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Salutació del president 
Em plau presentar-vos la primera memòria d’activitats d’ençà que el proppassat mes 
de juliol el Patronat de la Fundació va nomenar-me nou President. Com veureu 
aquest ha estat un any de transició, marcat tant per la persistència de la COVID19, 
com per la progressiva recuperació de l’activitat econòmica, acadèmica i social en 
general. Quan semblava que aquest període tan difícil quedava enrere, les 
conseqüències d’una guerra civil entre europeus, ben a prop de casa, han impactat 
novament en la nostra societat i economia. 

En aquestes circumstàncies, com reflecteix la memòria d’activitats, durant el 2021 la 
Fundació Cercle d’Infraestructures va tancar la seva col·laboració amb la Càtedra 
d’Infraestructures de la UPC, però va renovar i enfortir la seva activitat amb el Col·legi 
de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Catalunya i amb el Port de Barcelona, 
dues institucions del tot fonamentals per a la bona marxa de la Fundació. També 
entitats com el Consell Assessor d’infraestructures o les diverses Cambres de Comerç 
de Catalunya han continuat sent partners habituals de la nostra institució. 

D’entre les activitats més destacades, un any més ressalten els esmorzars col·loqui al 
Port de Barcelona, unes trobades que a més de per l’interès dels ponents que hi 
participen han esdevingut un punt de trobada relacional per a les empreses i 
professionals dels sector. En el terreny dels reconeixements, l’homenatge al professor 
i enginyer Modest Batlle va ser un dels actes més emotius i participats de la passada 
tardor. 

Aquest també haurà estat un any de renovació del Patronat. Després de quinze anys 
com a President, en Pere Macias va sol·licitar poder retirar-se de la seva activitat al 
front de la Fundació, per cedir-me el testimoni. En paral·lel, la renovació del degà i 
de la junta del Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Catalunya també 
ha suposat la substitució com a vicepresident del fins ara degà, el Sr. Oriol Altinsench 
pel nou degà, el Sr. Pere Calvet. La renovació del Patronat ha de ser vista com una 
oportunitat per renovar l’agenda de preocupacions sectorials i acadèmiques del 
Cercle, així com per orientar noves activitats i nous formats. Ara més que mai, 
Catalunya necessita una veu serena i rigorosa que ressalti el valor de les 
infraestructures com a element de progrés i que, alhora, incorpori criteris de gestió 
que en garanteixin la sostenibilitat ambiental i econòmica. Debats candents com el 
de l’adaptació i mitigació del canvi climàtic obligaran a repensar l’ordenació i 
desenvolupament de les nostres ciutats i dels territoris en general, de les seves 
infraestructures i mobilitat. D’aquí que a partir de 2022 el Cercle s’organitzi en tres nous 
àmbits, que justament s’adiuen a aquesta agenda: territori, mobilitat i infraestructures. 

No es poden acabar aquestes breus paraules de salutació sense reiterar l’agraïment 
al suport incondicional del patronat i del conjunt d’empreses i institucions públiques i 
privades a la Fundació. Amb el seu suport, ens esperonen a seguir endavant. 

 
Santi Vila Vicente 

President 
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Estructura 
Patronat fins 26 de juliol de 2021 

• Sr. Pere Macias, president 
• Sr. Modest Batlle, vicepresident 
• Sr. Oriol Altisench, en representació del Col·legi de l’Enginyeria de Camins i 

vicepresident 
• Sr. Josep Maria Mirmi, en representació d’ ABERTIS 
• Sr. Miguel Jurado, en representació de Construccions Rubau 
• Sr. Jordi Ferrando, 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 

Patronat actual 
• Sr. Santi Vila, president 
• Sr. Pere Calvet, en representació del Col·legi de l’Enginyeria de Camins i 

vicepresident 
• Sra. Elena Campelo, patrona vocal 
• Sr. Pere Macias, patró vocal 
• Sr. Fernando Benito, en representació de COMSA Corporación 
• Sr. Jordi Ferrando, en representació de FCC Construcción 
• Sr. Josep Gassiot, en representació del Gremi de Constructors 
• Sr. Miguel Jurado, en representació de Construccions Rubau 
• Sr. Joaquim Llansó, en representació de la CCOC 
• Sr. Orlando de Porrata-Doria, en representació de COPISA 
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Col·laboradors 
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Entitats conveniada 

 

Contacte 
 
Col·legi de l’Enginyeria de Camins 
 
Dels Vergós 16 
08017 Barcelona 
Tel. 932 043 412 
info@cercleinfraestructures.cat 
 
