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Constantí Serrallonga és director general de Fira de Barcelona, una de les institucions firals més 
importants d’Europa, des del mes de novembre de 2015. 

Nascut a Barcelona l’any 1965, Serrallonga és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de 
Barcelona (UB), ha realitzat programes de formació en economia de la salut i gestió de serveis sanitaris 
(UB), així com el Programa de Desenvolupament Directiu, PDD, i l’Advance Management Program de 
l'IESE i el Programa de Finances Internacionals d'ESADE. 

El 1989 inicia la seva activitat professional a l'Hospital General de Manresa on desenvolupa diverses 
responsabilitats relacionades amb la gestió, entre elles la de director-gerent des de gener de 1998. 

El 2002 s’incorpora com a conseller delegat a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), grup 
empresarial propietat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que gestiona els serveis d'autobusos i 
metro de la ciutat i de l'àrea metropolitana. El 2008 és designat conseller delegat del Grup Àgora - Invest - 
Tradisa, operador logístic internacional, que compta amb empreses a Espanya, França, Itàlia, Bèlgica, 
Alemanya, Romania i Polònia. 

El juny de 2011 és nomenat gerent de l'Ajuntament de Barcelona, càrrec que ocupa fins el juny de 2015, 
on exerceix la direcció executiva superior de les gerències municipals i és responsable tanmateix de 
l’execució i supervisió del pressupost i la inversió i el compliment dels plans municipals.  

Com a gerent de l’ajuntament ha estat membre del Consell d'Administració de Fira 2000, la societat 
patrimonial encarregada de la gestió de la construcció i finançament del recinte de Gran Via i ha ocupat 
també altres càrrecs en entitats relacionades sobretot amb el transport i la sanitat com la UITP 
(International Association of Public Transport) i el Consorci Hospitalari de Catalunya, entre d’altres, i ha 
estat també membre del Consell Assessor de Foment del Treball. 

En la seva condició de director general de Fira, Constantí Serrallonga ha estat designat el desembre de 
2015 vicepresident de la Mobile World Capital Barcelona (MWCB). 

 

 

 

 

 


