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Els Ports han estat un dels sectors on els Enginyers de Camins han desenvolupat les
seves competències atès que l'objecte principal de les, antigament anomenades, "Juntes
dels Ports", era la planificació i construcció d'infraestructures portuàries dedicades a
l'intercanvi intermodal de mercaderies i passatge.
El pas del temps ha fet que, sense perdre la missió principal de planificació i construcció
d'infraestructures, l'àmbit de responsabilitat de l'actualment anomenada Autoritat
Portuària de Barcelona s'hagi anat ampliant de manera progressiva i hagi anat
incorporant, entre d'altres, aspectes molt rellevants: redacció i gestió dels contractes de
concessions, el control de l'eficiència dels serveis portuaris que es presten al recinte
portuari, el desenvolupament i gestió d'infraestructures i serveis ferroviaris per tal
d'ampliar el Hinterland o àrea d'influència del port, la prestació directa de serveis, l'ús
de les darreres tecnologies, etc. Tot englobat en una estricta autosuficiència financera,
amb l'objectiu de posar aquesta vital infraestructura al servei del país i així incrementar
la competitivitat del seu teixit industrial i comercial.

OBJECTIUS

A QUI VA DIRIGIT

Promocionar i donar a conèixer les principals activitats que es desenvolupen al Port de Barcelona.

A professionals, en especial als enginyers de
camins, que estiguin en l'actualitat, o vulguin en el
futur, desenvolupar la seva activitat professional en
l'àmbit portuari, tant en l'àmbit públic com en el
privat.

Conèixer de primera mà com la mida de les infraestructures del Port així com els serveis que es desenvolupen en aquestes instal·lacions portuàries,
permeten atendre els actuals requeriments del
tràfic mundial tant de mercaderies com de
passatge. Cercant que les operacions es realitzin
de la manera més ràpida possible, utilitzant les
darreres tecnologies i cercant la sostenibilitat de
l'activitat portuària.

Aquest curs pot ser de gran ajuda per a tots
aquells estudiants, que estiguin al final del seu
cicle formatiu, hagin de decidir en quin sector volen desenvolupar la seva activitat o tinguin interès
a conèixer el sector portuari.
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PROGRAMA
Planificació i explotació portuària
(20 setembre)

Terminals portuàries
(28 d'octubre)

16:00 - 16:30
Benvinguda i presentació. Àlex Garcia

16:00 - 20:00 Terminals de contenidors. Jorge
Moreno
Aquesta sessió tindrà lloc a les instal·lacions del
Port de Barcelona

16:30 - 17:30
Conferència: Passat, present i futur del Port de
Barcelona. Àlex Garcia

Terminals portuàries i logística
(8 novembre)

18:00 - 20:00 Planificació Portuària. David Pino

16:00 - 18:00 Terminals de creuers i fèrries. David
Pino / Àlex Garcia

Infraestructures i obres
(27 de setembre)

18:00 - 19:00 Terminals de granels sòlids i líquids.
David Pino / Àlex Garcia

16:00 - 20:00 Obres portuàries. Ramón Griell

19:00 - 20:00 La ZAL del Port de Barcelona.
Alfonso Martínez

Projectes d'infraestructura i conservació
(4 d'octubre)

Operacions marítimes
(15 de novembre)

16:00 - 18:00 Projectes en Enginyeria Portuària.
Miguel Angel Pindado

16:00 - 20:00 Operacions marítimes (serveis portuàris-vaixells-Torre de Control). José M. Rovira

18:00 - 20:00 Conservació al Port. Eduardo
González

Operacions terrestres i portuàries
(22 de novembre)

Finançament d'infraestructures i avaluació
econòmica
(11 d'octubre)

16:00 - 18:00 Operacions terrestres. José Luís
González

16:00 - 18:00 Finançament d'infraestructures portuàries. Miriam Alaminos

18:00 - 20:00 Operacions portuàries (PIF-EQ-Mobilitat). Quim Compte

18:00 - 20:00 Anàlisi econòmica de projectes
d'inversió. Miriam Alaminos

Sistemes als ports
(28 de novembre)

Model concesional i de col·laboració públicoprovada als ports
(18 d'octubre)