Santi Vila 
President 

  

 
 

 

   

   

   

  
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA ECONÒMICA 
Liquidació pressupostària 2021 –  

Balanç i resultats - 
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Liquidació pressupostària 2021 
Ingressos 

 
 

  

DONATIUS PATRONS PRESSUPOST LIQUIDACIÓ
TOTAL 8.000,00 €        14.000,00 € 
DONATIUS COL.LABORADORS
TOTAL 10.000,00 €      35.000,00 € 
ALTRES
Rendiment capital fundacional -  €                 -  €            
Devolucions tributaries -  €                 -  €            
JORNADA CELLNEX -  €                 500,00 €      
Aplicació Romanent 2020 16.573,48 €      -  €            
JORNADA AIGUA I CIUTAT 10.240,48 €      -  €            
TOTAL 26.813,96 €      500,00 €      

SUMATORI INGRESSOS 44.813,96 €      49.500,00 € 

INGRESSOS
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Despeses 

  

ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESSUPOST LIQUIDACIÓ
Serveis de professionals independents 12.000,00 €      7.677,45 €   
Serveis bancaris i similars 250,00 €           132,05 €      
Material oficina 300,00 €           465,59 €      
Publicitat, propaganda i relacions públiques 500,00 €           108,90 €      
Subministraments. Telèfon 1.500,00 €        1.917,52 €   
Material inventariable 1.000,00 €        -  €            
Correus i missatgers 100,00 €           -  €            
Regals, invitacions i similars 500,00 €           765,14 €      
Manteniment i gestió plana web 400,00 €           338,80 €      
Amortització de l'immobilitzat material 200,00 €           104,76 €      
Altres despeses 400,00 €           450,00 €      
TOTAL 17.150,00 €      11.960,21 € 
ACTIVITATS DIVULGATIVES PRESSUPOST LIQUIDACIÓ
Sessions a Barcelona 5.000,00 €        605,00 €      
Sessions a Lleida 500,00 €           413,17 €      
Sessions a Tarragona 500,00 €           -  €            
Sessions a Girona 500,00 €           65,81 €        
Sessions a Reus 500,00 €           68,47 €        
Sessions a Manresa 500,00 €           -  €            
Debats Costa Brava 500,00 €           -  €            
Cicle Baix Llobregat i L'Hospitalet 500,00 €           -  €            
Jornades de treball 1.000,00 €        -  €            
Altres despeses 300,00 €           55,17 €        
Coordinació i difusió 3.500,00 €        2.994,03 €   
TOTAL 13.300,00 €      4.201,65 €   
ACTIVITATS FORMATIVES PRESSUPOST LIQUIDACIÓ
Màster 700,00 €           11,90 €        
Programes formatius internacionals (RUITEM+MÀSTER) 500,00 €           -  €            
TOTAL 1.200,00 €        11,90 €        
ALTRES ACTIVITATS PRESSUPOST LIQUIDACIÓ
Estudis, treballs de recerca i congresos 500,00 €           -  €            
Consell Assessor d'Infraestructures 1.500,00 €        423,50 €      
Homentage Modest Batlle -  €                 445,26 €      
TOTAL 2.000,00 €        868,76 €      
PUBLICACIONS PRESSUPOST LIQUIDACIÓ
Quaderns de Disseny 500,00 €           -  €            
Jornada Aigua i Ciutat 10.240,48 €      2.238,50 €   
TOTAL 10.740,48 €      2.238,50 €   

SUMATORI  DESPESES 44.390,48 €      19.281,02 € 

INGRESOS - DESPESES 423,48 €           30.218,98 € 

DESPESES
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 Balanç i resultats 
Actiu 

 
 

Passiu 

 
 
  

Compte 2021 2020 2019
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 €          2.179,82 €     2.179,82 €          
28060 Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques 600,00 €-             600,00 €-        600,00 €-             
28150 Amortització acumulada de mobiliari 4.126,48 €-          4.126,48 €-     4.126,48 €-          
28160 Amortització acumulada d’equips per a proc dnformació 2.179,82 €-          2.075,06 €-     1.970,29 €-          
44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l’activitat 5.000,00 €          2.000,00 €     5.000,00 €          
44500 Deutors diversos 13.800,00 €        -  €              -  €                   
44600 Usuaris i deutors de cobrament dubtós 17.000,00 €        17.000,00 €   17.000,00 €        
47080 Hisenda Pública deutora per subvencions concedides -  €              -  €                   
47090 Hisenda Pública deutora per devolució d'impostos -  €              114,52 €             
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 20.000,00 €        20.000,00 €   19.843,04 €        
54801 Imposicions a curt termini: Banco Caminos 1 -  €              -  €                   
54802 Imposicions a curt termini: Banco Caminos 2 -  €              -  €                   
57200 Banc de Sabadell 97.456,14 €        76.757,40 €   51.972,30 €        
57201 Banco Caminos 53.408,80 €        53.508,80 €   53.508,80 €        
TOTAL ACTIU 189.664,94 €      152.370,96 € 130.648,19 €      

