
 
 
 
 
Benvolgudes amigues i amics del Cercle, 
 
Ara fa mig any us escrivia per fer-vos avinent la commemoració dels 15 anys del Cercle 
d’Infraestructures. El  vàrem celebrar a Sabadell, unes setmanes abans que apareixes la 
pandèmia COVID19. En aquells moments ningú no s’imaginava el que succeiria arreu del 
planeta aquest any 2020 i que, en ple segle XXI, la lluita de la societat sencera contra 
una epidèmia centraria gairebé totes les energies del món. 
 
En la meva intervenció vaig fer referència a Francesc Salvà i Campillo, un gran 
personatge que va viure els inicis de la revolució industrial. Era metge, físic i enginyer. 
Va fer aportacions molt rellevants en el camp de la salut, especialment en el que avui 
anomenem epidemiologia. Us deia que parlar d’en Salvà i Campillo ens ajuda a explicar 
coses, moltes coses... i sobretot a parlar de futur. Valgui com a exemple que una de les 
seves publicacions més conegudes es una “disertación sobre el influjo del clima en las 
variaciones de las enfermedades y sus remedios”. 
 
Parlar del futur no consisteix en la simplicitat de fer un meravellós dibuix de la societat 
del 2034 i esperar a que algú ens hi porti. Tot el contrari. El futur que vindrà serà el que 
construïm. Com diu en Daniel Innerarity, el futur no és més que la successió de presents, 
en termes matemàtics la suma dels n presents immediats... Pel pensador basc el futur 
ha esdevingut el problema més gros a les societats contemporànies, unes societats amb 
una enorme capacitat de produir futurs, i una gran incapacitat per assumir-ne les 
conseqüències.  
 
I la successió de presents que, ara ens toca d’administrar és la lluita contra la pandèmia 
i els seus efectes econòmics i socials. Per al Cercle, que havia iniciat l’any amb tota 
normalitat i fins la declaració a Espanya de l’estat d’alarma, el fatídic dia 13 de març, 
havia realitzat cinc sessions i un workshop, la nova situació constituïa un repte. Calia 
continuar facilitant un debat seriós i reflexiu que permeti donar respostes a la societat 
sobre el rol de les infraestructures en aquest món del segle vint-i-ú. 
 
Gràcies al suport de la Cambra de Comerç de Girona, el passat 29 d’abril vàrem reiniciar 
les sessions, celebrant el primer Cercle virtual amb l’Ignasi Sayol, president de PIMEC 
Logística i del Clúster Logístic de Catalunya, que va parlar de la logística a la Catalunya 
del post-COVID. Canvi de format i canvi d’horari, d’esmorzar presencial  a sobre-taula 
virtual, però un èxit total amb 100 participants, dels qual més de 90 varen romandre 
connectats durant l’hora i mitja de la sessió. 
 



 
 
 
 
 
Ara, hem preparat per les properes setmanes un intens programa gràcies a la 
col·laboració de les Cambres de Comerç, d’AGBAR i del Port de Barcelona. Hi 
participaran destacades personalitats com la Mercè Conesa, en Josep V. Boira, en 
Vicent Guallart, n’Enric Ticó, la Isabel Pardo de Vera... i permetran continuar el nostre 
cicle de recerca de futurs, amb l’afegitó de cercar respostes immediates a la situació 
generada per la pandèmia. 
 
El Cercle d’Infraestructures sempre ha cercat esdevenir una eina útil, en primer lloc per 
als professionals de l’enginyeria i per a les empreses del sector de les infraestructures i 
dels serveis urbans, però en darrer terme per a la societat sencera. Ara ens toca afinar 
bé l’objectiu. Els problemes son nous i complicats. L’enginyeria ha estat definida sovint 
com l’art per a la resolució dels problemes complexes. Te, per tant, un rol destacat per 
a donar respostes en aquests moments. Gaudeix de professionals amb el coneixement, 
amb la convicció i amb la sensibilitat social necessàries per cercar respostes justes i 
eficaces. 
 
Per a la nostra Fundació, estar a l’alçada de les circumstàncies es una obligació vers els 
patrons i col·laboradors que la fan possible, vers el nostre gran col·lectiu d’amics i 
amigues i vers la societat catalana. 
 
Som-hi! 
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