
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Antoni Alarcon Puerto 
Lloc i data de naixement: Barcelona, 9 de març de 1959 
Càrrec: Gerent del Consorci del Besòs  
 
Formació acadèmica  
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1980), Títol de Grau en Biologia 
(1983). Diplomat en Enginyeria Ambiental pel Ministeri d’Indústria i Energia (1985).                       
 
Trajectòria professional   
És gerent del Consorci del Besòs, entitat local constituïda pels ajuntaments de 
Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, que 
té com a finalitat garantir la unitat de l’acció pública en el seu àmbit territorial, 
especialment en temes urbanístics, d’infraestructures i medi ambient.  
 
Ha  treballat a la Mancomunitat de Municipis de l’AMB, amb la gestió de les platges 
metropolitanes i amb diferents projectes, destacant la recuperació ambiental dels rius 
Llobregat i Besòs. També a Barcelona Regional Agencia Metropolitana de 
Desenvolupament Urbanístic i Infraestructures, SA, com a Director de Projectes 
Ambientals i més tard va ser nomenat Gerent Adjunt. En aquesta etapa va coordinar i 
dirigir diferents projectes, entre els quals destaquen la Recuperació Ambiental del tram 
final del riu Besòs, la caracterització ambiental de la transformació del litoral Fòrum 
Besòs, el projecte de recuperació dels fons marins de Barcelona, diferents projectes 
de transformació del Zoo de Barcelona, l’avaluació ambiental del Pla Territorial Parcial 
de la Regió Metropolitana de Barcelona, diferents estudis del vessant barceloní de 
Collserola, entre d’altres. 
 
Actualment, també forma part de la Secretaria Tècnica del Pla Especial del Parc 
Natural de la serra de Collserola. 
 
 
Informació addicional  
Ha participat com a representant de diferents administracions, en esdeveniments 
internacionals, com ara  la Cimera de Río de Janeiro el 1992 o la Cimera de 
Johannesburg el 2002, entre d’altres. Va ser responsable del COB a Catalunya i 
President d’APROMA. Ha treballat com a Professor de diferents màsters en temes 
territorials i ambientals i a dirigit Jornades i Congressos sobre temes ambientals. Va 
ser membre del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
Data d’actualització  
desembre del 2015  

	