ACTIU

Compte 2021 2020 2019
10000 Fons dotacional 78.000,00 €        78.000,00 €         78.000,00 €        
11300 Reserves especials 14.500,00 €        14.500,00 €         14.500,00 €        
12000 Romanent 115.511,95 €      98.938,47 €         98.938,47 €        
12100 Excedents negatius d’exercicis anteriors 66.534,62 €-        66.534,62 €-         46.915,57 €-        
12900 Excedent exercici 30.218,98 €        16.573,48 €         19.619,05 €-        
41000 Creditors per prestacions de serveis 3.836,91 €          6.599,95 €           1.375,70 €          
41090 Creditors per prestacions de serveis pendents 129,22 €             3.502,21 €           3.364,39 €          
46500 Remuneracions pendents de pagament -  €                  -  €                    -  €                   
47510 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades 202,50 €             791,47 €              1.004,25 €          
47600 Organismes de la Seguretat Social, creditors -  €                  -  €                    -  €                   
48500 Ingressos anticipats 13.800,00 €        -  €                    -  €                   
52050 Tarja de crèdit -  €                  -  €                    -  €                   
55101 Altres deutes: Comptes Corrents -  €                  -  €                    -  €                   
TOTAL PASSIU 189.664,94 €      152.370,96 €       130.648,19 €      

PASSIU
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Comptes de pèrdues i guanys 

 

Compte 2021 2020 2019
62200 Reparacions i conservació -  €                  -  €                  -  €                  
62300 Serveis de professionals independents          3.095,80 €        11.696,53 €         35.830,91 € 
62301 Conferenciants i professors             925,00 €          4.220,00 €              500,00 € 
62302 Treballs de recerca i congressos                     -   €                     -   €                50,00 € 
62303 Coordinacions          2.310,00 €          3.480,00 €           6.450,00 € 
62304 Assessories i similars          7.677,45 €        11.497,42 €         12.054,32 € 
62400 Transports             450,00 €               94,00 €                      -   € 
62600 Comissions bancàries             132,05 €               43,58 €              100,68 € 
62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques             108,90 €               60,00 €           1.558,48 € 
62701 Regals, invitacions i similars             765,14 €             349,45 €              581,32 € 
62803 Telèfon i comunicacions per internet          1.917,52 €          1.747,03 €           3.006,16 € 
62901 Material d'oficina             465,59 €             241,28 €              833,58 € 
62902 Correus i missatgers               11,90 €                     -   €                  8,77 € 
62903 Sessions del Cercle d'Infraestructures                     -   €               79,92 €           4.058,16 € 
62904 Impremta                     -   €                     -   €           4.917,50 € 
62905 Manteniment pàgina web                     -   €             536,03 €           2.429,68 € 
62907 Dietes i desplaçaments             556,22 €             119,84 €           4.869,97 € 
62908 Transcripcions                     -   €                     -   €                      -   € 
62909 Convenis col·laboració Cercle                     -   €                     -   €                      -   € 
62910 Allotjaments               76,66 €                     -   €                87,69 € 
62959 Altres despeses             684,03 €          1.313,63 €              627,09 € 
64000 Sous i salaris                     -   €                     -   €           7.803,78 € 
64200 Seguretat Social                     -   €                     -   €           2.436,79 € 
66800 Perdues en inversions financeres                     -   €                     -   €                      -   € 
68100 Amortització de l’immobilitzat material             104,76 €             104,77 €              256,25 € 
TOTAL 19.281,02 €       35.583,48 €       88.461,13 €        

Compte 2021 2020 2019
72400 Subvencions oficials a les activitats                     -   €                     -   €                      -   € 
72800 Donatius de patrons        14.000,00 €        14.000,00 €         30.000,00 € 
72801 Donatius de col·laboradors        35.000,00 €        38.000,00 €         37.500,00 € 
75900 Ingressos per serveis diversos             500,00 €                     -   €                      -   € 
76380 Benefici per la valoració d'inversions pel seu valor                     -   €             156,96 €              729,92 € 
76900 Interessos de comptes bancaris                     -   €                     -   €              602,72 € 
76901 Interessos de comptes no bancaris                     -   €                     -   €                  9,44 € 
77800 Ingressos excepcionals                     -   €                     -   €                      -   € 
TOTAL 49.500,00 €       52.156,96 €       68.842,08 €        

