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El Col·legi d’Economistes de Catalunya nomena 
Salvador Alemany col·legiat de mèrit 2015 

 
El Col·legi d’Economistes de Catalunya distingeix l’economista i president 
d’Abertis Salvador Alemany com a col·legiat de mèrit per la seva trajectòria 
professional, pel seu compromís social i esportiu i per la seva constant 
col·laboració amb el col·legi i la professió. 
 
Barcelona, Octubre de 2015.- La Comissió Gestora del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) ha acordat nomenar col·legiat de mèrit 2015 l’economista i president 
d’Abertis Salvador Alemany per la seva trajectòria professional, que abasta des de 
l’auditoria de comptes a la d’alt executiu passant per tècnic i gestor de sistemes 
d’informació, tant en l’empresa com en institucions financeres. Destaca també pels 
seus mèrits com a conseller delegat d’Abertis Infraestructures SA liderant el canvi des 
de l’originària ACESA fins a la gènesi d’una corporació de les més importants del món 
líder en la gestió d’infraestructures de transports i comunicacions.  
 
La Comissió Gestora del CEC també destaca el paper d’Alemany com a president del 
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) creat per 
la Generalitat de Catalunya i en el qual ha mostrat  la seva categoria al saber gestionar 
i generar consens entre 15 persones, acadèmics, professionals i empresaris de 
diverses sensibilitats. Les aportacions del CAREC en forma d’informes i 
recomanacions constitueixen actualment  una valuosa informació econòmica al servei 
de la societat catalana. 
 
A més de la seva trajectòria professional, el CEC considera que Salvador Alemany és 
mereixedor del nomenament com a col·legiat de mèrit 2015 per la seva faceta social i 
esportiva havent estat president de la Creu Roja de Barcelona, vicepresident de la 
Creu Roja de Catalunya i membre del comitè nacional de la Creu Roja a Espanya, així 
com per haver presidit la secció de Bàsquet del Futbol Club Barcelona i haver estat 
membre del consell consultiu de l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB). Actualment 
Alemany presideix el Consell Social de la Universitat de Barcelona i el consell de 
mecenatge del Gran Teatre del Liceu, i és vicepresident del patronat de la Fundació 
privada de l’Institut de Neurorehabilitació Guttmann. 
 
Finalment, la Comissió Gestora del CEC destaca la constant col·laboració de Salvador 
Alemany amb el col·legi i la professió. 
 
Com cada any, el Col·legi d’Economistes de Catalunya farà entrega de la distinció de 
col·legiat de mèrit durant el Sopar dels Economistes que tindrà lloc el 29 d’octubre a 
l’Hotel Majestic de Barcelona en el marc de la celebració de la 20ª edició de la Jornada 
dels Economistes. 
 
Salvador Alemany és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de 
Barcelona, Professor Mercantil, Censor Jurat de Comptes i diplomat per IESE. 
Actualment és president d’Abertis i de Saba Aparcaments, així com patró de la 
Fundació Bancària “la Caixa”. També és president Honorari del Gremi de Garatges de 
Barcelona i de l’Associació Espanyola d’Aparcaments i Garatges (AEGA).  
 
Salvador Alemany és Medalla d'Or al Mèrit Cívic per l’Ajuntament de Barcelona i Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya com a reconeixement a la seva aportació 
a l'economia i la societat catalanes. A més posseeix el títol honorífic de 



Commendatore del Ordine de Mérito i Grande Ufficiale del Ordine de la Stella de la 

Solidarietà que concedeix el govern italià.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. 

 
Per a més informació: 

Gabinet de premsa Col·legi d’Economistes de Catalunya 
Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (620037450) 

cecpremsa@coleconomistes.cat 

 


