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Salutació del president 
Son temps de canvis i la Fundació Cercle d’Infraestructures no en pot estar 
aliena. La nostra activitat corresponent a l’exercici de l’any 2018 ha fet un tomb 
significatiu amb l’objectiu de donar resposta als reptes de la societat actual. 

Més enllà de les activitats habituals -les sessions del Cercle a Barcelona i a la 
resta de seus i els cursos de postgrau nacionals i internacionals- s’ha posat 
especial atenció en activar la presència del Cercle en tots aquells àmbits on es 
valoren i sovint es decideixen les noves polítiques. 

S’ha fet en el marc d’una voluntat de creació de sinèrgies amb altres organismes 
de la societat civil. L’exemple més evident n’és el Consell Assessor 
d’Infraestructures de Catalunya, del qual la FCI en va ser un dels 4 membres 
fundadors i en el qual participem  tant en la gestió de l’ens com en la preparació 
de diversos documents entorn qüestions rellevants com pot ser la col·laboració 
publico privada o la contractació de les administracions públiques. El Consell, 
en els seus dos anys d’existència ha esdevingut un interlocutor imprescindible 
per al món de la construcció i de les infraestructures. 

Els governs també han fet confiança en el Cercle. A tall d’exemple es pot 
esmentar que se’ns ha convidat per part de  la Generalitat a participar en la 
Comissió d’entitats que valoren l’aplicació de l’Eurovinyeta a Catalunya. 

Un altre aspecte significatiu de l’activitat de l’any 2018 ha estat la organització 
de diversos workshops dedicats a Aigua i Ciutat -amb l’Institut Flumen i Aigües 
de Barcelona- al Blockchain en el sector transports -de la mà del CETMO i el 
Col·legi de Camins- a la rehabilitació d’habitatges -en col·laboració amb el 
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, el COAC i el 
CAATEEB - i al finançament d’infraestructures viàries -amb el CAATEEB i el Col·legi 
de Camins-. 

L’activitat acadèmica internacional també ha estat intensa. Al Màster 
Internacional compartit amb la Universidad del Pacífico de Lima i al Seminari de 
Polítiques Urbanes Paris-Madrid-Barcelona promogut conjuntament amb la 
Universidad Menéndez Pelayo i l’Ecole de Ponts et Chausées, s’hi han afegit 
ponències a Colòmbia, al Perú i a Portugal. 

Tot plegat ha estat possible gràcies al suport dels Patrons i de les empreses 
col·laboradores que no només ens han encomanat la gestió d’uns recursos 
econòmics, sinó que han participat activament en la gestació i organització de 
les activitats. A tots els ho remerciem amb el compromís de continuar treballant 
en defensa de les infraestructures. 

 
Pere Macias i Arau 

President de la Fundació 
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Estructura 

Patrons 

   

 
 

 

   

Col·laboradors 

 

Entitats conveniadas 

    

    

   
 

 
 

 
  

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

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

 

 

 

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

ETSECCPB 
Jordi Girona 1-3, Ed. B-1, 303 
08034 Barcelona 
Tel. 934 017 345 
silvia.borges@upc.edu 
 
Silvia Borges 
Coordinadora 
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Liquidació pressupostària 2018 

Ingressos 

 
  

DONATIUS PATRONS PRESSUPOST INGRESOS LIQUIDACIÓ
TOTAL 30.000,00 €        30.000,00 €   -  €           
DONATIUS COL.LABORADORS
TOTAL 51.000,00 €        42.500,00 €   8.500,00 €-   
ALTRES
Rendiment capital fundacional 1.260,00 €     1.260,00 €   
Altres ingressos - conveni Diputació Barcelona 7.500,00 €          7.500,00 €     -  €           
Aplicació romanent 2017 5.595,53 €          5.595,53 €-   
JORNADA AIGUA I CIUTAT 18.358,00 €        18.358,00 €   -  €           
Regularització 149,99 €       149,99 €      
Reclassificació 3.772,33 €     3.772,33 €   
Altres ingressos (Port de Barcelona) 3.276,90 €     3.276,90 €   
TOTAL 31.453,53 €        34.317,22 €   2.863,69 €   

SUMATORI INGRESSOS 112.453,53 €       106.817,22 € 5.636,31 €-   
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Despeses 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESSUPOST DESPESES LIQUIDACIÓ
Serveis de professionals independents 12.000,00 €        14.549,04 €   2.549,04 €-   
Serveis bancaris i similars 250,00 €             174,53 €       75,47 €       
Material oficina 500,00 €             373,90 €       126,10 €      
Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.500,00 €          974,55 €       1.525,45 €   
Subministraments. Telèfon 1.500,00 €          1.590,34 €     90,34 €-       
Material inventariable 800,00 €             256,25 €       543,75 €      
Correus i missatgers 250,00 €             15,44 €         234,56 €      
Regals, invitacions i similars 1.500,00 €          420,15 €       1.079,85 €   
Manteniment i gestió plana web 2.500,00 €          338,80 €       2.161,20 €   
Primes d'assegurances (ASEPEYO) 400,00 €             400,00 €      
Pérdues financeras 886,88 €       886,88 €-      
Altres despeses 400,00 €             147,99 €       252,01 €      
TOTAL 22.600,00 €        19.727,87 €   2.872,13 €   
ACTIVITATS DIVULGATIVES PRESSUPOST DESPESES LIQUIDACIÓ
Sessions a Barcelona 7.500,00 €          4.036,30 €     3.463,70 €   
Sessions a Lleida 1.000,00 €          1.000,00 €   
Sessions a Tarragona 1.000,00 €          68,47 €         931,53 €      
Sessions a Girona 1.000,00 €          197,43 €       802,57 €      
Sessions a Reus 1.000,00 €          68,47 €         931,53 €      
Sessions a Manresa 1.000,00 €          1.302,74 €     302,74 €-      
Debats Costa Brava 1.500,00 €          432,99 €       1.067,01 €   
WORKSHOPS 3.000,00 €          715,00 €       2.285,00 €   
ALTRES SESSIONS 1.500,00 €          300,00 €       1.200,00 €   
Altres despeses 500,00 €             500,00 €      
COORDINACIÓ I DIFUSIÓ 6.000,00 €          5.302,38 €     697,62 €      
TOTAL 25.000,00 €        12.423,78 €   12.576,22 € 
ACTIVITATS FORMATIVES PRESSUPOST DESPESES LIQUIDACIÓ
Sous i salaris 15.107,54 €        16.724,87 €   1.617,33 €-   
Seguretat social 5.665,92 €          5.186,49 €     479,43 €      
Màster 10.000,00 €        5.302,33 €     4.697,67 €   
Programes formatius internacionals (RUITEM+MÀSTER) 3.000,00 €          7.388,03 €     4.388,03 €-   
TOTAL 33.773,46 €        34.601,72 €   828,26 €-      
ALTRES ACTIVITATS PRESSUPOST DESPESES LIQUIDACIÓ
Estudis, treballs de recerca i congresos (RACC) 500,00 €             1.588,52 €     1.088,52 €-   
Publicacions (Quaderns de disseny) 500,00 €             1.071,00 €     571,00 €-      
Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat 7.500,00 €          4.961,00 €     2.539,00 €   
Consell Assessor d'Infraestructures 1.000,00 €          1.060,72 €     60,72 €-       
Jornada Aigua i Ciutat 18.358,00 €        11.358,01 €   6.999,99 €   
TOTAL 27.858,00 €        20.039,25 €   7.818,75 €   
PUBLICACIONS PRESSUPOST DESPESES LIQUIDACIÓ
Edició workshop 2.500,00 €          2.500,00 €   
TOTAL 2.500,00 €          -  €             2.500,00 €   

