
 

  

CONFERÈNCIA-DEBAT: 

Dimarts, 19 de maig 2015 
  

El sistema de transport Europeu és encara massa car, contaminant, i té associat un nombre massa elevat d'accidents. 

 

Com seria un sistema de transport enfocat específicament a satisfer les necessitats de mobilitat de les persones i 

mercaderies, amb baix impacte energètic i ambiental però econòmicament viable? 

Com podem avançar cap un sistema de transport més net i eficient? 

 

El Llibre Blanc del transport de la Comissió Europea destacava el 2011 el paper estratègic que ha jugat el ferrocarril, i 

establia l’objectiu d’augmentar-ne la seva quota modal fins al 40% en els viatges de passatgers de fins a 1.000 km i 

fins al 40% en el transport de mercaderies dins d’Europa.  

 

Per avançar cap a l’acompliment d’aquests objectius, la Comissió Europea va encarregar al projecte LivingRAIL, el 

desenvolupament una Visió estratègica per al  sector ferroviari en l’horitzó 2050, i les fites necessàries per a fer-la 

realitat i assolir-ne els objectius ambientals associats. 

 

Per a més informació sobre el projecte Livingrail: http://www.livingrail.eu/  

 

Vine a conèixer els resultats d’aquest interessant projecte a la conferència-debat que tindrà lloc el proper dimarts 19 

de maig al Col·legi d’Enginyers de Camins. 

19:00 hores  Inauguració del debat: 
Jordi Julià, president de la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat del CECCP.  

 
19:10 hores Visió del ferrocarril Europeu el 2050. Conclusions del projecte Livingrail: 
               7è programa marc de recerca de la Unió Europea.  
               Claus Doll,  doctor al Fraunhofer Institute. 
 
19:40 hores  Taula rodona:  

Félix Martín, director de Renfe Rodalies a Catalunya. 
Alberto García, director gerent de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 
Jordi Julià, director de Transfer Enginyeria.      

     
 Moderador: Andreu Ulied, director d’MCRIT. 
 
20:00 hores Debat ponents-públic. 
 
20:45 hores Cloenda. 

 

 Dia: dimarts 19 de maig. 

 Horari: de 19 a 20:45 hores. 

 Lloc: Col·legi d’Enginyers de Camins (c/ Dels Vergós, 16 – FGC: Les Tres Torres). 

 Assistència gratuïta – Places limitades 

 Inscripcions: inscriu-te enviant un correu electrònic a inscripcions@camins.cat. Indica el teu nom i cognoms, 

núm. de col·legiat/precol·legiat (en cas de ser-ho), situació professional (actiu/atur) i dades de contacte. 
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