WORKSHOP

Liberalització ferroviària
Dijous 27 de febrer 2020

El procés de “liberalització” del ferrocarril a la Unió Europea ha creat un panorama en el que
conceptes aparentment clars i independitzables com infraestructura, servei i competències, que
abans es concentraven en cada estat i dins de cada estat en un sol operador públic, ara s’han
repartit entre nombrosos agents públics i privats, donant lloc a una situació complexa que està lluny
d’haver-se estabilitzat, i a la qual cada país hi està donant respostes diferents en el marc de les
directives harmonitzadores de la Unió Europea. En aquesta jornada analitzarem les repercussions
que aquesta diferenciació funcional té sobre tota la cadena de la producció del servei ferroviari, i en
particular sobre les Rodalies.

PROGRAMA
09:00 h.

Recepció

09:30 h.

Benvinguda
Oriol Altisench, Degà del Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de
Catalunya

09:35 h.

Presentació del workshop
Lluís Ubalde, Coordinador del Grup de treball de Rodalies de Camins.cat

09:40 h.

La liberalització ferroviària a Espanya
Isabel Pardo de Vera, Presidenta d’Adif

10:10 h.

Liberalització ferroviària. Reptes i oportunitats des de la perspectiva de
l'operador
Imanol Leza, Director General d’Euskotren i Sotspresident del Grup d’Alta Velocitat
de la UIC

10:30 h.

La liberalització dels serveis de rodalies i regionals a Europa
Carlos Sarabia, membre del Grup de Treball de Rodalies de Camins.cat i cap de
l’Àrea de Manteniment de Barcelona a Adif

10:50 h.

Coffee-Break

11:15 h.

La planificació dels serveis en el context de la liberalització ferroviària
Adrina Bachiller, Responsable de l’Àrea de Gestió de la Seguretat de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya
Carlos Huesa, Director General d’Estratègia i Organització d’ALSA
Miquel Llevat, President-CEO de Captrain
Manel Villalante, Director General de Desenvolupament i Estratègia de Renfe
Moderador: Jordi Julià, President de l’Àrea Coneixement del Col·legi de l’Enginyeria
de Camins, Canals i Ports de Catalunya

12:10 h.

La planificació de les infraestructures en el context de la liberalització
ferroviària
Jorge Ballesteros, Subdirector General de Planificación Ferroviaria del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Xavier Flores, Director General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya
Pere Macias, Coordinador del Pla de Rodalies de Renfe-Adif
Moderador: Joan Baltà, Director General de Barcelona Sagrera Alta Velocitat

13:00 h.

Conclusions
Lluís Ubalde, Coordinador del Grup de treball de Rodalies de Camins.cat

13:15 h.

Cloenda (per confirmar)

13:30 h.

Network Lunch als jardins del Col·legi