RESULTAT 30.218,98 €       16.573,48 €       19.619,05 €-        

INGRESSOS

DESPESES
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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 664,05 €-             25.067,67 €         
Any 2010 15.122,30 €        40.189,97 €         
Any 2011 15.855,56 €-        24.334,41 €         
Any 2012 1.458,02 €-          22.876,39 €         
Any 2013 21.432,80 €-        1.443,59 €           
Any 2014 8.008,33 €          9.451,92 €           
Any 2015 14.582,65 €        24.034,57 €         
Any 2016 10.922,87 €        34.957,44 €         
Any 2017 2.959,14 €-          31.998,30 €         
Any 2018 20.024,60 €        52.022,90 €         
Any 2019 19.619,05 €-        32.403,85 €         
Any 2020 16.573,48 €        48.977,33 €         
Any 2021 30.218,98 €        79.196,31 €         
TOTAL 79.196,31 €        

DETALL DE ROMANENTS



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
Presentació - Activitats presencials – 

Activitats virtuals – Activitats semi 
presencials - Activitats formatives – 

El Cercle en dades 
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Presentació 
En aquest apartat resumim, en poques paraules, la Memòria 2021 de la 
Fundació Cercle d’Infraestructures i destaquem les principals fites 
d’aquest any.  

S’han realitzat un total de 15 activitats, de les quals 5 sessions i 1 debat 
han sigut virtuals, 2 sessions, 2 debats i una col·laboració semi presencials, 
3 sessions i l’homenatge al Catedràtic Modest Batlle i Girona, presencials. 

La FCI continua amb la seva tasca de difusió, adaptant-se a les mesures 
de seguretat de cada moment.  

Sessions presencials 
1. Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU, a càrrec de Joan 

Amorós, president de Ferrmed, al Col·legi de l’Enginyeria de Camins, 
l’1 d’octubre de 2021. 

2. Catalunya: reptes i propostes a càrrec de Santi Vila, president de la 
Fundació Cercle d’Infraestructures, a la Cambra de Comerç de Reus 
el 26 de novembre de 2021. 

3. Per un nou model de territori, a càrrec de Santi Vila, president de la 
Fundació Cercle d’Infraestructures, a la Cambra de Comerç de 
Girona, l’1 de desembre de 2021. 

Sessions virtuals 
4. Les transformacions que canviaran la nostra manera de moure’ns a 

càrrec de Josep Mateu, president i CEO del RACC, el 19 de gener de 
2021. 

5. Presentació de l’informe Euroconstruct. Novembre 2020, a càrrec de 
Francisco Diéguez, director general de l’ITeC i de Josep Ramón 
Fontana, cap del Departament de Mercats de l’ITeC, el 3 de febrer de 
2021. 

6. El sector immobiliari com a motor de la reactivació econòmica, a 
càrrec de l’Anna Gener, presidenta i CEO de Savill Aguirre Newman 
de Barcelona, el 9 de març de 2021. 

7. L’aviació comercial i els aeroports, a càrrec de Javier Ortega Figueiral, 
periodista i consultor jurídic aeronàutic, el 13 d’abril de 2021. 

8. Zona Franca de Barcelona. Innovació i indústria 4.0, a càrrec de Pere 
Navarro, delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, l’1 de juny de 2021. 
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Debats virtuals 
9. 5GMED: La mobilitat del futur al corredor del Mediterrani, amb la 

participació de Raül González, Senior Product Manager a Cellnex 
Telecom; Xavier Daura, Innovation Manager a Abertis Autopistas i 
Manuel Alfageme, responsable d’Innovació de Smart Systems a 
Comsa Corporacion, al Col·legi de l’Enginyeria de Camins, el 11 de 
març de 2021. 

Sessions semi presencials,  
10. Presentació del Pla de Rodalies de Catalunya, a càrrec de Pere 

Macias, coordinador del Pla de Rodalies, a la Cambra de Comerç de 
Manresa, el 29 d’abril de 2021. 

11. El ferrocarril, resiliència i recuperació econòmica, a càrrec de la Isabel 
Pardo de Vera, presidenta d’ADIF, al Col·legi de l’Enginyeria de 
Camins, el 7 de juny de 2021. 

