
 

 

  

 

 

Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
 

 

 
Dades d’identificació 

Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

ANTONI SEGARRA BARRETO          Esplugues de Llobregat, 17 de juny 1966 

Càrrec actual 

President 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Perfil professional 

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 

Llicenciat en Economia (1996) i diplomat en Administració i Direcció d’Empreses (1992) per la 
Universitat de Barcelona. 
 

 

Trajectòria professional 

Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

 

Ha desenvolupat la majoria de la seva carrera professional a la multinacional PepsiCo ocupant 

inicialment càrrecs en l’àrea de planificació i control financer, primer per a Espanya i Portugal, 
més tard com a responsable de l’àrea de planificació estratègica per a PepsiCo France i 

posteriorment per a tot l’àmbit europeu.  

 
Des de l’any 2015 ha liderat projectes de transformació en l’àmbit comercial i logístic a Rússia, 

Polònia, França, Països Baixos i el Regne Unit. 

 
Ha ocupat el càrrec de secretari general del Departament de Benestar i Família entre els anys  

2004 i 2006, i ha estat membre dels consells d’administració de Gestió d’Infraestructures SA i de 

l’Entitat autònoma de Jocs i Apostes. 

 
Ha estat membre del consell d’administració de l’empresa Ledmotive Technologies entre els 

anys 2019  2022. 

 
Ha exercit com a consultor financer. 
 
Des de 2022 és president  de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 

 

Informació addicional 
 

Altra informació rellevant 

   
 

És patró de la fundació Joia per a la inserció social i  laboral de persones amb trastorns de salut 

mental, col·labora com a Business Angel en la creació i gestió de diverses start-ups. 
És president d’Autometro, SA. 

És president de Cargometro Rail Transport, SA. 

És president de Vallter, SA. 



 
 

És president d’ACTIUS DE MUNTANYA, SAU. 

És membre del Consell d’Administració de FMB (Ferrocarril Metropolità de Barcelona. SA). 

És membre del Consell d’Administració de TRAMVIA METROPOLITÀ, SA 

És membre del Consell d’Administració de TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, SA 
És membre del Consell d’Administració de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) 

És membre del Consell d’Administració d’IFERCAT (infraestructures Ferroviàries de 

Catalunya) 
És membre del Consell d’Administració de CIMALSA 

És membre del Patronat de la Vall de Núria 

És membre de la Fundació IDEC (Institut d’Educació Contínua) 
 

 
Localitat i data 

Barcelona, 23 de gener de 2023 

Signatura 
 

 

 

 

 

 
1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. 
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen. 
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