Comunicat de premsa

Enric Ticó, nou president
Delegat de CIMALSA

i

Conseller

• La Generalitat de Catalunya també ha nomenat Isidre Gavín com a
vicepresident, i a Sixte Cambra com a vocal, confirmant l’obertura
cap al sector privat iniciada aquest novembre, amb els nous
nomenaments de càrrecs del Consell d’Administració.

Enric Ticó, nou president de CIMALSA.

La Generalitat de Catalunya acaba de nomenar a Enric Ticó com a president i
Conseller Delegat de CIMALSA, empresa de la qual ja n’exercia la direcció
general des del juliol passat. La incorporació al nou càrrec s’ha dut a terme
ratificant la proposta de l’Acord de Govern pres en la reunió del Consell
Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de gener de 2019.
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En el marc d’aquests canvis en el Consell d’Administració de CIMALSA també
s’han acordat els nomenaments com a vicepresident d’Isidre Gavín, actual
secretari d’Infraestructures i Mobilitat, i com a vocal de Sixte Cambra, qui fins fa
uns mesos era president del Port de Barcelona. Aquestes incorporacions
s’afegeixen a les que ja es van dur a terme fa tot just un parell de mesos i que
van suposar l’arribada com a vocals d’Albert Civit, director de l’Institut Català
del Sòl, i José Luís Aymat, secretari general de la Federació d’Empresaris
d’Auto Transports (FEAT), i la ratificació en el càrrec de vocals de l’empresa a
Ferran Falcó, Pere Padrosa, Francesc Sutrias i Domènec Espadaler.
D’aquesta manera CIMALSA inicia una nova etapa en la qual, més enllà de
mantenir una important presència institucional, s’obre per primera vegada al
sector privat, al que dóna entrada al seu Consell d’Administració. En aquest
sentit, el nou president ha volgut assenyalar que “la principal tasca a
desenvolupar pel nou equip directiu serà l'elaboració d'un Pla Estratègic de la
companyia 2019-2025, en el qual CIMALSA haurà d'esdevenir una peça
encara més clau per la logística i la mobilitat”.
Enric Ticó i Buxadós
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1976-1981) i Diplomat pel
Ministeri d'Afers Exteriors en Comerç Internacional i de la Unió Europea (1984).
Actualment és president i conseller delegat de CIMALSA, President de la
Terminal Intermodal Empordà, SL; i en l’àmbit institucional, presideix la
Federació Espanyola de Transitaris, FETEIA-OLTRA (Freigth Forwarders Organització Logística de Transports i Representants Duaners); del Patronat de
la Fundació CETMO (Centre d'Estudis del Transport de la Mediterrània
Occidental) i del Clúster Ferroviari RAILGRUP, a més a més de professor de
diversos màsters en Logística i transports.
Anteriorment, ha treballat en el sector privat com a soci-fundador de diferents
enginyeries i empreses del sector del transport; en el sector públic, com a
President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGCRAIL, SA,
Autometro, SA, Cargometro Rail Transport, també va ser director general de
Ports i Transports del Govern de Catalunya, i en l’àmbit associatiu ha estat
President de l'Associació Espanyola de promoció del Short Sea Shipping SPC Spain.
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