Debats semi presencials 

12. El tren a la Costa Brava, debat a porta tancada amb el Pau Noy, 
president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura i les Cambres de 
Girona, el 3 de maig de 2021. 

13. L’eix Tarragona – Lleida a través del túnel del Coll de Lilla, amb les 
intervencions de Ramon Juanola, cap de l'Àrea de Planejament, 
Projectes i Obres del Ministeri de Foment, Josep Maria Cruset, president 
del Port de Tarragona, Josep Serveto, CEO Serveto HQL i Javier 
Sancho, director del Complex Industrial Repsol a Tarragona, a la 
Cambra de Comerç de Lleida, el 19 de maig de 2021. 

Col·laboracions 
14. Més enllà de la metròpoli. Comarques centrals i desenvolupament 

territorial” amb les intervencions de Santi Vila, president de la 
Fundació Cercle d'Infraestructures, Montse Ayats, membre del Consell 
d’empreses de la Cambra d’Osona i del col·lectiu Perquè no ens fotin 
el tren i Ramon Roca Tió, president de la Fundació Guifi.net, el 16 de 
novembre al Casino de Vic. 

Homenatge a Modest Batlle 
15. El 25 de novembre de 2021 va tenir lloc al Collegi de l’Enginyeria de 

Camins l’homenatge al Catedràtic i Arquitecte, Modest Batlle. 

La Fundació ha estat present en: 
• La V Nit de les infraestructures, el 15 de juny de 2021 
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Activitats presencials 
Les activitats 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  
Aquest any s’han organitzat les següents sessions presencials: 

1. El president de Ferrmed, Joan Amorós, va presentar l’Study of Traffic 
and Modal Shift Optimisation in the EU, a la Sala d’Actes de Col·legi de 
l’Enginyeria de Camins, l’1 d’octubre de 2021. El “Ferrmed Study” 
contempla un anàlisi de tots els trànsits en el sistema de transport 
terrestre i identifica on (dins de l’EU Core Network) es concentra el 65% 
del trànsit. Aquesta xarxa selectiva, denominada “EU Backbone 
Network”, és on cal invertir a Europa. (Foto 1) 

2. El president de la Fundació Cercle d’Infraestructures, Santi Vila, va ser 
present a la Cambra de Comerç de Reus, el 26 de novembre 2021,per 
parlar d’un nou model de territorial. Durant la seva intervenció va 
comentar que ciutat de Reus i el territori que l’envolta tenen la mida 
justa per plantejar-se un futur esperançador si s’aprofiten les 
oportunitats. També va fer una crida a la classe política local i 
catalana per consensuar un nou model territorial, que permeti fer 
créixer el territori amb les infraestructures necessàries. (Foto 2) 
 

 
Foto 1. Santi Vila, Pere Macias i Joan Amorós en la 
presentació de Study Ferrmed. 

 
Foto 2. Santi Vila i Jordi Just a la Cambra de 
Comerç de Reus 
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3. Sota el títol de Catalunya: reptes i propostes el president de la 

Fundació Cercle d’Infraestructures, Santi Vila, va explicar a la Cambra 
de Comerç de Girona, l’1 de desembre de 2021, que s’ha de treballar 
per assolir un nou model d’infraestructures per fer créixer el territori amb 
les infraestructures necessàries, mitjançant una planificació 
consensuada, sostenible mediambiental i econòmicament intel·ligent. 
(Foto 3) 

Homenatge a Modest Batlle i Girona 
4. El 25 de novembre de 2021 va tenir lloc al Col·legi de l’Enginyeria de 

Camins l’homenatge al Catedràtic i Arquitecte, Modest Batlle i Girona 
en reconeixement a la seva tasca professional i a les seves múltiples 
iniciatives en el camp dels projectes d’infraestructures, planificació del 
territori i disseny urbà. L’acte va estar conduit per l’expresident de la 
Fundació, Pere Macias, i van intervenir el nou president de la Fundació, 
Santi Vila, el president de l’Institut Cerdà, Gabriel Ferraté, el president 
de l’Institut Cerdà, la directora de l’Escola d’Enginyeria de Camins, 
Esther Real i el vicepresident de la RUITEM, Fernando Nunes. A 
l’homenatge van assistir un centenar de persones entre amics de 
professió, amics personals i familiars. (Foto 4 i 5) 

 
Foto 4. Placa Commemorativa 

 

 
Foto 5. Pere Macias, Santi Vila, Gabriel Ferraté, 
Esther Real, Modest Batlle, Fernando Nunes, 
Carmen Blanco i Oriol Altisench a la Sala d’Actes 
del Col·legi de l’Enginyeria de Camins 