SUMATORI  DESPESES 111.731,46 €       86.792,62 €   24.938,84 € 

INGRESOS - DESPESES 722,07 €             20.024,60 €   19.302,53 € 
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Balanç i resultats 

Actiu 

 

Passiu 

 
 

 

 
  

COMPTE 2018 2017 2016
20600 Aplicacions informàtiques               600,00 €        600,00 €                600,00 € 
21500 Mobiliari            4.126,48 €     4.126,48 €             4.126,48 € 
21600 Equips per a processaments d’informació            2.179,82 €     1.760,74 €             1.760,74 € 
28060 Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques -             600,00 € -      600,00 € -              600,00 € 
28150 Amortització acumulada de mobiliari -          4.126,48 € -   4.126,48 € -           4.051,76 € 
28160 Amortització acumulada d’equips per a proc dnformació 1.714,04 €-           1.457,79 €-    1.306,31 €-            
44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l’activitat            5.000,00 €               -   €             6.000,00 € 
44500 Deutors diversos            3.276,90 €               -   €                      -   € 
44600 Usuaris i deutors de cobrament dubtós          17.000,00 €    17.000,00 €           17.000,00 € 
47080 Hisenda Pública deutora per subvencions concedides            7.500,00 €     7.500,00 €             6.000,00 € 
47090 Hisenda Pública deutora per devolució d'impostos               239,40 €               -   €                553,42 € 
49000 Deteriorament de valor de crèdits per activitats -        17.000,00 € -  17.000,00 € -         17.000,00 € 
54002 Inversions financeres a c/t: Fons d'Inversió          19.113,12 €               -   €                      -   € 
54801 Imposicions a curt termini: Banco Caminos 1          20.000,00 €    40.000,00 €           40.000,00 € 
54802 Imposicions a curt termini: Banco Caminos 2          32.000,00 €    32.000,00 €           32.000,00 € 
57200 Banc de Sabadell          64.495,66 €    55.373,82 €           59.418,36 € 
57201 Banco Caminos            1.020,60 €               -   €                      -   € 
TOTAL ACTIU 153.111,46 €          135.176,77 € 144.500,93 €           

COMPTE 2018 2017 2016
10000 Fons dotacional          78.000,00 €            78.000,00 €           78.000,00 € 
11300 Reserves especials          14.500,00 €            14.500,00 €           17.000,00 € 
12000 Romanent          78.913,87 €            73.889,87 €           62.967,00 € 
12100 Excedents negatius d’exercicis anteriors -        46.915,57 € -          38.746,38 € -         38.746,38 € 
12900 Excedent exercici          20.024,60 € -           2.959,14 €           10.922,87 € 
41000 Creditors per prestacions de serveis            3.180,34 €             5.471,30 €             6.715,50 € 
41090 Creditors per prestacions de serveis pendents            3.458,42 €             3.486,22 €             6.611,86 € 
46500 Remuneracions pendents de pagament               500,00 €                286,11 €                      -   € 
47510 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades               769,92 €                707,33 €                783,98 € 
47600 Organismes de la Seguretat Social, creditors               515,63 €                286,11 €                      -   € 
52050 Tarja de crèdit                      -   €                       -   €                246,10 € 
55101 Altres deutes: Comptes Corrents               164,25 €                255,35 € 
TOTAL PASSIU 153.111,46 €          135.176,77 €           144.500,93 €           
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Romanents 

 
  

Anys Any Acumulat
Any 2006 21,48 €-               21,48 €-         
Any 2007 46.905,01 €         46.883,53 €   
Any 2008 30.081,41 €-         16.802,12 €   
Any 2009 8.929,60 €          25.731,72 €   
Any 2010, regularització comptable 478,00 €-             25.253,72 €   
Any 2010 15.122,30 €         40.376,02 €   
Any 2011 15.855,56 €-         24.520,46 €   
Any 2012 1.458,02 €-          23.062,44 €   
Any 2013 21.432,80 €-         1.629,64 €     
Any 2014 8.008,33 €          9.637,97 €     
Any 2015 14.582,65 €         24.220,62 €   
Any 2016 10.922,87 €         35.143,49 €   
Any 2017 2.959,14 €-          32.184,35 €   
Any 2018 20.024,60 €         52.022,90 €   
TOTAL 52.022,90 €           
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Comptes de pèrdues i guanys 

 
 
  

