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“Les col·laboracions públic-privades 

i l’enginyeria civil” 
 
Aquest seminari, integrat en el programa del Curs de Postgrau “Gestió 
Privada de les Infraestructures” que forma part del Màster en Gestió de les 
Infraestructures, es realitza des de fa més de 14 anys (amb la denominació 
de sessions magistrals). Enguany l’obrim lliurament tant als membres de 
l’escola com a tots els interessats en la provisió, gestió i fiançament 
d’infraestructures des de la part privada. 

La marcada experiència dels ponents i la profunda actualitat de la temàtica 
fa que sigui molt enriquidora l’assistència al seminari per part d’alumnes, 
professorat de l’escola i totes aquelles persones interessades. Els darrers 20 
anys s’han significat per uns canvis en els mecanismes de proveïment 
d’infraestructures, que han tingut com a conseqüència un decreixement en la 
inversió directa per part de l’administració. Aquest canvis, que afecten 
directament als enginyers civils, tenen que provocar irremeiablement un 
canvi de paradigma en el nostre ensenyament i en les nostres tasques 
professionals.  

L’acte d’inauguració del seminari tindrà lloc a l’aula C2 002 (Aula de 
Tesi/Tesines) el proper dia 17 de febrer a les 18:00h, amb parlaments del 
director de l’Escola, Sr. Sebastià Olivella i del president de la Fundació 
Cercle d’Infraestructures, Sr. Pere Macias. Seguidament realitzarà la seva 
ponència, el Sr. Xavier Flores, director general de infraestructures i mobilitat 
terrestre de la Generalitat 

 
 
 
 
 

Carles Labraña i de Miguel 
Director de la Càtedra Cercle d’Infraestructures 
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Programa: 

 

PROFESSOR DIA HORARI 

Sr. XAVIER FLORES  
(Director General d’Infraestructures i mobilitat terrestre de la 
Generalitat de Catalunya)  

dilluns, 17 / febrer / 2014 18:00-19:30 

Sr. JOSEP ANTON GRAU  
(Director General ATM) 

dilluns, 3 / març / 2014 18:00-19:30 

Sra. CARME OLIVER  
(Gerent de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés) 

dilluns, 31 / març / 2014 18:00-19:30 

Sr. JOSEP LLUIS GIMENEZ SEVILLA  
(Director General d’Abertis Autopistes) 

dilluns, 7 / abril / 2014 18:00-19:30 

Sr. JOAN RIDAO  
(Doctor en Ciència Política i de l’Administració per la Universitat 
de Barcelona) 

dilluns, 28 / abril / 2014 18:00-19:30 

Sr. JUAN MANUEL MANRIQUE 
(Director General de CEDINSA) 

dilluns, 5 / maig / 2014 18:00-19:30 

Sr. FRANCESC SIBINA 
(President de la Cambra de Concessionaris i Empreses 
vinculades al sector públic a l’Àmbit de les Infraestructures, els 
equipaments i serveis públics - CCIES)   

dilluns, 19 / maig / 2014 18:00-19:30 

Sr. SANTIAGO GARCIA MILÀ  
(Subdirector general d'Estratègia i Comercial del Port de 
Barcelona) 

dilluns, 26 / maig / 2014 18:00-19:30 

Sr. LLUÍS PINÓS 
(Delegat REE Elèctrica Catalunya) 

dilluns, 2 / juny / 2014 18:00-19:30 

Sr. JOSE MANUEL DESCO 
(Director General T-SYSTEMS IBERIA) 

dimecres, 18 / juny / 
2014 

17:30-19:00 
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Informació general: 

Inscripció i informació: 

Helena Dorca helena.dorca@upc.edu (93 417 34 58) 

Les inscripcions es tancaran 2 dies abans del seminari, fora de la data la inscripció no es 
considerà vàlida. 

Assistència: 

El control d’assistència es farà mitjançant signatura. 

Lloc de realització: 

Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
Edifici C1, aula 002 (en cas contrari s’informarà del canvi d’ubicació). 
c/ Jordi Girona 1-3 
08034 Barcelona 

 

 

 

 


