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Introducció 

La majoria d’indicadors fan palesa una notable recuperació de l’activitat econòmica  a 
Espanya. Tant enguany com al 2016 es preveuen creixements del PIB superiors al 
2’5%. També les previsions d’increment de l’activitat productiva  abasten molts sectors, 
fins i tot el de la construcció pèl qual s’esperen creixements positius per primera 
vegada des de l’inici de la crisi. 

En aquest context sembla oportú que la Fundació Abertis i la Fundació Cercle 
d’Infraestructures dediquem el workshop del present curs a analitzar quines polítiques  
resulten més convenients per a contribuir a afermar la recuperació.  

L’establiment d’ unes sòlides bases per a un nou i estable període de creixement es 
una missió imprescindible en tots els àmbits de l’activitat econòmica però encara més 
pel que fa a la inversió en infraestructures.  

Essent cert que disposem d’un apreciable estoc de capital fix públic, no és pot 
acceptar que ja tot estigui fet i que per tant no faci falta més inversió en 
infraestructures. Projectes tant importants com el Corredor de la Mediterrània, o la 
profunda transformació necessària en la xarxa de Rodalies en son dos exemples prou 
significatius. I, en el camp de la vialitat resten molts eixos per a completar i una gran 
assignatura pendent, la de posar en valor la important xarxa concessional existent, tal i 
com s’ha fet en l’àmbit de la demarcació de Girona. 

POSAR EN VALOR LES INFRAESTRUCTURES significa tant aprofitar al màxim les 
potencialitats de l’estoc existent com crear una consciència col·lectiva de la 
importància del rol de les mateixes en la represa del creixement. 

En aquest sentit hem programat una jornada on, a partir de la constatació de l’abast de 
la recuperació es presenten en primer lloc projectes clau per a consolidar l’activitat 
econòmica. I en un segon lloc, propostes que tenen en comú l’objectiu de valoritzar les 
infraestructures existents. 

La participació d’experts internacionals permet cobrir una panoràmica més àmplia. I la 
presència dels alts directius públics garanteix un diàleg fluid i profitós. 
  

http://www.fundacioabertis.org/es/


 

Programa provisional 

 

de 9.00h a 10.00h 

Obertura 

Salvador Alemany, president d’Abertis 

Santi Vila, conseller de TES 

de 10.00h a 10.45h 
La conjuntura econòmica 

Jordi Gual, director executiu de Planificació i Estratègia de Caixabank 

de 10.45h a 11.30h 
London Congestion Charge 

Lucinda Turner, Head of Strategic Planning, Transport for London 

de 11.30h a 12.00h Pausa-cafè 

de 12.00h a 13.30h 

Taula de propostes 

 Plan Relance. SANEF 

Lluís Deulofeu, director general de Sanef 

 Avantatges de la via alternada doble-simple en projectes d’alta 
velocitat 

Enrique Castillo, Catedràtic de Matemàtica Aplicada de la Universitat de 
Cantabria 

 20 noves estacions al Vallés 

Antoni Abad, president CECOT 

 La implantació de l’Eurovinyeta 

Ricard Font, secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya 

 Proposta de programa de col·laboració públic-privat 

Julian Núñez president de Seopan 

de 13.30h a 14.00h Debat 

de 14.00 a 15.00h 

Cloenda 

Francisco Reynés, CEO d’Abertis 

Pere Macias, president Cercle d’Infraestructures 

Julio Gómez-Pomar, secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures 

15.00h Dinar a peu dret 

  

Moderació Lluís Inglada, director de Territori, Infraestructures i Medi Ambient de l’ Institut Cerdà 

 

Contacte: 

Silvia Borges, coordinadora d’ activitats 
T. 934 017 345 
M. 653 107 750 
E-mail: silvia.borges@upc.edu 

mailto:silvia.borges@upc.edu

