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Enginyer de Camins 
Canals i Ports, màster en 
urbanisme. Des de 2006 
està a CIMALSA com a 
cap d'urbanisme i 

d'intermodalitat.  
Al 2019 ha liderat el projecte europeu TRAILS 
entre entitats de Catalunya i Occitània, que 
promou el desenvolupament, consolidació o 
increment de nous serveis ferroviaris 
transfronterers. Ha coordinat el Comitè de 
Serveis Multimodals Català que té com a 
objectiu ser un facilitador neutral de 
la multimodalitat per promoure el transport 
ferroviari com a eina de desenvolupament de el 
sector industrial.  
Ha dirigit i publicat la primera edició de 
l'Observatori dels costos del transport de 
mercaderies per ferrocarril (costos espanyols i 
francesos).  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
És president de l’Autoritat 
Portuària de Tarragona des 
del novembre de 2018.   

És llicenciat en Enginyeria Química per l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la 
Universitat Rovira i Virgili (ETSEQ) i titulat en 
MBA per la URV. S’ha especialitzat en Gestió de 
Processos i de Qualitat i ha exercit com a tècnic 
de Qualitat a la Diputació de Tarragona, d’on 
n’és funcionari actualment en excedència.  
Josep Maria Cruset ha estat alcalde de 
Riudoms, des del 2007 al 2011, i conseller del 
Consell Comarcal del Baix Camp, entre els anys 
2007 i 2009. El 2009 va ser escollit diputat a la 
Diputació de Tarragona, i el 2011 en va 
esdevenir vicepresident, així com també 
responsable del Servei d’Assistència al Municipi 
(SAM), càrrecs als que renuncià per assumir la 
presidència del Port de Tarragona.  
 
 
  

 
 

 

És l'actual director 
general de 
Desenvolupament en 
COMSA Corporació, 
President de CAPTRAIN 
ESPANYA, Conseller 

Executiu de ADASA / DEISA, Conseller Executiu 
de Trakcja Prkil, Conseller Executiu 
de Kauno Tiltai, Conseller de GMF i va ser 
enginyer en cap de la Divisió d'Instal·lacions 
Fixes, Director d'Explotació i Director de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
President de la Comissió de Ferrocarrils de 
Barcelona Centre Logístic, Membre de la 
Comissió d'Infraestructures de Foment de Treball 
i Board Member de l'European Federation of  Railway 
Trackworks Contractors. 
  
  

  

 
 
 

 
 
 
 
És llicenciat en 
Enginyeria Química per 
la Universitat 
de Lorraine i posseeix un 
màster en Administració 
d'Empreses i Màrqueting 

realitzat en IBE - Fundació Getulio Vargas 
(Brasil).   
Des de novembre de 2017, Rodrigo Cannaval és 
director de centre de producció de Tarragona i 
màxim responsable de la Manufacturing Community a 
la Península Ibèrica.  
Rodrigo va iniciar la seva trajectòria en BASF a 
2002. Els seus més de 15 anys de carrera 
professional s'han desenvolupat principalment 
en l'àmbit de la producció en àrees com 
laboratoris, enginyeria de producció i 
processos, enginyeria de projectes 
o supply chain.  
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Enginyer Tècnic Industrial 
per la Universitat 
Politècnica de València, 
amb formació addicional en 
gestió empresarial per 

l'Escola d'Organització Industrial (EOI) i per 
l'Escola Superior d'Administració i Direcció 
d'Empreses (ESADE).  
Actualment és Director de Serveis Logístics a 
ADIF (Administrador d'Infraestructures 
Ferroviàries), i és responsable de les Terminals 
Ferroviàries de Mercaderies.  
Tota la seva trajectòria professional s'ha 
desenvolupat en el sector ferroviari des de 
1976, primer en RENFE (empresa ferroviària) i 
posteriorment a ADIF des de 2005.   
  
 

 
 
 
 
 
Llicenciat en Geografia 
pel politècnic Di Milà. És 
director General de GO 
TRANSPORT des de 

Febrer de 2018, sent Director de Seguretat en 
la Circulació i Formació de LOGITREN 
FERROVIÀRIA des de Gener de 2015 fins a 
l'actualitat. Professor i col·laborador en el 
Màster Gestió i planificació Portuària i 
Intermodalitat (Ports de l'Estat), Màster de 
Camins Escola Politècnica Superior d'Algesires i 
de la Universitat Politècnica de Madrid, Màster 
d'Intermodalitat Portuària de Ports de l'Estat, 
Universitat ESAN de Lima (el Perú), Fundació 
CEDDET (Ministeri d'Economia d'Espanya), 
Escola Europea de Transport Intermodal i la 
Fundació València PORT. 
 

 
 
 
 
 
 
Llicenciat en Filosofia i 
Lletres per la Universitat 
de Deusto, Estudis de 
Dret a la Universitat de 

Deusto, Postgraus en Organització i Direcció 
d'Empreses, de Logística i Transport i d'Agent 
de Propietat Immobiliària.  
Actualment té càrrecs com a President de 
l'Associació de Centres de Transport i Logística 
d'Espanya (ACTE), com a vocal Comitè Executiu 
Confederació Espanyola Transport Mercaderies 
(CETM), com a vocal Comitè Nacional Transport 
per Carretera (Ministeri de Foment), President 
Consell Assessor Empresarial del Títol de Grau 
en Ciències del Transport i la Logística de la 
Universitat Camilo José Cela, vocal Consell 
Nacional Transport (Ministeri de Foment), 
Logista Honorífic de l'Acadèmia Logística de 
l'Exèrcit i vicepresident Confederació Espanyola 
Transport Mercaderies CETM Multimodal.  
  
  
 

 

 

 
 
Director d'estudis 
d'infraestructures de la 
Cambra de Comerç de 
Barcelona des de 2009, 
responsabilitat que inclou 
la prestació de serveis 

com a Adjunt a la Direcció General de 
l’associació BCL – Barcelona - Catalunya Centre 
Logístic des de 2014 i formar part de la Junta 
Directiva del Consell d’Usuaris del Transport de 
Catalunya, també des de 2014.  
Enginyer de camins, canals i ports per la UPC, 
amb especialitat en transports. President de la 
Comissió d’Infraestructures i Mobilitat del 
Col·legi d’Enginyers de Camins des de 2018. 
Patró de la Fundació Mobilitat Sostenible i 
Segura des de 2019.  
  

  

 
 
 
Després de llicenciar-se 
en economia, va 
començar a treballar el 
1996 a Hupac com a 
comptable on més 
endavant va començar a 

formar part del desenvolupament de la 
xarxa Hupac de Bèlgica amb la resta d'Europa. 
El 2010 va prendre la direcció del negoci com 
a Area Manager i el 2014 va assumir la 
responsabilitat de la xarxa europea Hupac com a Business 
Manager Shuttle Net.
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