COMPTE 2018 2017 2016
62200 Reparacions i conservació -  €                  -  €                  -  €                   
62300 Serveis de professionals independents          26.301,66 €          30.870,97 €          23.145,86 € 
62301 Conferenciants i professors           4.305,00 €           1.329,47 €               450,00 € 
62302 Treballs de recerca i congressos                     -   €              100,00 €               184,10 € 
62303 Coordinacions           4.200,00 €           4.800,00 €            3.650,00 € 
62304 Assessories i similars          11.192,50 €          11.434,50 €          10.950,50 € 
62400 Transports                     -   €           3.540,59 €            5.908,90 € 
62600 Comissions bancàries              174,53 €              152,94 €               228,39 € 
62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques              974,55 €           4.374,01 €            4.118,96 € 
62701 Regals, invitacions i similars           1.622,85 €           2.967,54 €            3.480,97 € 
62803 Telèfon i comunicacions per internet           3.213,17 €           2.612,93 €            3.010,22 € 
62901 Material d'oficina              611,38 €           2.100,89 €               385,14 € 
62902 Correus i missatgers                15,44 €                     -   €               281,25 € 
62903 Sessions del Cercle d'Infraestructures              100,00 €           3.116,06 €            1.988,13 € 
62904 Impremta                     -   €           6.000,80 €            6.885,87 € 
62905 Manteniment pàgina web              536,03 €              398,80 €               375,10 € 
62907 Dietes i desplaçaments           4.446,73 €              734,77 €               897,47 € 
62908 Transcripcions                     -   €           3.557,40 €            4.840,00 € 
62909 Convenis col·laboració Cercle                     -   €                     -   €            4.105,58 € 
62910 Allotjaments              680,77 €           2.046,28 €               247,34 € 
62959 Altres despeses           1.877,30 €              646,90 €               246,38 € 
64000 Sous i salaris          16.438,76 €           4.277,16 €          13.088,55 € 
64200 Seguretat Social           5.186,49 €           1.163,42 €            4.044,29 € 
66800 Perdues en inversions financeres              886,88 €                     -   €                      -   € 
68100 Amortització de l’immobilitzat material              256,25 €              226,20 €               564,13 € 
TOTAL 83.020,29 €           86.451,63 €           93.077,13 €            

COMPTE 2018 2017 2016
72400 Subvencions oficials a les activitats           7.500,00 €           7.500,00 €            6.000,00 € 
72800 Donatius de patrons          30.000,00 €          30.000,00 €          30.000,00 € 
72801 Donatius de col·laboradors          42.500,00 €          42.500,00 €          68.000,00 € 
75900 Ingressos per serveis diversos          21.634,90 €           3.481,77 €                      -   € 
76900 Interessos de comptes bancaris           1.260,00 €                     -   €                      -   € 
76901 Interessos de comptes no bancaris                     -   €                10,72 €                      -   € 
77800 Ingressos excepcionals              149,99 €                     -   €                      -   € 
TOTAL 103.044,89 €         83.492,49 €           104.000,00 €          

RESULTAT 20.024,60 €      2.959,14 €-        10.922,87 €       

DESPESES

INGRESSOS
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Evolució dels ingressos 
 

 
 

 

ANYS PATRONS COL.LABORADORS ALTRES TOTAL ACT. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017      30.000,00 €                 42.500,00 €  10.992.49 € 83.492,49 € 32 

2018      30.000,00 €                 42.500,00 €  34.317,22 € 106.817,22 € 18 
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Convenis de col·laboració 
Diputació de Barcelona 
Per tercer any consecutiu s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona per a la realització del cicle Desenvolupament Econòmic al Baix 
Llobregat i L’Hospitalet. El factor de les infraestructures i així donar a conèixer les 
possibilitats i oportunitats de desenvolupament econòmic a la comarca del Baix 
Llobregat i L’Hospitalet a partir de les infraestructures. 

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

 

Gremi d’Àrids de Catalunya 
El 6 de setembre la Fundació va signar un conveni 
de col·laboració amb l’empresa el Gremi d’Àrids 
de Catalunya. 

El Gremi d’Àrids de Catalunya és una associació 
sense ànim de lucre que agrupa les empreses 
catalanes que dediquen la seva activitat a 
l’extracció i el tractament d’àrids. L’Associació està 
formada per un total de114 empreses que sumen 
uns 430 centres d’explotació el conjunt dels quals 
representa de l’ordre del 95% de la producció total 
de Catalunya. 

 

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

Convenis per les activitats divulgatives: 

1. UTE SERUNION, Sau – WORK TEAM SOLUTION, SL, UTE WTC 
2. Port de Barcelona 

Convenis per les activitats formatives: 

1. Fundació Politècnica de Catalunya 
2. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
3. Red Universitaria Iberoamericana de Técnicas Municipales 
4. Universidad del Pacífico de Lima 

 

WTCB 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
Presentació - Activitats divulgatives - 

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

S’han realitzat un total de 18 activitats i s’ha donat continuïtat a les activitats 
formatives.  

A Barcelona s’han realitzat 11 activitats: 
• 3 sessions al WTCB 
• 4 jornades de treball 
• 4 sessions del cicle Desenvolupament Econòmic al Baix Llobregat i 

L’Hospitalet. El factor de les infraestructures 

A la resta de seus 7: 
• 3 sessions a Girona 
• 1 sessió a Tarragona 
• 1 debat a la Costa Brava 
• 1 debat a Manresa 
• 1 debat a Reus 

En el marc formatiu i dintre del curs acadèmic 2017/2018 s’ha realitzat la onzena 
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.  

Per segon any s’ha realitzat el seminari internacional de polítiques publiques Paris 
Madrid Barcelona coorganitzat amb la École des Ponts de Paris Tech i la 
Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Madrid.  

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

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

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

La FCI ha estat present en els següents actes, entre d’altres: 

• Nit de les infraestructures 
• Lliurament Premis El Vigia 
• Premis Mobilicat 
• Jornada Catalana de la Mobilitat 
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Activitats divulgatives 
Les activitats divulgatives del Cercle tenen l’objectiu de donar a conèixer a la 
societat civil, acadèmica i empresarial les qüestions d’actualitat que fan 
referència a les infraestructures. 

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

1. Un horitzó de creixement però amb condicions  
El director general, Francisco Diéguez i el cap del departament de Mercat de 
l’ITEC, Josep Ramon Fontana van presentar, el 23 de gener a Barcelona, l’informe 
d’hivern, referent a les previsions del sector de la construcció a Espanya i Europa.  

2. El pla estratègic del Corredor Mediterrani 
Juan Barios, coordinador del Corredor Mediterrani va exposar a la Cambra de 
Comerç de Girona, el 23 de febrer, que el pla estratègic que s’ha de dur a terme 
ha d’incloure la connexió de tots els ports del Corredor Mediterrani a la xarxa 
d'ample estàndard i que s'han d’adoptar les solucions amb concordança a les 
necessitats, com la implantació de tercer carril. 

3. La nova situació ferroviària al Camp de Tarragona: reptes i oportunitats 
L'enginyer Fèlix Boronat va ser l'encarregat d'explicar tècnicament la situació 
actual del mapa ferroviari al Camp de Tarragona. Ho va fer el 6 de juliol a la 
Cambra de Comerç de Tarragona.  

4. El paper de la Diputació en matèria econòmica i d’infraestructures 
Pere Vila, en el seu darrer acte com a president de la Diputació de Girona va 
parlar de la seva experiència durant els tres anys a la Diputació en matèria 
econòmica i d’infraestructures. Ho va fer el 19 de juliol a la Cambra de Comerç 
de Girona. 