16:00 - 17:30 Arquitectura de sistemes d'un port i
d'un Port Comunity System. Catalina Grimalt

16:00 - 18:00 Model concesional als ports.
Josep Otero

17:30 - 19:00 Els sistemes d'informació geogràfics
i d'explotació de les dades. Enric Rodellas

18:00 - 20:00 Col·laboració público-privada als
ports. Jesús Andreo

19:00 - 20:00 Impacte de la digitalització als ports.
Carles Rua
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Seguretat operativa
(13 de desembre)

Seguretat industrial i medi ambient
(20 de desembre)

17:00 - 19:00 Seguretat operativa. Bernat Baró

16:00 - 18.00 Plans de contingències. Xavier Solé

19:00 - 20:00 Sistemes de seguretat i control als
ports. Albert González

18.00 - 20:00 Gestió ambiental (qualitat de l'aire,
terra i aigua). Jordi Vila

PONENTS
Àlex Garcia
Enginyer de Camins,
Canals i Ports
linkedin.com/in/Alex-Garcia

Subdirector General d’Explotació i
Planificació Portuària de l'Autoritat
Portuària de Barcelona (APB). Va
iniciar la seva activitat professional
com a consultor en l'enginyeria
SENER on hi va desenvolupar projectes d'enginyeria marítima i portuària. Posteriorment es va incorporar al Departament de Projectes
i Obres de l'Autoritat Portuària de
Balears.

David Pino
Enginyer de Camins,
Canals i Ports

Cap de Planificació Territorial,
Gestió Tècnica de Concessions i
Medi Ambient de l'APB. Ha sigut
cap i director tècnic de projectes i
obres en diverses autoritats portuàries espanyoles. Ha dirigit un
equip internacional d'experts de
l'Associació Mundial per a la Waterbone Transport per al desenvolupament de la primera guia tècnica en
el disseny de la terminal de creuers.
Membre de la Junta de Port 2000,
entitat amb dret a desenvolupar la
línia de costa de Barcelona i gestionar l'àrea de Port de la ciutat.
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Eduardo González
Enginyer Civil

Cap del Departament de Conservació i Ajudes a la Navegació de l'APB.
Gestiona la conservació i el manteniment de totes les infraestructures i els serveis públics del Port
de Barcelona. Màster en Enginyeria
i Gestió Portuària, Màster en Facility Management

Miriam Alaminos
Cap de Finançament Corporatiu de
l'Autoritat Portuària de Barcelona
La seva trajectòria professional
ha estat vinculada al Departament
Econòmic i Financer del Port de
Barcelona i a la gestió corporativa
de les seves empreses participades.

Economista

Ramon Griell
Enginyer de Camins, Canals i
Ports
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Subdirector general
d’Infraestructures i Conservació de
l’APB. Ha sigut Director d’Obres,
específicament de la Terminal del
Moll Prat, i de la Rehabilitació del
Moll Prat i Director del Departament d’Infraestructures i Conservació.
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Jesús Andreo
Advocat

Cap de Control Financer
d'Empreses del Port de Barcelona.
Responsable de l'anàlisi, control
i seguiment financer de societats
concessionàries i de les societats
participades per aquesta entitat
juntament amb la iniciativa privada,
així com de l'execució dels processos d'adquisició i transmissió de
participacions de capital.

José M. Rovira
Cap d'Operacions Marítimes de
l'APB. Va ser oficial de navegació
(OOW) en diferents classes de
bucs. L'any 1992 va ingressar en
el cos superior de l'Administració
de l'Estat com a Inspector Marítim.
Des d'abril de 2005 fins al novembre
d'aquest mateix any va ocupar la
plaça de Capità Marítim de Barcelona.