  

 
Foto 3. Robert Lluis Juvinyà, Santi Vila, Jaume Fàbrega i  Pere 
Macias a la  Cambra de Comerç de Girona 



M e m ò r i a  d ’ a c t i v i t a t s  | 25 

 

Activitats virtuals 
Davant de la pandèmia causada per la Covid i de l’aplicació de mesures 
sanitàries imposades, el Cercle va adaptar-se ràpidament a la nova 
situació, organitzant, amb èxit, les següents activitats en format virtual: 

Els debats 
5. L’11 de març de 2021 i coorganitzat amb la Cambra de Comerç de 

Tarragona, va tenir lloc el primer debat virtual 5GMED: La mobilitat del 
futur al corredor del Mediterrani, projecte que te com a objectiu 
aportar un model de desplegament sostenible de 5G per a la mobilitat 
del futur al Corredor del Mediterrani entre la frontera de França i 
Espanya. En aquesta ocasió varen participar; Raül González, Senior 
Product Manager a Cellnex Telecom; Xavier Daura, Innovation 
Manager a Abertis Autopistas i Manuel Alfageme, responsable 
d’Innovació de Smart Systems a Comsa Corporacion. Els ponents 
varen debatre sobre els serveis que es testaran, que es basen en una 
àmplia gamma de tecnologies més enllà del 5G, inclosos els sensors a 
bord i la intel·ligència artificial (IA), que proporcionaran serveis 
avançats de connectivitat de manera escalable i reproduïble a través 
de les rutes de transport. (Foto 11) 

 

 
Foto 6.Ramon Marsal, Pere Macias, Manuel Alfageme, Raül González, i Xavier Daura 
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Les sessions 
6. Les transformacions que canviaran la nostra manera de moure’ns va 

ser la ponència que, a càrrec de Josep Mateu, president i CEO del 
RACC, va posar sobre la taula que cal repensar les ciutats i la manera 
de moure’ns per buscar noves oportunitats i donar respostes a les 
noves necessitats dels ciutadans. Davant d’una nova realitat, cal una 
nova mobilitat segura i respectuosa amb el medi ambient. Aquesta  
primera sessió virtual va tenir lloc el 19 de gener de 2021, amb la 
col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona. (Foto 7) 

7. Un any més, i gràcies a la col·laboració del Col·legi de l’Enginyeria de 
Camins, el director general de l’ITeC, Francisco Diéguez, i cap del 
Departament de Mercats de l’ITeC, Josep Ramón Fontana, van 
presentar l’informe Euroconstruct. Novembre 2020, el 3 de febrer de 
2021. (Foto 8) 

8. La tercera sessió virtual va tenir lloc el 9 de març de 2021, a càrrec de 
l’Anna Gener, presidenta i CEO de Savill Aguirre Newman de 
Barcelona. Sota el títol de El sector immobiliari com a motor de la 
reactivació econòmica, Gener va explicar que l'accés a l'habitatge 
és un dels grans problemes socials del país i apostar per fomentar la 
col·laboració entre el sector públic i el privat, aportant cadascun la 
seva experiència podria ser una solució. El sector públic hauria de 
cedir sòl, garantir la seguretat jurídica i la protecció davant 
impagaments i ocupacions il·legals i, el sector privat encarregar-se 
d'aportar el capital, la seva experiència en la promoció i gestió 
d'actius i limitar la rendibilitat dels seus projectes. (Foto 9) 

 
Foto 7. Sessió amb Pere Mateu 

 
Foto 8. Presentació Informe Euroconstruc 

 
                                   Foto 9. Sessió amb Anna Gener 
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9. El 13 d’abril de 2021, vàrem escoltar la veu del periodista i consultor 

jurídic aeronàutic, Javier Ortega Figueiral, que va fer una autèntica 
classe magistral de la història de l’aviació comercial i de l’evolució 
dels aeroports. (Foto 10)  

10. La darrera sessió virtual va ser a càrrec del delegat de l’Estat al 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, l’1 de juny de 
2021. Zona Franca de Barcelona. Innovació i indústria 4.0, va ser el títol 
de la seva intervenció a on va posar de relleu la necessitat d’apostar 
per la innovació i la sostenibilitat per que Catalunya consolidi les bases 
d’un nou model econòmic. Navarro va insistir en la “imperiosa 
necessitat d'ampliar l'Aeroport de Barcelona per a convertir-lo en un 
hub internacional que permeti una major reactivació de l'economia, 
alhora que es reafirma el potencial de Barcelona com a capital 
mundial de la nova economia”. També va afegir que “l'ampliació és 
una oportunitat de convertir una de les majors infraestructures de la 
ciutat en un exemple en matèria d'innovació i sostenibilitat”. (Foto 11) 