5. La mobilitat del 2040 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va proposar el 6 de setembre 
al WTC de Barcelona, una estratègia de mobilitat per millorar el transport públic 
durant el període 2020-2040, doncs en els pròxims 10 anys es produiran canvis en 
la forma de moure'ns que faran necessaris nous consensos de país. 

6. L’Observatori de la logística al Gironès 
El director general de CIMALSA, Enric Ticó, va exposar, el 5 d’octubre a la 
Cambra de Comerç de Girona, que la logística representa el 13,6% del PIB de 
Catalunya. destacant la disminució a Girona del 12% d'aturats en el sector. Això 
suposa un 9% del total d'aturats en el Transport a Catalunya. A més, augmenta 
el preu del metre quadrat de lloguer de les naus en un 12%, amb una mitjana 
de 3,5 euros el metre al mes. A Girona hi ha mig milió de metres quadrats 
destinats a la logística, el que suposa un 7% del total català. 
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Els debats 
Els debats del Cercle tenen lloc semestralment a Manresa, Reus, Sant Feliu de 
Guíxols i Palamós. La Fundació gràcies al suport de les Cambres de Comerç ha 
creat aquest espai per debatre i conèixer les inquietuds que preocupen i 
ocupen al territori. 

S’han organitzat tres debats al llarg del 2018. 

7. Nou esquema ferroviari al Camp de Tarragona 
El debat al voltant del nou esquema 
ferroviari al Camp de Tarragona, va 
tenir lloc el 21 de març a la Cambra 
de Comerç de Reus. 

Els alcaldes de Salou, Pere Granados,  
Cambrils, Camí Mendoza, Mont-roig, 
Fran Morancho i l'Hospitalet de l'Infant, 
Alfons García, van fer autocrítica, 
però també van criticar el govern 
central.  

L’enginyer i assessor Félix Boronat va 
remarcar la necessitat de comptar, 

per la mobilitat al Camp de Tarragona, dues infraestructures primordials, el 
TramCamp i l'Estació Intermodal Central.  

8. Smart tourits cities 
El 15 de juny es va analitzar al Castell de 
Calonge, la conveniència de dotar a les 
poblacions turístiques amb algunes eines 
tecnològiques per la gestió dels fluxos de 
visitants i segons residents en les 
temporades altes. Apostar per començar 
a introduir algunes eines pròpies de les 
smart cities amb eines tecnològiques 
com passos de vianants que senyalitzen 
la presència de persones passant-hi, 
enllumenat més eficient accionat amb 
sensors o un aparcament intel·ligent. 

El soci fundador i director de projectes de la consultoria Barkeno Advisors SL, Toni 
Sánchez Rifà, va indicar que algunes de les tecnologies ja introduïdes en àrees 
metropolitanes estan prou madures per ser adaptades als municipis turístics.  

Òscar Casanovas, professor de Dret i Política Turística del Campus de Turisme, 
Hoteleria i Gastronomia (CETT) de la Universitat de Barcelona, va subratllar que les 
eines tecnològiques «han de ser un mitjà per millorar i no una mera finalitat». 

Víctor Martínez del Rey, de l'Ajuntament de Sant Cugat, va posar diversos 
exemples en funcionament pal·liarien conflictes en les zones turístiques, com ara 
l'estalvi en la factura anual de neteja i escombraries i una quota del 45% de 
recollida selectiva amb el telecontrol del servei.  

Cambra de Comerç de Reus 

Castell de Calonge 
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9. Les ciutats mitjanes a l’era de les megalòpolis 
Les ciutats mitjanes com Manresa tenen 
un gran potencial i són clau per 
vertebrar el país.  Així es va posar de 
manifest el 19 d’octubre a la Cambra de 
Comerç de Manresa, que va analitzar el 
paper que tenen i han de tenir les ciutats 
mitjanes en l’era de les megalòpolis.  

Una de les principals conclusions a les 
quals es va arribar és la necessitat 
d’adequar els models de govern i gestió 
de les ciutats mitjanes a la realitat, tenint 

en compte la interrelació que aquestes estableixen amb el seu entorn més proper. 

Així, tots els ponents, Josep Oliveras, catedràtic d’Anàlisi i Geografia Regional de 
la Universitat Rovira i Virgili, Àlvar Garola, professor d’Economia de la UPC i Josep 
Maria Llop, director de la Càtedra Unesco de la Universitat de Lleida van coincidir 
en assenyalar que cal pensar en models d’administració supramunicipal que 
disposin dels suficients recursos i competències. 

 
  

Cambra de Comerç de Manresa 
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Els cicles 
Els cicles donen la oportunitat de conèixer posicions diverses entorn una certa 
temàtica. 

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

La Fundació Cercle d’Infraestructures i BCN Content Factory han organitzat, un 
any mes, quatre sessions en el marc del Cicle Desenvolupament Econòmic al 
Baix Llobregat i L’Hospitalet, el factor de les infraestructures, un 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:  

10. Present i futur dels centres comercials 

El 22 de març de 2018, a la Sala annexa de l’Auditori de Cornellà, va tenir lloc el 
primer debat del cicle sota el títol de Present i futur dels centres comercials.  

 
Sala annexa Auditori de Cornellà 

Una de les principals raons de realitzar aquesta sessió va ser degut a la 
observació del canvi de comportament dels consumidors envers a les diferents 
formes de comprar.  

La preocupació de les administracions i les autoritats de trànsit pel fenomen 
conegut com ‘l’última milla’ és evident, el repartiment de mercaderies i 
comandes als domicilis o punts de restauració col·lapsarà carreteres principals 
i secundaries, molt més de com ho fa ara. Amb l’augment de les compres per 
internet, no només de multinacionals com Amazon o Alibaba sinó de 
cadascuna de les empreses amb una venda física que també ho fan online, les 
autoritats de trànsit es veuran superades per aquest repartiment logístic que 



Fundació Cercle d’Infraestructures 
Memòria 2018 29 

 
farà créixer la distribució física als carrers i carreteres plens de camions i 
furgonetes. 

Aquesta ha estat una de les principals preocupacions que ha portat als ponents 
a replantejar-se l’administració de les noves vendes, com fer-ho millor o com 
equilibrar-ho, com regular aquest ús de l’espai públic com son els carrers i les 
voreres.  

