NOTA DE PREMSA

Barcelona acull el congrés
de l’Associació Llatinoamericana
de Metros i Subterranis


ALAMYS reuneix els principals agents del transport urbà per ferrocarril
de l’Estat espanyol, Portugal i Amèrica Llatina, per analitzar els beneficis
dels transports ferroviaris en els entorns urbans.



Més de 200 directius i responsables d’infraestructures i operadores
ferroviàries d’Europa i Amèrica acudeixen a Barcelona per compartir els
projectes ferroviaris urbans i debatre sobre els reptes de futur.

Barcelona, 14 de novembre de 2017. Barcelona acull el Congrés i la 31a
Assemblea General de l'Associació Llatinoamericana de Metros i Subterranis (Alamys)
fins el 16 de novembre, amb la col·laboració de l'Smart Mobility World Congress
2017. L'esdeveniment, organitzat pels quatre membres principals de l’associació
Alamys a Barcelona –Transports Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, Tramvia Metropolità i l’Autoritat del Transport Metropolitàreuneix 40 operadors ferroviaris i autoritats del transport, i 43 empreses proveïdores
de l’Estat espanyol, Portugal i Amèrica Llatina.
El Congrés i la 31a Assemblea General de l’ALAMYS a Barcelona compten amb la
participació de més de 200 directius i representants d'organismes de països
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llatinoamericans i de la península Ibèrica, així com d'altres organismes i associacions
de transport amb què ALAMYS té conveni de col·laboració, com ho són: el Banc
Mundial, el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles (CAF), l’American Public Transportations Association (APTA, EUA),
l’Associació Canadenca de Transport Urbà (CUTA, Canadà), l’ANPTrilhos (Brasil),
l’Associació Ferroviària Espanyola (MAFEX, Espanya), l’Associació Mexicana de
Ferrocarrils (AMF, Mèxic), l’Associació d'Enginyers i Arquitectes de Metros (AEAMESP,
Brasil) i la Unió Internacional dels Transports Públics (UITP).
Estan previstes diferents taules rodones amb una participació internacional dedicades
al “manteniment i les tecnologies intel·ligents”, la “mobilitat urbana i la salut” o la
“influència en la qualitat de la mobilitat urbana”.
Amb el títol “El projecte de connexió de les xarxes del tramvia de Barcelona”, el
director d’Estratègia del Projecte de Connexió de les Xarxes de Tramvia, Pere Macías;
i el coordinador del Projecte de Connexió Xarxa del Tramvia, Oriol Altisench,
explicaran l’estat actual i els reptes de futur del Tramvia de Barcelona, el dijous 16
de novembre.
Les taules rodones, les conferències i les sessions plenàries del Congrés i la 31a
Assemblea General de l’ALAMYS es celebren a l’Espai Railway Hub, al recinte Gran
Via de Fira Barcelona en el marc de l'Smart Mobility World Congress,que presideix
Pere Calvet, director general de FGC.

Per a més informació:
www.tram.cat
www.alamys.org
Contacte de premsa:
Anna Viñals - avinyals@tram.cat - 629 575 150
Francesc Vila - francesc.vila@aportada.com - 670 906 384
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