 
  

 
 Foto 10. Sessió amb Javier Ortega Figueiral 

 
  Foto 11. Sessió amb Pere Navarro 



28 |  2 0 2 1  

 

Activitats semi presencials 
La reducció de les mesures de seguretat i restriccions de mobilitat, van fer 
possible que la Fundació comencés a organitzar activitats semi 
presencials, complint sempre amb totes les mesures de seguretat 
imposades per la pandèmia.  

Es vàrem poder organitzar cinc activitats semi presencials, dues sessions i 
tres debats: 

Els debats 
11. El tren a la Costa Brava, va ser un debat a porta tancada amb el 

president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, Pau Noy, i les 
Cambres de Comerç de Girona, el 3 de maig de 2021. 

12. La Cambra de Comerç de Lleida va acollir el 19 de maig de 2021el 
debat L’eix Tarragona – Lleida a través del túnel del Coll de Lilla, amb 
les intervencions de Ramon Juanola, cap de l'Àrea de Planejament, 
Projectes i Obres del Ministeri de Foment, Josep Maria Cruset, president 
del Port de Tarragona, Josep Serveto, CEO Serveto HQL i Javier 
Sancho, director del Complex Industrial Repsol a Tarragona. Els 
participants van debatre sobre l'autovia A-27, infraestructura d'alta 
capacitat que connectarà Tarragona amb Lleida. Aquesta ruta 
milloraria substancialment les comunicacions de viatgers i mercaderies 
unint importants zones industrials de l'interior amb el Port de Tarragona, 
servint d'alternativa a la N-240. (Foto 12) 

  

 
Foto 12. Josep Ramon París, Jaume Saltó, Ramon Juanola, Pere Macias, Josep Serveto, 
Josep Maria Cruset i Javier Sancho a la Cambra de Comerç de Lleida 
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Les sessions 
13. El 29 d’abril de 2021 i a la Cambra de Comerç de Manresa, el 

coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias,  va presentar el Pla de 
Rodalies de Catalunya 2020-2030. El coordinador va detallar els 
diferents programes en els quals es divideix el pla i les actuacions de 
cada programa i va incidir en la idea de complir-ho. Va destacar que 
fins al moment s'ha executat el 28% del programa de reposició 
d'actius, amb 170 milions dels 600 planejats i que s’ha donat absoluta 
prioritat a actuacions de reparació de túnels, trinxeres o sistemes 
electrònics. (Foto 13) 

14.  Sota el títol de El ferrocarril, resiliència i recuperació econòmica, la 
presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, va presentar, el 7 de juny de 
2021 i a la Sala d’Actes del Col·legi de l’Enginyeria de Camins, el pla 
de futur i les inversions previstes per a millorar la xarxa de rodalies i els 
transports de mercaderies de Catalunya. Va comentar que el pla 
estratègic d'Adif inclou en el seu propi ADN l'alineament amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible perquè el ferrocarril és el 
mitjà de transport més sostenible, i a més, té una capacitat 
vertebradora i de drets que no té cap altre mitjà de transport. L'aposta 
pel ferrocarril és clara i és necessària. (Foto 14) 

 

  

 
Foto 13. Pere Macias 

 
Foto 14. Isabel Pardo de Vera a la Sala d’Actes 
del Col·legi de l’Enginyeria de Camins 
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Col·laboracions 
15. El Casino de Vic va acollir el 16 de novembre la jornada Més enllà de 

la metròpoli. Comarques Centrals i desenvolupament territorial. El 
president de la Fundació, Santi Vila, va participar analitzant l'estat i la 
gestió de les infraestructures radials i de telecomunicació actuals, 
juntament amb la Montse Ayats, membre de la Cambra d'Osona i de 
"Perquè no ens fotin el tren", en Ramon Roca, president del Patronat 
de la Fundació guifi.net i la Nel·la Saborit, enginyera civil, especialista 
en infraestructures i mobilitat i membre del gabinet tècnic del PEMB. 
(Foto 15) 
 

 
 Foto 15. Montse Ayats, Ramon Roca, Agustí Danés, Santi Vila i Nel.la Saborit 
al Casino de Vic 
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Activitats formatives 
Les activitats de formació previstes pel 2021 no es van dur a terme degut 
a la situació irregular viscuda que van impedir realitzar el programa de 
forma presencial, tal i com estava creat. 