Els centres comercials, així com també el començ de proximitat, s’hauran 
d’adaptar als nous temps per poder fer front a la venda exclusivament online 
de Amazon, Alibaba o, fins i tot, Wallapop. Fent una bona gestió i promoció del 
comerç electrònic s’atrauran potencials clients als centres comercials que 
d’altra manera no hi anirien. 

Joan Carles Valero, periodista, va explicar breument les bases de 
comportament i els nous projectes d’ampliació i reestructuració que es duran 
a terme a grans superfícies de L’Hospitalet, Esplugues, Cornellà, Sant Boi, 
Viladecans i Gavà. Això coincideix amb el tancament de molts establiments 
comercials als Estats Units i amb la por que succeeixi el mateix al nostre país, al 
nostre territori. 

Pere Macias, president de la Fundació, va reforçar el valor de la ciutat com “un 
conjunt de plantes baixes comercials”. La ciutat ha de saber acollir tot tipus de 
comerç: de planta baixa i d’espais especialitzats com els centres comercials. 
Però tot té el seu lloc i el seu moment, els centres comercials han de saber 
conviure amb la ciutat i no fer que les persones surtin de la ciutat. 

Josep Maria Bonmatí, director general d’AECOC, va comentar que la 
diferencia de models comercials entre Espanya i els Estats Units es troba en la 
saturació de grans superfícies als Estats Units que a Espanya no existeix gràcies 
a la regulació comercial. L’obertura de Finestelles Shopping Centre a Esplugues, 
la modernització de Barnasud a Gavà, la construcció de la segona fase del 
Viladecans The Style Oulet de Viladecans, la construcció d’un Carrefour i un 
cinema al Llobregat Centre de Cornellà, la possible ampliació del centre 
comercial Alcampo de Sant Boi, així com l’ampliació en la programació 
d’activitats culturals i d’entreteniment a La Farga de l’Hospitalet, són alguns 
exemples de com s’estan reinventant les grans superfícies per a que el virus 
estatunidenc no els afecti i estiguin preparades per les noves generacions que, 
cada cop més, escullen la compra per internet. De la mateixa manera que el 
comerç de proximitat mirava amb por les grans superfícies, aquestes tenen el 
mateix sentiment vers els grans venedors d’internet com Amazon. 
Antonio Blamón, alcalde de Cornellà de Llobregat, no hi ha substitució 
generacional en el comerç de proximitat i ni un model és tan bo ni l’altre tan 
dolent: Splau ha destruït comerç local però també ha creat ocupació, treballen 
més de 1.800 persones de forma directa. El comportament canvia amb cada 
generació i això és molt difícil de canviar, es pot ajudar al comerç local però 
no es pot canviar la conducta de les persones. El futur dels centres comercials 
és predicible però no segur, l’adaptació a les noves conductes dels ciutadans 
són les que fan mantenir els llocs de compra i venda tant de les plantes baixes 
de les ciutats com les de les grans superfícies físiques i online. En definitiva, 
reinventar-se o morir. 
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11. Cirurgia urbanística: la ciutat després del soterrament de les vies 

El 14 de juny de 2018, va tenir lloc el segon debat del cicle al Centre Cívic Les 
Tovalloles de Sant Feliu de Llobregat. Cirurgia urbanística: la ciutat després del 
soterrament de les vies, va ser l’eix central d’aquesta sessió. 

 
Centre Cívic Les Tovalloles 

El projecte del soterrament de les vies posa a obert el futur de la ciutat a curt 
i mig termini. La transformació de Sant Feliu després del soterrament ha estat 
el tema central del debat.  
Josep Maria Carreras, director de Serveis d’Urbanisme de l’AMB, durant la seva 
exposició va comentar que a Sant Feliu, com en tantes altres ciutats, el 
ferrocarril no ajuda al creixement de les ciutats doncs esdevé una barrera 
física, el fet de soterrar les vies del tren representa una oportunitat de generar 
una nova centralitat en el nucli de la ciutat a partir de la possibilitat de crear 
una gran avinguda, que complementi la carretera Laureà Miró o la Rambla 
Marquesa Castellbell. Però el soterrament per si sol no garanteix una nova 
avinguda que doni aquesta centralitat al municipi, cal que es donin també les 
següents condicions: 

1. Recuperació de la permeabilitat entre els carrers transversals 
2. Minimització de l'impacte entre rasants dels dos nivells de la via 
3. Capacitació perquè aquesta avinguda s'ompli d'activitat durant el dia, 

generant sostre edificable, espais verds i parcs i plantes baixes 
comercials 

4. Accés de forma puntual de transport privat al llarg de la via 
5. Facilitació del transport públic al llarg de la via 
6. Creació d’un eix que doni vitalitat a la ciutat 

Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, va fer referència a les sis 
condicions plantejades per l'AMB com a punts a tenir en compte i va recordar 
que s'obrirà un concurs públic per projectar el què s'haurà de fer després del 
soterrament. L'alcalde va defensar l'estratègia de l'Ajuntament de mantenir-
se en la 'pole position' per quan arribin les inversions de l'Estat.  
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12. Model de ciutat territorialment i econòmicament sostenible 

El debat sobre el Model de ciutat territorialment i econòmicament sostenible va 
tenir lloc a la sala d’Actes de la Biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà el 26 de 
setembre de 2018. 

 
Sala d’Actes Biblioteca Josep Soler Vidal 

En aquesta ocasió, el tema a tractar va ser el Model de ciutat territorialment i 
econòmicament sostenible. 

Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà, va defensar que aquest és el model de 
Gavà des de fa temps. Un municipi prop de Barcelona, com Gavà, ofereix les 
oportunitats i els avantatges de les grans infraestructures que, en alguns casos, 
com les Rodalies, requereixen de millores importants i urgents, però alhora 
generen grans impactes que cal treballar per minimitzar. Cal apostar per una 
ciutat equilibrada, sostinguda i cohesionada,  per la qual cosa cal afavorir 
l'arribada de riquesa i nous projectes. 

Pere Macias, president de la Fundació, va defensar el ser ambiciosos i apostar 
pel transport públic col·lectiu, decisió adoptada per grans metròpolis com 
Londres o Paris. Seria un error històric sacrificar el projecte de quadruplicar les 
línies de Rodalies en l'entrada de Barcelona en favor de l'arribada de l'AVE. Es 
va posicionar a favor de recuperar el projecte de línia R-3 que l'esclat de la crisi 
econòmica va paralitzar per a comunicar millor les poblacions del Delta des del 
bescanviador de Cornellà fins a Castelldefels. 

