Jornada:

El futur del metro
de Barcelona
Col·legi d'Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya

Divendres 26
d'octubre

De 09.00 a 13.30 h

INTRODUCCIÓ
Les ciutats estan canviant a gran velocitat i amb elles els ecosistemes de la mobilitat urbana i el transport públic.
Barcelona no és aliena a aquesta realitat i busca com liderar una estratègia que incorpori tot els aspectes, les iniciatives i tendències que determinaran com serà la mobilitat en un horitzó proper.
De la mà de tècnics i experts, aquesta jornada ens permet apropar-nos a algunes d’aquestes tendències
en la mobilitat urbana, conèixer quin paper juga el metro en aquest ecosistema així com també veure
exemples concrets de pràctiques i casos d’èxit desenvolupats al Metro de Barcelona i a altres xarxes del
món. En el futur d’aquesta mobilitat, la xarxa de Metro continuarà jugant un paper preeminent, per la
qual cosa caldrà abordar els reptes i implementar les actuacions que garanteixin atendre adequadament
la demanda d’aquesta nova realitat.
Aquesta jornada és una bona oportunitat per compartir una visió integrada del que vol ser el Metro de
Barcelona en l’escenari de la mobilitat del futur.

PROGRAMA
Introducció
09.00 - 09.05 Benvinguda i presentació de l'acte
Oriol Altisench. Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
09.05 – 09.25 El metro en la mobilitat de les ciutats del món
Pere Calvet. President de la UITP
Tendències en la mobilitat urbana de passatgers
09.25 - 09.45 El futur de la mobilitat: Canvis clau en l'ecosistema de la mobilitat
Pedro Puig-Pey. Director de mobilitat i infraestructures de Deloitte
09.45 a 10.05 El clúster Railgrup i l'Smart Mobility
Àlex Santos. President del Grup "Smart Mobility" de Railgrup
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10.05 - 10.45 Taula Rodona: Projectes i realitats d'innovació en mobilitat
Modera: Enric Hernàndez. Director de El Periódico de Catalunya
Manuel Molés. Gestor d'Espanya i Portugal de Moovit
Jordi Caus. Responsable de futurs conceptes de mobilitat urbana de SEAT
Carlos Rabazo. Gerent de grans comptes de Telefónica
Gilbert Gagnaire. CEO de EasyMile
10.45 - 11.05 PAUSA CAFÈ
Rol del metro en l'ecosistema de mobilitat
11.05 - 11.25 El metro del futur
Ramon Malla. Director de l'observatori de metros automàtics de la UITP
11.25 - 11.45 Marseille: Transformació integral d'una xarxa de metro
Luis Garró. Director del projecte de conversió d'Aix Marseille Metropole
11.45 - 12.15 Estratègia de futur del metro de Barcelona
Marc Grau. Director del Metro de Barcelona
12.15 - 13.05 Taula Rodona: L'aposta de la indústria per la transformació digital del metro
Modera: Pere Macias. President de la Fundació Cercle d'Infraestructures
Jaime Borrell. Director de desenvolupament de negoci i marketing d’Alstom
Enrique Torres. Director de vendes i estratègia de Siemens
Jose Vicente Hernández. Cap del departament d'enginyeria de CAF
Jon Vegas. Director de vendes Iberia de Bombardier
Sergio Muñoz. Director Comercial i de Projectes de Faiveley-Wabtec
13.05 - 13.25 Intervencions del públic assistent
13.25 - 13.30 Cloenda.
Enric Cañas. Conseller delegat de TMB
13.35 - 14.30 DINAR BUFET
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