FGC organitza l’Smart Train Day per
impulsar la tecnologia i la innovació en el
transport ferroviari
•

A la jornada, que se celebrarà el proper dijous 31 d’octubre a l’Espai
Provença, s’analitzaran els conceptes d’eficiència i sostenibilitat en els
ferrocarrils metropolitans, l’ús de les xarxes socials en la informació al client i
el model d’smart train que impulsa FGC.

Barcelona, 29 d’octubre de 2013
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya organitza el proper dijous 31 d’octubre l’Smart
Train Day, una jornada on, mitjançant diferents ponències, es donarà a conèixer el concepte
d’smart train que Ferrocarrils vol impulsar.
Sota aquest concepte, FGC engloba tot un seguit d’iniciatives i solucions innovadores amb
l’objectiu d’aconseguir una gestió ferroviària intel·ligent. Aquesta idea s’engloba en el marc
d’un concepte similar al de les Smart Citys, aplicat a l’activitat que li és pròpia a FGC, la de
la mobilitat, i aplicant la tecnologia i la innovació per millorar l’eficiència i la sostenibilitat del
territori.
Programa de la jornada
09.30h – Benvinguda per part del Sr. Pere Calvet, director general de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
09.35h – Inauguració de la jornada per part del Sr. Ricard Font, secretari d’Infraestructures i
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
10.00h – Sessió 1: Smart Energy. Eficiència i sostenibilitat en els ferrocarrils metropolitans.
Sr. Juan Carlos Antón García, Mass Transit Marketing Account Manager Siemens
Rail Automation
Sra. Asunción Cucala García, coordinadora de l’Àrea de Sistemes Ferroviaris de l’IIT
(Comillas ICAI)
Sr. Antonio Fernández Cardador, investigador de l’Àrea de Sistemes Ferroviaris de
l’IIT (Comillas ICAI)

11.30h – Sessió 2: Smart People. Iniciatives i experiència de Transport for London en la
informació al client en temps real sobre la web i les xarxes socials.
Sr. Phil Young, cap del Departament Informàtic de Transport for London
12.00h – Sessió 3: Smart Mobility. FGC Smart Train. Un transport eficient per a un país
sostenible.
Sr. Enric González, director d’Informàtica Corporativa, Organització i Sistemes de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
12.30h – Torn obert de preguntes.
13.00h – Cloenda de la jornada per part del Sr. Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.
Per obtenir més detalls sobre els ponents de cada sessió podeu consultar l’enllaç següent:
http://www.fgc.cat/downloads/banners_home/Programa_smart%20train%20day_CAT.pdf
Aquesta jornada compta amb la col·laboració de l’empresa Siemens.
Es prega confirmació d’assistència enviant un correu a premsa@fgc.cat.
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