Llicenciat a la Marina Civil

José Luís González
Enginyer Industrial

Cap d'Operacions Terrestres i
Gestió de la Seguretat Ferroviària
de l'APB. Conseller de Seguretat
per al Transport de mercaderies
perilloses per carretera. Ha sigut
Cap de Qualitat, Seguretat i Salut
Laboral del Grup Oshsa, Coordinador de Qualitat, Seguretat i Medi
ambient de Decal España.
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Quim Compte
Enginyer de Camins, Canals i
Ports

Responsable d'Operacions Portuàries i de Mercaderies de l'APB.
Ha treballat a ACS, dins de l'àmbit
de la construcció i a l'empresa
Europroject a Direcció d'Obres.
Realitza col·laboracions com a professor del Màster de Gestió de les
Infrastructures de la UPC

Catalina Grimalt
Informàtica

Subdirectora general d’Organització
i Recursos Interns de l'Autoritat
Portuària de Barcelona. Sempre
s'ha dedicat a les TIC en el sector
logístic, principalment treballant en
consultoria, en la posada en marxa
del Port Community System del
Port de Barcelona i en l'Autoritat
Portuària de Barcelona.

@cgrimalt

Carles Rua
Enginyer Industrial

Responsable de projectes estratègics i innovació de l'Autoritat
Portuària de Barcelona. Docent
en el Departament d'Organització
d'Empreses de la UPC. Director del
Master executive en Supply Chain
Management de la UPC i professor de l'Escola Europea de Short
Sigui Shipping.
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Bernat Baró
Director de Seguretat Corporativa de l'Autoritat Portuària de
Barcelona. Mestre industrial en
electrònica, La Salle del Congrés.
Estudis en Psicologia (UB). Titulació
de formació en “Criminal Justice
Education”, Universitat de Virgínia /
USA. Del 1983 al 2009. Va ser Mosso
d'Esquadra arribant a la categoria
de Comissari.

Criminòleg
linkedin.com/in/
bernat-baro

Albert González
Enginyer industrial

Cap de gestió de Serveis TIC a
l'Autoritat Portuària de Barcelona. Anteriorment havia iniciat la
seva carrera professional a IBM
Global Business Services, i posteriorment, i entre d’altres, també
va ser responsable de projectes
d’arquitectura de sistemes a
Telefónica Móviles.

linkedin.com/in/albert
gonzalezabian

Xavier Solé
Químic

Cap de Seguretat Industrial i
d'Emergència i Cap de Seguretat
Industrial i Medi ambient en l'APB.
Ha sigut Cap de Seguretat de
l'Hospital Universitari de la Vall
d’Hebron, Cap de Seguretat i Medi
ambient a l’empresa Sandoz Química .

Jordi Vila
Biòleg

Cap de Medi Ambient de l'APB. Ha
estat representant de l'estat espanyol en el Comitè de Medi ambient
Marí de l'Organització Marítima
Internacional. Ha participat en
grups de treball del PIANC, Associació Villes et Ports, i ESPO, entre
d’altres.
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Dades de contacte

Data, horari i lloc

Preu

Col·legi d'Enginyers de
Camins, Canals i Ports
de Catalunya.
C/ Vergós 16. Barcelona

20 i 27 de setembre
4, 11,18 i 25 d'octubre
8,15, 22 i 28 de novembre
13 i 20 de desembre

Col·legiats: 450 €

Tel.: 93 204 34 12

16:00 a 20:00 hores

Precol·legiats: 270 €

info@camins.cat
Horari de 08:30 a 17:30 h

*Col·legiats a l'atur o situació
especial: 180 €

Col·legi d'Enginyers de Camins, Tarifa general: 585 €
Canals i Ports de Catalunya.
Places limitades

* Col·legiats en situació especial: consultar a secretaria del curs.
* Responsable del curs: Àlex Garcia. Subdirector General d'Explotació i Planificació Portuària.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: El Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es reserva el dret de
cancel·lar un curs si no s'arriba al mínim de persones inscrites, en aquest cas es reintegrarà l'import
total de la matrícula. No es retornarà l'import de la matrícula una vegada iniciat el curs sota cap concepte.
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136Camins.cat

camins.cat
@caminscat
bit.ly/LinkedinCamins
youtube.com/CaminsCat

BARCELONA
C/ Els Vergós, 16
08017 Barcelona
Tel.: 93 204 34 12
info@camins.cat

TARRAGONA
Rambla Nova, 104, 1r
43001 Tarragona
Tel.:977 23 67 52
tarragona@camins.cat

GIRONA
C/ Ultònia, 10-12, 2n 2a
17002 Girona
Tel.: 972 21 87 02
girona@camins.cat

LLEIDA
Serveis d'oficina
des de Barcelona
Tel.: 93 204 3412
lleida@camins.cat

