
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 30 de maig de 2022 
 
Activitats institucionals  
 
- 30/5/2022 La Cambra de Contractistes amb Catalunya Ràdio 

El President va atendre telefònicament al senyor Joan Garcia de Catalunya Radio, 
amb qui va parlar sobre la situació del sector, l’impacte de l’increment de preus de 
les matèries primeres i l’energia en l’activitat de les empreses constructores, les 
propostes de millora de la situació, les obres desertes, ...  

 
- 31/5/2022 La Cambra de Contractistes al SIL Barcelona 

El President, en la seva qualitat de vicepresident de Foment del Treball Nacional, va 
participar a la inauguració del 22è Saló Internacional de la Logística (SIL BARCELONA 
2022). 

 
- 1/6/2022 Comissió d’Empreses 

El President, acompanyat del Secretari General i el Director d’Estudis, es van reunir 
amb els responsables de les empreses associades amb qui va comentar les 
principals novetats que afecten al sector.  Es va celebrar també el tradicional dinar 
de la Comissió. 

 
- 3/6/2022 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 

El President va assistir a la reunió de la Comissió d’Infraestructures i Equipaments 
de Foment del Treball Nacional. 

 
- 3/6/2022 La Cambra de Contractistes amb el CAdIC 

El President, juntament amb el Secretari General, van assistir a la reunió del Consell 
Assessor d’Infraestructures de Catalunya i com a novetat s’ha celebrat un dinar per 
a tots els membres.  

 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 6 de juny de 2022 
 
- 7/6/2022 La Cambra de Contractistes a la UPC 
 
- 7/6/2022 La Cambra de Contractistes a la CNC 
 
- 8/6/2022 La Cambra de Contractistes amb l’Autoritat Portuària de Barcelona 
 
- 8/6/2022 La Cambra de Contractistes a la Taula del Corredor del Mediterrani de la Generalitat 

de Catalunya 
 
- 8/6(2020 La Cambra de Contractistes amb Infraestructures.cat 
 
- 10/6/2022 La Cambra de Contractistes amb el Gremi d’Àrids 
 
 

 
 



 
 
PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
- 1/6/2022 CATALUNYA RADIO ‘Preus obres’ (audio adjunt) 

 
Foment de Treball presentà el passat 31 de maig nota de premsa (adjunta al email) sobre les 

inversions de l’Estat a Catalunya sota el títol: ‘Foment del Treball exigeix que la inversió 
pressupostada s’executi’ on el nostre President en la seva qualitat de vicepresident de 
Foment del Treball Nacional va participar en les intervencions dels periodistes que es van 
interessar. Recull: 
 
- 31/5/2022 TV3 ‘L’alta velocitat, Adif i Renfe concentren la baixa execució de les inversions de 

l’Estat a Catalunya: 9 de cada 10€ que no s’han gastat. Foment del Treball ho 
atribueix a una “manca de voluntat política”. 
https://twitter.com/oscar_armengol/status/1531651166064476163?s=24&t=7qT
ajHxIWuQtdWuRYjN_5g 

 
- 1/6/2022 Programa Aquí Cuní SER ‘Joaquim Llansó: "El dèficit d’infraestructures dona ales a 

l’independentisme i es pot aprofitar" 
https://twitter.com/FomentTreball/status/1531918511034998784?t=ELDt9N72Z
Nkde8tF0NIvig&s=19 

 
- 1/6/2022 NACIÓ DIGITAL ‘Els incompliments pressupostaris, un llast per a la recuperació’  

https://www.naciodigital.cat/noticia/235073/incompliments-pressupostaris-llast-
recuperacio 

 
- 1/6/2022 TVE ‘El Govern endureix el to contra l'Estat pel dèficit inversor a Catalunya’ 

https://twitter.com/rtvenoticies/status/1531970526889000960?s=21&t=i487sDm

SP4HnfvAdZh4-oA 

 
- 1/6/2022 ARA ‘El déficit crònic d’inversió de l’Estat a Catalunya s’agreuja’ (adjunt) 
 
- 1/6/2022 LA VANGUARDIA ‘Patronals i sindicats clamen contra la baixa inversió a Catalunya’ 

(adjunt) 
 
- 1/6/2022 EL PAIS ‘Madrid es la región más favorecida con la inversión estatal en la era 

Sánchez’ 
 
- 1/6/2022 EL PERIODICO ‘Clamor general contra la demora en les inversions del Estado  en 

Catalunya 
 
- 1/6/2022 EXPANSIÓN ‘Fomento advierte de que el déficit de infraestructuras crece’ 
 
- 2/6/2022 EL PERIODICO ‘Una vintena d’obres de l’Estat pateixen aturades o demores’ 
 
- 3/6/2022 EL PUNT AVUI ‘L’eterna cançó de l’enfadós’ 
 
- 3/6/2022 EL PUNT AVUI ‘L’execució d’obra estatal toca fons el 2021’ 
 
CIRCULARS 
 
- Fiscal 2/2022 ‘Beneficis fiscals per a actuacions de rehabilitació en el marc dels fons Next 

Generation’ 
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