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Bones
idees

Especialitzada en la captura de dades geogràﬁques, Infraplan es consolida en el mercat
empresarial per la qualitat dels seus serveis

Com gestionar el
territori amb eﬁcàcia

Dades
d’interès

LLIBRES

D’utilitat

GESTIONAR PROJECTES
El procés de gestió d’un projecte
implica un promotor, que acostuma a ser una empresa pública
o una administració local que
demana cert tipus de dades genèriques, saber què es té i decidir què
es farà. “L’ interès no és el mateix
si s’ha d’implantar la infraestructura d’una xarxa o dotar de serveis
una zona urbanitzada”. Després
el gestor s’encarregarà de buscar dades precises, el constructor farà l’estructura i l’operador
procurarà que aquella estructura
sigui sostenible en el temps.
Tot i que el volum de feina
en el sector no és espectacular,
Infraplan ha assolit el seu creixement gràcies a una bona gestió i
al mercat, que els ho ha servit en

SERVEIS DIFERENCIATS
Al principi l’empresa oferia un
únic servei, però s’ha anat diversificant i també fa cartografia,
topograﬁa, obra civil, 3D/rendering o patrimoni. Aquests serveis,
referents a la captura de dades i la
seva representació, depenen del
moment d’implantació del projecte i de qui és el receptor de les
dades. “Hi ha clients amb necessitats específiques, però oferint
serveis diferents la teva transversalitat és més gran”, explica
el director.
A Infraplan el 30% del volum
de feina correspon a serveis cartogràﬁcs, el 60% a topograﬁa i el
10% restant a patrimoni, xarxes
de serveis i projectes 3D.
Actualment l’equip treballa,
entre altres, en projectes relacionats amb l’Institut Cartogràﬁc
de Catalunya. El seu objectiu és
consolidar serveis que han estat
oferint els darrers cinc anys i
tenir la seva quota de mercat
ben agafada.
Els resultats actuals són
excel·lents: la seva facturació és
d’1,5 milions d’euros.

Isabel Cidoncha

Qüestions urbanes
El llibre Aportacions catalanes en el camp de la urbanística i de l’ordenació del
territori, des de Cerdà als
nostres dies recull les dissertacions de deu ponents
sobre l’urbanisme. La publicació tracta qüestions
urbanes des de punts de
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Ricard González té
34 anys i és enginyer
tècnic en topograﬁa
per la UPC i MBA
per EADA. Vinculat
professionalment
en els inicis a la
universitat, el 2001 va
fundar Infraplan amb
l’objectiu de servir
models territorials
a clients públics i
privats. És membre de
la junta de govern del
Col·legi d’Enginyers
Tècnics en Topograﬁa
i de l’Associació
Independent de
Joves Empresaris de
Catalunya.
Al peu del canó
des del principi
l’acompanyen
Francesc Calaf,
Òscar Quesada, Inés
Rovira i Óscar Veigas,
encarregats d’àrees
d’Infraplan.

“En aquest
sector és molt
important
que el client et
percebi com
un proveïdor
de més d’un
servei”

vista diferents, com la inﬂuència de Cerdà i l’Eixample en projectes d’expansió
a altres ciutats, tema escollit pel professor Solà Morales a la primera ponència.
Aquest llibre ha rebut el suport de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de
Catalunya (AAUC).

L’EMPRESA

Any de fundació
2001.
Facturació actual
1,5 milions d’euros.
Clients
Entitats públiques
i privades.
Treballadors
35 en plantilla.
Seu
Via Augusta, 13-15
Barcelona
Telèfon
934870182
Web
www.infraplan.es
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CONGRÉS TECNOLÒGIC A LES CANÀRIES
Al setembre se celebrarà el XIII congrés
nacional Tecnologies de la informació

L’oferta

geogràﬁca per al desenvolupament territorial. Organitzat pel grup de tecnologies
de l’Associació de Geògrafs Espanyols i el
departament de geograﬁa de Las Palmas,
inclou jornades tècniques en les quals
empreses i administracions públiques dedicades
al desenvolupament i aplicació
d’aquest tipus
de tecnologies
podran intercanviar idees amb
professionals del
sector.

