
 

 

Als Patrons i Col·laboradors del Cercle, a les entitats conveniades i als amics i amigues 
del Cercle, 

Ara fa 17 anys, de la mà del Catedràtic de Projectes de l’Escola de l’Enginyeria de Camins, 
Modest Batlle i gràcies al suport del Col·legi d’Enginyeria de Camins i de les empreses 
FCC, Construccions Rubau, Copisa i Guinovart, vàrem crear el Cercle d’Infraestructures. 
Hi teníem dos grans objectius, un d’ordre docent i un de difusió social de les 
infraestructures.  

Per donar contingut al primer, en el marc de la Universitat Politècnica de Catalunya, es 
va dotar la Càtedra d’Empresa Cercle d’Infraestructures. I, per endegar la segona tasca, 
es va formalitzar la Fundació del mateix nom, amb seu al Col·legi i a la que, ben aviat, 
s’hi varen incorporar altres patrons com el grup editorial El Vigía, empreses com Comsa, 
Abertis, Agbar o Cespa i entitats del sector com la Cambra de Contractistes o el Gremi 
de Constructors.  

Volíem, però, eixamplar molt més l’abast del projecte i, per això, es va articular la figura 
de les empreses o entitats col·laboradores. Més de 50 s’hi han compromès durant 
aquests anys.  La intel·ligent generositat de tots els patrons i col·laboradors ha fet 
possible una activitat continuada, rigorosa i decidida per transmetre a la societat la 
rellevància de les infraestructures en el progrés del nostre país. Per aconseguir treure el 
màxim rèdit dels recursos que se’ns facilitaven, varen signar convenis amb l’Autoritat 
Portuària de Barcelona i amb les Cambres de Comerç de Catalunya. Gràcies a aquesta 
col·laboració ens cedien l’ús de les seves seus per a les sessions del Cercle. 

La tercera base de la Fundació són els nostres amics i amigues. Més de 400 persones 
que participen de les activitats organitzades a les 10 seus del Cercle; el Port de 
Barcelona, el Col·legi d’Enginyeria de Camins, l’Escola de l’Enginyeria de Camins i les seus 
de les  Cambres de Comerç de Girona, Lleida, Tarragona, Manresa, Reus, Palamós i Sant 
Feliu de Guíxols. En l’etapa de la pandèmia, ha estat la Cambra de Comerç de Barcelona 
la que ens ha facilitat la seu electrònica per continuar amb les nostres activitats. 

Coneixeu prou bé la tasca realitzada pel Cercle d’Infraestructures, al llarg d’aquests anys. 
Deixeu-me, però, refrescar la memòria amb algunes dades rellevants. S’han portat a 
terme prop d’un miler d’activitats. Més de 700 sessions del Cercle, uns 200 debats, 35 
workshops, 30 sopars en confiança, i una vintena de presentacions de llibres i altres 
esdeveniments. 

El caràcter obert, plural i participatiu del Cercle es fa palès donant un cop d’ull al llistat 
de ponents: Presidents de la Generalitat de Catalunya, Ministres del Govern Central i 
Consellers de la Generalitat i d’altres Comunitats Autònomes, Alcaldes de Barcelona i de 



moltes ciutats, representants institucionals de tercers països, parlamentaris i els 
principals líders dels partits polítics catalans i espanyols. Al seu costat els directius de les 
principals empreses del sector, dirigents sindicals i representants de moviments socials 
i veïnals. I, finalment, un grup molt rellevant de cara els objectius del Cercle: els 
professionals, tant els qui fan tasques de funció pública, com professors universitaris i 
tècnics al servei de les empreses constructores, consultores o de transports. El llistat 
resulta una fotografia impressionant i ajustada de la realitat d’aquests 17 anys. 

Sempre he tingut molt clar el nostre objectiu: la reivindicació del rol de les 
infraestructures en el progrés econòmic i en l’assoliment de la societat del benestar i 
més justa. I, encara veig més clar un instrument imprescindible: el diàleg. Per això el 
Cercle ha apostat sempre per la carta de la reflexió assenyada, de l’aplicació sàvia del 
coneixement científic i tecnològic i per l’obsessió per a la construcció del consens i per 
a la mitigació dels dissens. 

Amb aquest bagatge, estic convençut que la Fundació Cercle d’Infraestructures es, avui, 
una eina ben necessària pel nostre país. I que la seva continuïtat es un bé preuat a 
protegir.  

Per aquest motiu, crec que es l’hora del relleu en la presidència. I, així ho he manifestat 
als patrons, tot cercant un marc que faciliti el canvi i permeti seguir treballant a la nostra 
institució i tot proposant una persona, en Santi Vila, que aplega les característiques 
precises per a presidir el Cercle. Coneix el sector, coneix el país, té provada experiència 
en la gestió dels afers públics, és un gran comunicador i es reconegut el seu equilibrat 
capteniment. Estic ben convençut que serà un bon president de la Fundació. 

Vull agrair-vos la vostra comprensió i demanar-vos que, en la nova etapa que s’enceta, 
continueu participant de l’esperit del Cercle d’Infraestructures i ajudant-li a complir la 
seva missió. 

I, sobretot, us he de remerciar tot el generós suport que m’heu prestat i que ha estat la 
clau de l’èxit de la nostra institució. 

Gràcies, moltes gràcies. 

 

Pere Macias i Arau 
President de la Fundació (2004-2021) 