RUITEM  
El XV Fòrum internacional de la RUITEM i la XVI Assemblea van quedar 
posposats per l’octubre del 2022. 

El XV Fòrum Internacional de RUITEM es celebrarà els dies 26 i 27 
d'Octubre de 2022 en dues sessions matinals en la seu de Foment del 
Treball Nacional. El tema sobre el qual versarà serà "Els reptes de 
l'enginyeria: ciutat i territori". 

Publicacions 
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.  

El Cercle en dades 

Nombre d’activitats i ponents per any 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ACT. 34 32 30 32 30 42 30 32 20 23 19 15
PONENTS 56 59 50 53 66 72 62 91 71 35 52 23
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Activitats divulgatives 
La FCI continuarà la seva tasca de difusió per tot el territori. 

Les activitats programades son: 

Sessions 
• Damià Calvet, president del Port de Barcelona, a Barcelona 
• Xavier Flores, secretari general d’Infraestructures del MITMA 
• Carlos Grau, CEO del Mobile World Capital, a Barcelona 
• Santi Vila, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures, a 

Tarragona 
• Juan Crespo, director de l’Aeroport de REUS-AENA, a Reus 
• Jaume Giró, conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya, a Barcelona 
• Jordi Puigneró, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i 

Territori de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona 
• Ricard Font, secretari general del Departament de la 

Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de 
Catalunya, a Girona 

• Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
del MITMA, a Barcelona 

• Alberto Núñez Feijoó, cap de l’oposició del Govern Central i 
president del Partido Popular, a Barcelona 

Dinars en confiança 
• Samuel Reyes, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, a 

Barcelona 

Activitats formatives 
Formació acadèmica 

• Màster Internacional Servicios Urbanos y Regulación 
• Curs de postgrau Gestió Privada d’Infraestructures 
• Màster Internacional en Empreses y Políticas Públicas (MIEPP) 
• Seminari Internacional Urban Governance Winter School Barcelona 
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Presentacions  
• Publicació JAC 2020 

Col·laboracions 
• Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 
• Taula Estratègica del Corredor Mediterrani 
• Jornada Catalana de la Mobilitat 
• RUITEM 
• Quaderns de Disseny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 2022 
Ingressos i despeses  
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Pressupost 2022 

 

DONATIUS PATRONS PRESSUPOST
TOTAL 64.000,00 €      
DONATIUS COL.LABORADORS
TOTAL 30.000,00 €      

SUMATORI INGRESSOS 94.000,00 €      

ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESSUPOST
Sous i salaris 30.000,00 €      
Seguretat social 9.000,00 €        
Serveis de professionals independents 12.000,00 €      
Serveis bancaris i similars 250,00 €           
Material oficina 300,00 €           
Publicitat, propaganda i relacions públiques 5.000,00 €        
Subministraments. Telèfon 1.500,00 €        
Material inventariable 1.000,00 €        
Correus i missatgers 100,00 €           
Regals, invitacions i similars 500,00 €           
Manteniment i gestió plana web 400,00 €           
Amortització de l'immobilitzat material 200,00 €           
Altres despeses 400,00 €           
TOTAL 60.650,00 €      
ACTIVITATS DIVULGATIVES PRESSUPOST
Sessions a Barcelona 10.000,00 €      
Sessions a Lleida 1.500,00 €        
Sessions a Tarragona 1.500,00 €        
Sessions a Girona 1.500,00 €        
Sessions a Reus 1.500,00 €        
Sessions a Manresa 1.500,00 €        
Debats Costa Brava 1.500,00 €        
Jornades de treball 1.000,00 €        
Altres despeses 1.000,00 €        
Coordinació i difusió 3.500,00 €        
TOTAL 24.500,00 €      
ACTIVITATS FORMATIVES PRESSUPOST
Màster 700,00 €           
Programes formatius internacionals (RUITEM+MÀSTER) 500,00 €           
TOTAL 1.200,00 €        
ALTRES ACTIVITATS PRESSUPOST
Estudis, treballs de recerca i congresos 3.500,00 €        
Consell Assessor d'Infraestructures 1.500,00 €        
TOTAL 5.000,00 €        
PUBLICACIONS PRESSUPOST
Quaderns de Disseny 1.500,00 €        
Jornada Aigua i Ciutat 500,00 €           
TOTAL 2.000,00 €        

SUMATORI  DESPESES 93.350,00 €      

INGRESOS - DESPESES 650,00 €           

INGRESSOS

DESPESES
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