Francesc Muñoz, professor de Geografia Urbana i director de l’Observatori de 
la Urbanització a la UAB, va assegurar que la mobilitat ha de ser clau en el 
disseny de l'urbanisme i que ha de passar de ser de zones, a ser de xarxes. 
També va destacar que s’ha de tenir present els nous reptes, com el canvi 
climàtic i que en el nostre territori es traduirà en xàfecs, increment d'incendis i 
onades de calor, per això el Parc Agrari hauria de ser una mica més que un 
espai de camps que proveeixin d'aliment i ha de tenir cultius que contribueixin 
a refrescar els ambients. 
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13. Desplegament del 5G, una infraestructura disruptiva” 

La darrera sessió d’aquest primer cicle va tenir lloc el 30 de novembre a l’Hotel 
Porta Fira Santos de L’Hospitalet, a on ponents i assistents van debatre sobre 
Desplegament del 5G, una infraestructura disruptiva. 

 
Hotel Porta Fira Santos 

Per desplegar la xarxa neutra del 5G es requereix del consens públic-privat i 
de noves infraestructures. Els cinc ponents participants han defensat la 
necessitat de col·laboració entre els sectors coincidint en els beneficis d'un 
operador neutre per al desenvolupament d'aquesta tecnologia.  

Aquesta nova tecnologia amb la qual el Baix Llobregat, Catalunya, Espanya i 
Europa podrien posicionar-se com a superpotències tecnològiques, té una 
qualitat bàsica, comparat amb el 3G, la velocitat de descàrrega. Aquesta 
nova versió, serà capaç d'oferir una velocitat de descàrrega 26.000 vegades 
major, una millora significativa en la qualitat de vida dels ciutadans. 

Òscar Pallerols, director d’Innovació i d’Estratègia de Cellnex Telecom, els 
primers àmbits d'aplicació d’aquesta tecnologia seran dins del camp de 
l'entreteniment, com els concerts o els espectacles esportius. El sector sanitari 
es veurà beneficiat per aquesta innovació, donant per primera vegada la 
possibilitat real d'intervencions quirúrgiques a distància. Però s'ha de tenir en 
compte que el 5G requereix d’una xarxa de smartcells molt més tancada que 
les versions anteriors de les antenes irradiants de cobertura. Aquesta 
circumstància tècnica es tradueix en la necessitat d'una adaptació dels 
municipis per a fer front a la multiplicitat d'antenes que han d'instal·lar-se en el 
mobiliari urbà per a garantir no només la cobertura, sinó també la capacitat 
d'amplitud de banda. 

Francesc Bellver, president d’AEBALL, el principal problema que té la 
implementació del 5G és si crear una nova infraestructura o aprofitar l'existent 
reformant-la. La qüestió principal avui dia, per a poder implementar i fer 
realitat aquesta tecnologia i els beneficis que aporta, és l'adaptació de les 
zones on es farà el desplegament. 
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Les jornades de treball 
Els workshops o jornades de treball, consisteixen en unes jornades que ofereixen 
als ponents i als assistents un espai de pensament, debat i reflexió, al voltat d’un 
tema d’actualitat. 

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

Durant el 2018 van tenir lloc quatre jornades de treball: 

 

14. Jornada Aigua i Ciutat 
La primera jornada de treball va tenir lloc al Palau Macaya de Barcelona, el 19 
de febrer sota la organització d ela Fundació, l’Institut Flumen i Agües de 
Barcelona i la col·laboració de l’Obra Social la Caixa.  

Aquesta jornada va posar en contacte a professionals i experts d’ambdós 
àmbits - l’urbanisme i l’aigua - amb l’objectiu de contraposar experiències i de 
cercar respostes de cara el futur immediat. 

La disponibilitat de les noves tecnologies i l’aplicació de nous sistemes de gestió 
son elements a tenir en compte en el marc d’una societat en progrés de la qual 
només serà possible en la mesura que s’aconsegueixi una eficaç interfície de 
col·laboració entre el sector públic i el privat. La ciutat juga també aquí un rol 
de primer ordre: es el camp de joc on es multipliquen les possibilitats de contacte 
entre tots els agents. Per això, convé aprofundir en el coneixement del binomi 
AIGUA - CIUTAT en el marc de la governança, dels models urbanístics, i de la 
gestió del cicle de l’aigua que han de donar resposta als reptes del tercer 
mil·lenni. 

 

 
Palau Macaya 
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15. De la rehabilitació a la regeneració urbana: un nou model de finançament 
Arran de la presentació del Pacte Nacional per a la Renovació Urbana es 
plantejar aquesta jornada conjuntament amb el Gremi de Constructors d’Obres 
de Barcelona i Comarques per realitzar aportacions de cara a la regeneració 
urbana i transformació de ciutats, pobles i barris, amb criteris de sostenibilitat 
econòmica, social i ambiental. 

La jornada va tenir lloc el 18 de maig a la seu del Gremi i va debatre sobre els 
diferents reptes plantejats per assolir una necessària regeneració urbana del 
territori, entenent la regeneració urbana com la consecució d’un 
desenvolupament urbà intel·ligent i inclusiu, amb els diferents criteris de 
sostenibilitat econòmica, social i ambiental. La jornada va comptar amb una 
gran diversitat de personalitats del sector, com Lluís Comeron, president del 
Consell Superior del Col·legis d’Arquitectes d’Espanya; Carles Sala, secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya; Josep Armengol, 
subdirector general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà de la Generalitat de 
Catalunya; Aurora López, gerent adjunta d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Barcelona, i Josep M. Montaner, regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona, entre altres.  

 

 
Seu del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques 

 

16. L’impacte del Blockchain en la gestió de les infraestructures i els serveis de 
transport 

Aquesta jornada de reflexió i debat, organitzada per la Fundació, el Col·legi de 
Camins i el CETMO, va tenir lloc a l’Escola de Camins el 13 de juliol i va abordar 
les implicacions actuals i futures de la revolució Blockchain en la gestió de les 
infraestructures i els serveis de transport. 

La globalització de l’activitat econòmica és un fet contrastat i la digitalització 
dels seus processos ha transformat la manera com es duen a terme els 
intercanvis comercials entre els actors que hi prenen part. El transport i l’activitat 
logística, en la seva funció d’estructuradors de les relacions comercials, fan front 
a una nova revolució digital i tecnològica de la mà del Blockchain i les seves 
aplicacions futures. Però també en la mobilitat quotidiana de les persones, a 
través del vehicle privat i dels serveis de transport públic, sorgeixen nous 
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paradigmes basats en la tecnologia Blockchain que incidiran en la manera de 
concebre i gestionar la mobilitat a les nostres ciutats i pobles. 

