Jornades de pensament i diàlegs, retrospectiva
actual

CONFERÈNCIA :
“El Pirineu global i la seva connexió amb el
món:mobilitat, turisme i JJOO”.
A càrrec de :

Sr. Ricard Font Hereu
President de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya
LLOC: SALA DE PLENS AJUNTAMENT
DIA : 31 d’agost / 19:00 HORES
Benvinguda i presentació a càrrec de l’Alcalde de Rialp, Gerard Sabarich
Tancarà l’acte el Sr. Josep Sabarich, president de Rialp Musical Associació
Ricard Font i Hereu (la Seu d'Urgell, 1971) és un advocat català, president de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC) des del juliol de 2018.
És llicenciat en ciències jurídiques per la Universitat de Girona (1997); màster en Gestió i Administració de
Societats i Cooperatives realitzat a la Universitat de Girona (1999); màster en Dret del Territori, Urbanisme
i el Medi Ambient, realitzat a la Universitat Pompeu Fabra (2004); postgrau en Direcció
Urbanística, Universitat Autònoma de Barcelona (2001); i postgrau en Dret Urbanístic, per la Universitat
Pompeu Fabra (2002).[1]
Ricard Font treballà a l'Administració de la Generalitat com a cap del Gabinet del Conseller de Política
Territorial d'Obres Públiques a la demarcació de Girona (1998-1999) i cap del Gabinet del Conseller a
Girona i cap de Relacions Institucionals de Política Territorial i Obres Públiques (1999-2001). El 2011 fou
nomenat director general de Transports i Mobilitat i el 2013 Secretari d’Infraestructures i Mobilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Dins del mateix àmbit, ha estat
membre de la Comissió d'Urbanisme de Girona.
Forma part del consell d'administració d'Infraestructures de la Generalitat, i presideix el consell
d'administració d'Aeroports Públics de Catalunya, el comitè executiu de l'Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) i el comitè executiu de Ports de la Generalitat. També és vocal de dels consells
d'administració d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, de l'Institut Català del Sòl, de l'ATM i de
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques.