SERVEIS
Infraplan ofereix un
servei especialitzat
dins el camp de
l’enginyeria del
territori, amb la
captura de dades
geogràﬁques i el
desenvolupament
d’eines de millora en
la gestió territorial
mitjançant serveis
cartogràﬁcs,
topogràﬁcs,
geoinformàtics o
arquitectònics.

UNA VISIÓ CINEMATOGRÀFICA ENTORN
DE L’URBANISME
El cicle de cinema Ciutats assetjades es
projectarà del 16 de juliol al 20 d’agost al
pavelló Mies van der Rohe a Barcelona.
Inclou pel·lícules i documentals basats en
casos de ciutats assetjades per conﬂictes,
com el de Sarajevo, i associa l’assetjament
militar amb l’acció i l’organització arquitectònica de l’espai. El cicle vol impulsar el
debat i la sensibilització mitjançant la relació de l’urbanisme o l’arquitectura amb
temes documentals i cinematogràﬁcs.

MERCAT
L’empresa treballa
a cavall entre el
mercat públic i
el privat, així que
acostumen a tenir de
clients constructores,
grans enginyeries
o ajuntaments,
diputacions,
xarxes de serveis i
ministeris.

OBJECTIUS
Priorització de la
qualitat en obtenir
la informació,
ﬁdelització del
client i consolidació
dels serveis que
ofereixen per
aconseguir una
gestió eﬁcaç i segura
de cada projecte.

Com gestionar un projecte
Gestió de projectes: Project
management fundamentals.
Conferència-seminari adreçada als interessats a entendre i aplicar el pla integral
d’un projecte. Serà impartida a Barcelona per ESI Internacional.
5/11/08 A 7/11/2008
HOTEL NH RALLYE
www.conferenzias.com/cursosdetalle
asp?curso=54571

Dades
d’interès del
món que
t’envolta

El territori
com a
protagonista

RECURSOS

c

inc anys han bastat per consolidar aquesta empresa
de Barcelona, formada per
joves d’entre 29 i 35 anys. “Vam
començar el 2001, amb gent que
ens havíem conegut a la facultat
i hem anat creixent, incorporant
proveïdors, clients...”, explica
Ricard González, director d’Infraplan.
Els primers anys van servir a
González i el seu equip per conèixer el mercat ﬁns que van consolidar el projecte: “Amb el temps
hem anat evolucionant i tothom
ha decidit si el creixement com
a empresa l’assumia també com
un creixement personal”. En
engrandir-se l’estructura, el seu
perﬁl s’ha transformat i ara exerceix més de gestor. “Et desprens
una mica d’aquell vessant tècnic
inicial”, aﬁrma.

L’anàlisi

safata, ja que, segons González,
tecnològicament aquest sector
és nou, però no pas conceptualment: “Tenir informació del territori és més vell que anar a peu”.

CONFERÈNCIES

Els projectes urbanístics necessiten eines que proporcionin informació del territori. Infraplan
ofereix serveis especialitzats en
la captura i el desenvolupament
de dades geogràﬁques.

el cèntim

PAISATGE I GESTIÓ DEL TERRITORI
L’aprovació del Conveni Europeu del Paisatge, el 2000, va consolidar el paisatge
com a component del benestar col·lectiu i la
necessitat de gestionar paisatgísticament el
territori. El llibre El paisaje y la gestión del

territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo, publicat per la Diputació de Barcelona, mostra
aquest interès social i polític pel paisatge.

Portal del ﬁnançament per
a empreses i emprenedors
Informació on line sobre eines de ﬁnançament promogudes per la Generalitat de Catalunya. Segons el tipus
d’empresa i altres condicions, el portal mostra propostes de ﬁnançament
de la Generalitat als emprenedors, i
els facilita les dades necessàries per
entrevistar-se o demanar informació
a l’organisme adient.
WEB:

Www.gencat.net/finempresa