 

 
Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 

 
17. La implicació del BIM en les infraestructures 
La Fundació, juntament amb el Col·legi d’Enginyers de Camins i el CAATEEB van 
organitzar aquesta jornada, sobre la implicació del BIM en les infraestructures, el 
4 d’octubre al mateix Col·legi. 

En aquesta ocasió es l’actualitat que porta a les infraestructures al primer pla. 
Les aprovacions de noves inversions i la sortida de la crisi transformen un 
panorama que veu noves possibilitats d’un creixement incipient. Les 
administracions públiques, des del Ministeri de Foment fins els departaments de 
via pública d’ajuntaments, estan integrant BIM en els seus processos de 
contractació i de seguiment de les construccions. Grans enginyeries ofereixen 
els seus serveis a nivell internacional i el “Little BIM” arriba a les petites enginyeries 
demostrant una flexibilitat molt alta en incorporar aquests nous processos. La 
presentació de les noves guies d’Infraestructures en aquest sentit, obliguen a 
que tot el sector de l’Obra Civil comenci a adoptar de forma urgent el BIM. 

 

 
Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
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Altres activitats 
18. Presentació Llibre Ramon Tamames 

El 21 de juliol va tenir lloc a Barcelona la presentació del llibre Comprender la 
economia española, dels autors Ramon Tamames i Antonio Rueda 

Premis 
El president de la Fundació va formar part del jurat dels Premis Mobilicat, lliurats 
el 6 de juny al Campus Motor Anoia i dirigits a reconèixer la tasca que institucions 
públiques i empreses privades realitzen en l’àmbit de la mobilitat a Catalunya, 
dels Premis El Vigia, lliurats el 21 de novembre a les millor iniciatives en Transport, 
Logística i Infraestructures i del Premis Infraestructura 2017, lliurat dintre de la Nit 
de les Infraestructures el 13 de juny a la Sala Magna de Foment del Treball. 
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Col·laboracions 
La col·laboració amb diferents institucions resulta molt beneficiosa tant per 
l’intercanvi d’idees com pel desenvolupament de nous projectes d’investigació 
i innovació. Gracies a aquestes col·laboracions, la Fundació contribueix a la 
generació i a la transferència de coneixement de la Universitat al mon 
empresarial i institucional. 

Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 
II Jornada sobre Gestió de les Infraestructures i els Equipaments: Fent camí 
El 29 de novembre va tenir lloc, a l’ETSECCP de Barcelona la segona jornada 
sobre la gestió de les infraestructures i els equipaments organitzada per la 
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i amb la col·laboració 
de la Fundació. 

 
ETSECCPB 

Jornada catalana de la mobilitat 
La Jornada Catalana de la Mobilitat va tenir lloc el 7 de juny a Castellbisbal, 
consolidant-se com a cita ineludible i única per conèixer les darreres novetats 
tecnològiques i experiències innovadores a nivell internacional, per millorar la 
qualitat de les infraestructures de mobilitat i els serveis de transport, i per 
contribuir a una gestió més eficient i sostenible de la mobilitat. La Fundació va 
estar present en aquesta jornada organitzant la sessió Les infraestructures del 
vehicle autònom a on van intervenir el responsable de Sistemes d’Assistència al 
conductor de SEAT, Marc Seguer, la directora general d’Abertis Autopistes, Anna 
Bonet, el director general d’Infraestructures i Mobilitat d ela Generalitat de 
Catalunya, Xavier Flores i la directora del Servei de Trànsit de la Generalitat de 
Catalunya, Eugènia Domènech. 
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RUITEM 
XIV Assemblea i XIII Fòrum Internacional RUITEM.  
El 12 i 13 de juny, va tenir lloc a Lisboa, la XIV Assemblea i XIII Fòrum Internacional 
de la RUITEM 

 

 
Lisboa 

Grup de treball SIVAP 
La Generalitat de Catalunya va convidar a la Fundació a formar part del Grup 
de treball sobre la gestió i finançament del Sistema de Vies d’Altes Prestacions 
(SIVAP). 

Aquest Grup de Treball, que compta amb una àmplia representativitat, va 
néixer d’una resolució del Parlament de Catalunya que instava al Govern de la 
Generalitat a crear un grup específic per a estudiar la configuració de la xarxa 
de vies d’altes prestacions com un sistema de servei públic sostenible 
ambientalment i econòmicament a la vista dels nous escenaris derivats de la 
finalització de la vigència de determinades concessions a Catalunya. 

En representació de la Fundació assisteixen a les reunions els Srs. Pere Macias i 
Modest Batlle alternativament. 

 

 
Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat 
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Activitats formatives 

Màster Gestió de les infraestructures 
Des de l’inici del projecte, la Fundació Cercle d’Infraestructures ha donat suport 
a aquesta iniciativa, a la qual cada any s'incorporen també alumnes d'altres 
nacionalitats atrets pel prestigi del propi Màster, alumnes que contribueixen a 
enriquir l'intercanvi de coneixements i vivències que el curs proporciona. En el 
programa del màster del curs acadèmic 2018 s’han fet millores tant des del punt 
de vista dels continguts com de la estructura modular. La oferta formativa 
presentada és d’un màster i dos cursos de postgrau. 

En aquesta edició del màster, iniciada al gener del 2018 el número d’alumnes 
matriculats al màster va ser de 8, els matriculats al curs de Gestió d’Empreses 
d’Obres Públiques 4 de 1 i al curs de Gestió Privada d’Infraestructures de 2. 

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

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

 

  
Can Serra 
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Publicacions 

Quaderns de Disseny 

 

Al desembre va sortir publicada la desena edició de la 
revista amb el primer monogràfic de la mateixa, Leonardo 
Fernández Troyano, enginyer de Camins, Canals i Ports ha 
estat el primer en exposar la seva obra personal a traves 
de l’article Ideas y experiència de un ingeniero de 
puentes. 

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

Nombre d’activitats i ponents per any 

 
 

Presencia en el territori 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ACT. 30 34 32 30 32 30 42 30 32 20
PONENTS 38 56 59 50 53 66 72 62 91 71
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Activitats divulgatives 
La FCI continuarà la seva activitat de difusió en les diferents seus. En aquests 
moments s’han programat les següents: 

Sessions 
1. Presentació informe Euroconstruct hivern 2018: construcció a Europa. 

