzar els estudis
Amb el suport de la xarxa Alumni Blanquerna
Amb el suport dels col·laboradors de la Fundació Cercle d'Infraestructures

Per a la realització i desenvolupament d’aquest diploma d’estudis universitaris s’ha
procedit a la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Escola Blanquerna de la
Universitat Ramón Llull.
La 1ª edició del Curs es portarà a terme a partir del proper mes de novembre.
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Publicacions
La Fundació Cercle d’Infraestructures editarà les edicions de les jornades de treball
realitzades durant el 2014 i 2015:

Workshop





L’abastament urbà d’aigua a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur.
Palau Macaya, juliol 2014.
La rehabilitació d’edificis, Gremi de Constructor d’Obres de Barcelona i
Comarques, octubre 2014.
La sostenibilitat i el manteniment del patrimoni viari. Castell de Castellet i la
Gornal, octubre 2014.
Posar en valor les infraestructures a l’hora de la recuperació econòmica.
Abertis, juliol 2015.

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 vuit de la col·lecció.
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PRESSUPOST 2016
Ingressos i despeses
Convenis de col·laboració
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Ingressos i despeses
Ingressos
DONATIUS PATRONS
TOTAL
DONATIUS COL.LABORADORS
TOTAL
ALTRES
Rendiment capital fundacional
Altres ingressos ‐ conveni Diputació Barcelona
Aplicació romanent 2015
TOTAL

SUMATORI INGRESSOS

30.000,00 €
68.000,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
14.582,65 €
21.582,65 €

119.582,65 €
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Despeses
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Sous i salaris
Seguretat social
Serveis de professionals independent
Serveis bancaris i similars
Material oficina
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments. Telèfon
Material inventariable
Correus i missatgers
Regals, invitacions i similars
Manteniment pàgina web
Primes d'assegurances (ASEPEYO)
Altres despeses
TOTAL
CERCLE D'INFRAESTRUCTURES
Sessions a Barcelona
Sessions a Lleida
Sessions a Tarragona
Sessions a Girona
Sessions a Reus
Sessions a Manresa
Debats Costa Brava
Workshop 2015
Programes d' internacionalització (sopars en confiança)
Altres despeses
Cercles (coordinacions, difusió i obsequis)
TOTAL
ACTIVITATS FORMATIVES
Curs Gestió de les Infraestructures ‐11ª EDICIÓ‐
Programes formatius internacionals
Curs d'Infraestructures per a periodistes
TOTAL
ALTRES ACTIVITATS
Estudis, treballs de recerca i congresos
Publicacions
Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat
Projectes, idees, innovació
TOTAL
ALTRES
Edició workshop ‐2.013, 2.014 I 2015‐
TOTAL

SUMATORI DESPESES

21.456,00 €
7.955,00 €
11.000,00 €
200,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
800,00 €
200,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
400,00 €
600,00 €
48.111,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
7.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
28.500,00 €
18.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
24.000,00 €
500,00 €
500,00 €
7.000,00 €
1.000,00 €
9.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €

115.611,00 €
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Convenis de col·laboració
Diputació de Barcelona
Col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització de diverses sessions
de debat per donar a conèixer les possibilitats i oportunitats de desenvolupament
econòmic a la comarca del Baix Llobregat i L’Hospitalet a partir de les infraestructures.
Conveni de col·laboració entre la Fundació Cercle d’Infraestructures i Facultat
de Comunicació i Relacions Internacions-Blanquerna– Universitat Ramon Llull
REUNITS
D’una part, la Fundació Cercle d’Infraestructures (en endavant, FCI), amb NIF G-64374200 i
domicili social a Barcelona, al carrer Els Vergòs 16, representada pel seu president, D. Pere
Macias i Arau.
D’altra, el Dr. Josep Ma. Carbonell Abelló, en nom i representació de la FUNDACIÓ
BLANQUERNA, titular de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de
la Universitat Ramon Llull, com a Degà de la Facultat, en endavant, la FCRI Blanquerna, amb
NIF R5800622B i domicili, a efectes d’aquest conveni a Barcelona, plaça de Joan Coromines,
sense número.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a subscriure el present conveni i
EXPOSEN
A. Que la FCI és conseqüència de la voluntat d’una sèrie d'Entitats i Empreses, de sensibilitzar
a la societat sobre la importància de les infraestructures com un fet econòmic però també com
a element de progrés, de vertebració del territori i de sostenibilitat, l’objectiu final del qual és la
millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest objectiu es porta a terme mitjançant
activitats en dues àrees, la divulgativa i la formativa. Un dels objectius de la FCI es el de
fomentar i promoure activitats de formació permanent entre els sectors relacionats amb les
infraestructures, per millorar la vàlua dels professionals i les empreses públiques i privades.
Aquestes activitats es porten a terme mitjançant programes d’estudi i formació permanent,
potenciant la cooperació de les administracions, les empreses i els sectors econòmics i socials
B. Que la FCRI Blanquerna, dintre la seva oferta formativa, ofereix com a titulació pròpia
diversos programes de postgrau, en els quals s’ha trobat que la col·laboració d’ambdues
entitats pot aportar valor afegit als programes.
C. Que l’objecte d’aquest conveni, i que manifesten les dues parts és la d’impulsar un nou curs
de postgrau i per això acorden subscriure el present conveni que es regirà pels següents:
CLÀUSULES
Primera: L’objecte del present conveni és fixar els mecanismes de col·laboració entre FCI i la
FCRI Blanquerna per a la realització i desenvolupament del diploma d’estudis universitaris en
“La comunicació de les estratègies de territori, infraestructures i sostenibilitat”.
Segona: Ambdues parts, de comú acord, constituiran una consell assessor que tindrà com a
funcions principals el seguiment de tots els aspectes relacionats amb el present conveni, vetllar
per la qualitat dels continguts i la docència i establir nous objectius del Diploma. Cada signant
nomenarà tres membres del consell assessor, entre els quals hi haurà el Vicedegà de recerca i
postgrau de la FCRI Blanquerna, que exercirà la funció de president, i el president de la FCI.
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Aquesta Comissió establirà de comú acord les dates en que es reuniran, presencial o
virtualment, a partir de la signatura del present conveni. Com a mínim, la Comissió es
reunirà un cop l’any.
Tercera: La FCRI Blanquerna acollirà el curs en les seves instal·lacions i ho inclourà en el seus
programes docents. La organització del curs serà compartida entre la FCI i la FCRI Blanquerna,
nomenat cadascuna de les institucions a quests efectes un director pel curs.
La gestió del curs, incloent el cobrament de les matrícules, el pagament del professorat i altres
despeses que puguin sorgir, anirà a càrrec de la FCRI Blanquerna.
Quarta: La imatge gràfica de la documentació, la publicitat, incloent les versions digitals
correspondrà a la dels cursos de postgrau de la FCRI Blanquerna i inclourà el logotip de la FCI
en tots els casos descrits.
Cinquena: Que FCI i FCRI Blanquerna realitzaran la difusió del diploma d’estudis universitaris
en “La comunicació de les estratègies de territori, infraestructures i sostenibilitat” a través dels
seus mitjans habituals.
Sisena: La FCI aportarà la quantitat de tres mil euros destinats a beques per els participants en
el curs. Les beques seran atorgades de comú acord per les dues institucions.
Setena: FCI es farà responsable de les assegurances de responsabilitat civil pels danys en què
els seus empleats puguin incórrer i dels que siguin responsables, o bé de seguretat social que
siguin pertinents, corresponents als seus empleats destinats a la tasca objecte d’aquest
contracte, eximint de tota responsabilitat a la FCRI Blanquerna en el cas què de FCI no estigui
al dia en les seves cotitzacions socials o no tingui contractades les pòlisses corresponents.
FCI, acreditarà per escrit la realització de l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat
preventiva respecte de l'activitat contractada.
Igualment, FCI manifesta, per mitjà d'aquest escrit, que ha complert les seves obligacions en
matèria d'informació i formació respecte als seus treballadors.
Vuitena: El període de vigència del present conveni de col·laboració és per el curs acadèmic
2016/2017.
Novena: La validesa d’aquest conveni serà d’un any a partir de la seva signatura. La pròrroga
serà automàtica d’any en any, si cap de les dues parts notifica a l’altra per escrit certificat, amb
un antelació mínima de tres mesos, el seu desig de no renovar-lo.
Desena: Les entitats acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació que resulti de
l’execució o interpretació del present conveni es resolgui definitivament mitjançant arbitratge en
el marc del Tribunal Arbitral de Barcelona situat a la Casa – Llotja de Mar, al qual s’encomana
l’administració i la designació del àrbitres d’acord amb el seu reglament. Tanmateix, les parts
fan constar expressament el seu compromís d’acomplir el laude arbitral que es dicti.
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