
 

 

La gestió dels riscos i les crisis en la garantia del 
subministrament 

Presentació   

La conferència “La gestió dels riscos i les crisis en la garantia de subministrament” neix fruit de la 

col·laboració entre la Comissió d’Autoprotecció i Protecció Civil del Col·legi d’Enginyers Graduats i 

Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Enginyers Barcelona) i l’Institut Cerdà, pioner en la gestió 

de riscos a través del Servei de Suport a la gestió de Crisis.  

La resiliència i la gestió de riscos i crisis són dos elements clau pels sectors de l’autoprotecció i la 

protecció civil. Conèixer aquests elements en profunditat esdevé imprescindible a tots els nivells 

(persones, organitzacions i ciutats) per fer front a les emergències que puguin esdevenir. Amb aquesta 

conferencia es vol iniciar una col·laboració estable en el temps per a tractar els diferents aspectes de la 

resiliència i la gestió de riscos i crisis que siguin d’interès per als col·legiats. 

Enguany la conferència té com a objectiu conèixer com les empreses de serveis treballen per garantir 

el subministrament bàsic. Serà de caire pràctic i treballarà aspectes concrets. A partir d’una breu 

introducció de com actualment les empreses encaren la gestió del risc i la crisi, diferents ponents de les 

principals empreses de subministraments explicaran com s’organitzen per assegurar el 

subministrament als usuaris.  

 

Data: 5 de novembre de 2015, a les 18 h.  

 

Lloc: Sala d’Actes del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

(ENGINYERS BCN). c/Consell de Cent, 365 de Barcelona. 



 

Programa 

18:00 Presentació, a càrrec de 

Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)

18:15  La gestió dels riscos i les crisis en la garantia de subministrament
 

La gestió dels riscos i les crisis, imp
Viladomiu, Directora de Riscos, Crisis i Resiliència de l’Institut Cerdà

Com es preparen les empreses de serveis bàsics per garantir el subministrament

Ramón Creus, Director de Suport 
Roberto Díaz, Subdirector de la Unitat d
de Gas Natural Distribución
Francisco Javier Ugarte
Endesa  
 

19:15 Col·loqui 
 

 

 

Organitzen 

 

 

 

 

 

a càrrec de Miquel Darnés, Degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers  

Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) 

La gestió dels riscos i les crisis en la garantia de subministrament 

La gestió dels riscos i les crisis, imprescindible en l’empresa actual, 
, Directora de Riscos, Crisis i Resiliència de l’Institut Cerdà 

Com es preparen les empreses de serveis bàsics per garantir el subministrament

, Director de Suport Operatiu d’Aigües de Barcelona  
Subdirector de la Unitat d’Explotació de la xarxa de distribució d’Espanya i Itàlia 

de Gas Natural Distribución 
Francisco Javier Ugarte, Responsable d’Explotació de la Divisió de Catalunya Centre de 

 

 

, Degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers  

rescindible en l’empresa actual, a càrrec d’Elisabet 

Com es preparen les empreses de serveis bàsics per garantir el subministrament, a càrrec de: 

Explotació de la xarxa de distribució d’Espanya i Itàlia 

Responsable d’Explotació de la Divisió de Catalunya Centre de 

 