(Barcelona) 
• Francisco Diéguez, director general de l’ITeC  

• Josep Ramón Fontana, cap del Departament de Mercats de l’ITeC 

2. Los PGE 2019 en Cataluña ante los desafíos de la Política de 
Infraestructuras del Transporte . (Barcelona) 
• Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 

del Ministerio de Fomento 

3. Presentació de l’Estudi d’implementació de peatges urbans a ciutats 
d’Espanya. (Barcelona) 
• Javier Serra, director general de IdenCity Consulting 

4. Presentació del llibre Avions i Aeroports de l’autor Òscar Oliver  
5. De l’expectativa a la realitat: Lleida- Alguaire plataforma industrial 

aeronàutica 
• Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de 

Catalunya  

6. La activitat del Port de Barcelona al 2019 
• Mercè Conesa, presidenta del port de Barcelona 

Debats 
7. Les ciutats mitjanes a l’era de les megalòpolis (Manresa) 
Cicle de conferències per debatre el paper, la importància i el desenvolupament 
de les ciutats mitjanes en el futur del mon. 

Workshop 
8. Rehabilitació, regeneració urbana i eficiència energètica com a eines per les 

polítiques d’habitatge. Situació actual i propostes de futur.  
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Cicles 
Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat i L’Hospitalet, el factor de les 
infraestructures 

9. Parks & Ride, baules del transport públic, a Sant Joan Despí 
• Ricard Riol, president de PTP 

10. Un DAFO al Baix, territori logístic a Sant Boi de Llobregat 
• Enric Ticó, president de CIMALSA 

11. La UPC, una infraestructura de coneixement a Castelldefels 

12. El parc agrari al Baix Llobregat a Sant Vicenç dels Horts 

13.  Desenvolupament de la ciutat aeroportuària a Viladecans 
• Maurici Lucena, president i conseller delegat d’AENA 

Matins Cerdà: La ciutat a debat 

Cicle de conferències amb l’objectiu de conèixer, a través dels candidats a 
l’alcaldia de Barcelona, el model de ciutat i mobilitat que el programa electoral 
presenta per a les properes eleccions municipals del 2019. 

• Ada Colau, BC Comú 
• Elsa Artadi, Junts per Ccatalunya 
• Ernest Maragall, ERC 
• Jaume Collboni, PSC 
• Manel Valls, Ciutadans 
• Josep Bou, PP 
• Anna Saliente, CUP 

 

 
 

El debat de la mobilitat 

Es convidaran als experts en mobilitat, dels diferents partits amb representació 
parlamentaria, per debatre sobre  el model de mobilitat presentat en els respectius 
programes electorals. 
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Activitats formatives 

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

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

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

Col·laboracions 
Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 

Jornada catalana de la mobilitat 
14. La Ciberseguretat del transport flexible 

• Oriol Torruella, director general del Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya 

• Carme Fabregas, cap de l'Àrea de Sistemes i Innovació de l’ATM 
• Àngel Pérez, esponsable d’Organització i Ciberseguretat a Autopistas 
• Eloi Castellaranau, advocat,  
• Roger Martínez, cap de la Unitat de Ciberseguretat de Mossos d’Esquadra 

RUITEM 
XV Assemblea i XIV Fòrum Internacional RUITEM  
La propera trobada de la RUITEM tindrà lloc els dies 16 i 17 de juliol de 2019 a Panamà 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 2019 
Ingressos i despeses - Convenis de 

col·laboració 
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Pressupost 2019 

Ingressos 

 
 

 

 
  

DONATIUS PATRONS PRESSUPOST
TOTAL 30.000,00 €        
DONATIUS COL.LABORADORS
TOTAL 42.500,00 €        
ALTRES
Rendiment capital fundacional 1.000,00 €          
Altres ingressos - conveni Diputació Barcelona 7.500,00 €          
Aplicació romanent 2018 12.838,82 €        
JORNADA AIGUA I CIUTAT 7.185,78 €          
TOTAL 28.524,60 €        

SUMATORI INGRESSOS 101.024,60 €       
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Despeses 

 
* Partida restant del 2018 i aplicada al 2019 per a la impressió de la publicació de la 
jornada Aigua i Ciutat 

ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESSUPOST
Serveis de professionals independents 12.000,00 €        
Serveis bancaris i similars 250,00 €             
Material oficina 500,00 €             
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.500,00 €          
Subministraments. Telèfon 1.500,00 €          
Material inventariable 1.000,00 €          
Correus i missatgers 250,00 €             
Regals, invitacions i similars 1.500,00 €          
Manteniment i gestió plana web 2.500,00 €          
Primes d'assegurances (ASEPEYO) 400,00 €             
Altres despeses 400,00 €             
TOTAL 21.800,00 €        
ACTIVITATS DIVULGATIVES PRESSUPOST
Sessions a Barcelona 5.000,00 €          
Sessions a Lleida 500,00 €             
Sessions a Tarragona 500,00 €             
Sessions a Girona 500,00 €             
Sessions a Reus 1.000,00 €          
Sessions a Manresa 1.000,00 €          
Debats Costa Brava 1.000,00 €          
Cicle Baix Llobregat i L'Hospitalet 7.500,00 €          
Jornades de treball 5.000,00 €          
Altres sessions 1.000,00 €          
Altres despeses 500,00 €             
Coordinació i difusió 6.000,00 €          
TOTAL 29.500,00 €        
ACTIVITATS FORMATIVES PRESSUPOST
Sous i salaris 16.724,87 €        
Seguretat social 5.186,88 €          
Màster 6.000,00 €          
Programes formatius internacionals (RUITEM+MÀSTER) 7.500,00 €          
TOTAL 35.411,75 €        
ALTRES ACTIVITATS PRESSUPOST
Estudis, treballs de recerca i congresos 2.500,00 €          
Col.laboracions en organismes 2.500,00 €          
Consell Assessor d'Infraestructures 1.000,00 €          
TOTAL 6.000,00 €          
PUBLICACIONS PRESSUPOST
Quaderns de Disseny 1.000,00 €          
Jornada Aigua i Ciutat 7.185,78 €          
TOTAL 8.185,78 €          

SUMATORI  DESPESES 100.897,53 €       

INGRESOS - DESPESES 127,07 €             
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Convenis de col·laboració 

Amb la Diputació de Barcelona 

Per donar continuïtat al cicle de debats, Desenvolupament Econòmic al Baix 
Llobregat i L’Hospitalet, el factor de les infraestructures, la FCI renovarà amb la 
Diputació de Barcelona el mateix acord de col·laboració signat l’any 2018. 
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