SEMINARIS DE TRANSPORT 2022
LLOC:
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins,
Canals i Ports de Barcelona.
C/ Jordi Girona 1-3, Sala de Tesines C1-002.
08034 Barcelona

HORARI:
Dimecres de 18:30h a 20 hores.

ASSISTÈNCIA:
ENTRADA LLIURE. Certificat d’assistència i
aprofitament per al reconeixement de 2 crèdits ECTS dels
graus d’Enginyeria Civil i d’Enginyeria d’Obres Públiques i
Màsters d’Enginyeria de Camins Canals i Ports, Màster de
Supply Chain, Transport i Mobilitat, i Master in Urban
Mobility de la UPC.

SEMINARIS DE
TRANSPORT
2022

23 de febrer - 20 d’abril de 2022

INFORMACIÓ
Francesc Robusté <f.robuste@upc.edu>
Tel. (+34) 93 4017104

PROGRAMA
Seminari 5:
23 de març 2022

SEMINARIS DE TRANSPORT 2022
De totes les branques de l’enginyeria civil, la de Mobilitat és
la que presenta més innovacions i futur. El motto de l’Escola
de Camins és l’Enginyeria que mou el món. Les TIC
permeten gestionar millor el sistema i orientar-ho a l’usuari i
al servei. Barcelona i la UPC s’estan convertint en els hubs
de la innovació en mobilitat urbana a Europa.
Des de 1985, Seminaris de Transport intenta donar una visió
complementària a la docència que s’imparteix a la
Universitat (conceptes bàsics i teòrics) amb una casuística de
temes d'actualitat sobre transport, mobilitat i logística i sobre
la planificació i gestió de les infraestructures i serveis de
transport, presentats per reconeguts professionals i alts
càrrecs institucionals.
Els seminaris consten d'una exposició per part del/a ponent i
d'un col·loqui obert amb els assistents.
L’assistència i aprofitament dels Seminaris de Transport té
el reconeixement de 2 crèdits ECTS per als graus
d’Enginyeria Civil i Enginyeria d’Obres Públiques, i també
per al Màster en Enginyeria de Camins Canals i Ports, el
Màster en Supply Chain, Transport i Mobilitat, i el Master
in Urban Mobility.
L’entrada/assistència és lliure. La presència de professionals
del sector ajuda a enriquir el col·loqui i, per tant, a millorar
la formació dels estudiants.

Francesc Robusté
Catedràtic de Transport

Seminari 1:
23 de febrer 2022

Presentacions orals
i descripció dels seminaris

De infraestructuras a servicios de
movilidad: Autopistas del futuro
Christian Barrientos
Director general de Abertis Mobility Services-Emovis

Francesc Robusté
Catedràtic de Transport – UPC BarcelonaTech

______________
Seminari 2:
2 de març 2022

Pla de Rodalies de Catalunya:
una dècada decisiva per a la
mobilitat. Pere Macias
Coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya

Seminari 3:
9 de març 2022

Shared mobility is sustainable
and convenient… and cool!

Seminari 6:
30 de març de 2022

L’aeroport de Barcelona alça el
vol: oportunitats i amenaces
Miquel Puig
Economista especialista en transport aeri

Seminari 7:
6 d’abril de 2022

Les infraestructures que mouen
Catalunya
David Prat
Director general d'Infraestructures de Mobilitat

Timo Buetefisch
Founder and CEO of Cooltra

Seminari 4:
16 de març 2022

El port de Barcelona com a
porta logística de Catalunya
Damià Calvet
President del Port de Barcelona

Seminari 8:
20 d’abril 2022

La mobilitat a Barcelona:
Cap a un nou model
Laia Bonet
Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona i
presidenta de TMB

______________
Estudiants: 4 i 11 de maig de 2022.

