SEMINARIS DE TRANSPORT 2018
LLOC D’IMPARTICIÓ:
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins,
Canals i Ports de Barcelona.
C/ Jordi Girona 1-3, Sala d’Actes edifici C2 (amb
convidats) – Aula A1- 001 (introducció + estudiants).
08034 Barcelona

HORARI:
De 19.00 a 21.00 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.

SEMINARIS DE
TRANSPORT
2018
Del 14 de febrer al 9 de maig de 2018

INFORMACIÓ
C/ Jordi Girona 1-3, Edifici B1-101
08034 Barcelona
Sandra - Tel. (+34) 93 4015655 de 9 a 14 hores
<catedra.abertis@upc.edu>

SEMINARIS DE TRANSPORT 2018
De totes les branques de l’enginyeria civil, la de
Mobilitat és la que presenta més innovacions i ja es parla
de Mobilitat 4.0. 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. Els
seminaris s’imparteixen a la Sala d’Actes de l’Escola de
Camins (excepte el primer introductori i els tres darrers
de presentacions dels estudiants).
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. A
partir del curs vinent, també tindran crèdits per al
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i el
Màster en Supply Chain, Transport i Mobilitat.
Els Seminaris de Transport són una activitat de la
Càtedra Abertis de la UPC-BarcelonaTech, que
s’organitzen també en col·laboració amb l’Associació
Catalana de Ciència Regional dins un cicle de
conferències sobre Mobilitat.
L’entrada és lliure. La presència de professionals del
sector ajuda a enriquir el col·loqui i, per tant, a millorar
la formació dels estudiants.

PROGRAMA
De 19.00 a 21.00 hores.

Seminari 1:
14 de febrer 2018 (Aula A1-001)

Presentacions orals
i descripció dels seminaris
Francesc Robusté
Catedràtic de Transport – UPC BarcelonaTech

______________

Mobility as a Service (MaaS):
de la propiedad de los vehículos a su uso
David Bartolomé
Business Development Manager, car2go Europe GmbH

Seminari 6:
21 de març 2018 (Sala d’Actes C2)

El sector del taxi i la “uberització” de
l’economia i els serveis de mobilitat
Maria Teresa Carrillo

Seminari 2:
21 de febrer 2018 (Sala d’Actes C2)

Gerent, Institut Metropolità del Taxi, AMB

Els aspectes jurídics en la mobilitat:
una perspectiva històrica a Catalunya

Seminari 7:
4 d’abril de 2018 (Sala d’Actes C2)

Manel Vicens

El futur del transport públic:
una perspectiva internacional

President del Bufet Vicens Matas i exconseller del

Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya

Pere Calvet
President de la UITP i director general d’FGC

Seminari 3:
28 de febrer 2018 (Sala d’Actes C2)

De Smart Cities a BlockChain4Cities: com
el BlockChain canviarà el disseny de la
ciutat i la mobilitat
Lluïsa Marsal

Francesc Robusté
Catedràtic de Transport
UPC-BarcelonaTech

Seminari 5:
14 de març 2018 (Sala d’Actes C2)

Seminari 8:
11 d’abril de 2018 (Sala d’Actes C2)

La gestión de las carreteras en España:
una perspectiva histórica.
José Vicente Solano

Presidenta de BlockChain Catalunya

Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports, exDirector
d’Explotació d’Autopistes d’Abertis

Seminari 4:
7 de març 2018 (Sala d’Actes C2)

______________

Tráfico y Seguridad Vial: la relevancia e
incidencia del factor humano

Exposicions dels estudiants: 25 abril, 2 i 9 maig 2018.
(Aula A1-001)

Francisco Alonso
Director del INTRAS

