
Conferència  EPF Barcelona 2011  “Unint persones”

Novena Assemblea Anual i Conferència de la Federació Europea de Passatgers

12 de març, Barcelona

Els actes es duran a terme en el Museu Picasso, carrer de Montcada,15-23, 
 41°23'7.33"N    2°10'49.76"E

A 200 metres de l'estació JAUME I de la línia 4 (groga) del Metro de Barcelona 
A 500 metres de l'ESTACIÓ DE FRANÇA de la línia R2 sud i regionals de Rodalies de Catalunya

Descarregar plànols

Col·laboren
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(Hi pot haver canvis degut a raons organitzatives)

Programa  Divendres 11 de març. Visita guiada i taller

10.30 Recepció

11:00 Visita guiada a la ciutat. Descobrint l’oferta de transport públic i la mobilitat de 
Barcelona (en anglès)

14:00 Dinar i temps lliure

16:00 Taller. Com es poden millorar els serveis transfronterers de tren. Presentació de 
FNAUT i PTP (en anglès). Nota: des del 19 de desembre dos trens TGV francesos  entraran diàriament a  
Espanya fins a Figueres, però encara queden força trens convencionals entre Portbou i Cerbère i entre Figueres i  
Perpinyà.

20:00 Sopar de benvinguda, en un restaurant pendent de determinar

Programa  Matí del dissabte, 12 de març. Conferència

Els idiomes de la conferència seran el  català, castellà i anglès. Hi haurà traducció  
simultània.

08:30 Recepció 
09:30 Benvinguda:

−Trevor Garrod, president d’EPF
−Ricard Riol, president  de PTP 
−Jordi Hereu, alcalde de Barcelona (pendent de confirmació) 

09:45 L’estratègia de mobilitat de Barcelona. Representant de l’Ajuntament de Barcelona

10:30 L’estratègia  dels  Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Catalunya, FGC.  Sr.  Oriol 
Juncadella, Director d'Operacions (ofereix serveis de metro i rodalies amb 80 milions de passatgers per  
any)

11:10 Pausa-Cafè

11:25 Projecte  “Retbus”:  el  bus  del  futur  a  Barcelona.  Miquel  Estrada,  director  de 
projectes del CENIT (Centre d'Innovació del Transport).

11:50 Presentació del treballs de PTP per millorar el transport públic a Espanya: co-
modalitat, finançament del transport, plans ferroviaris Catalunya 2014 i Espanya 2020. 
Ricard Riol Jurado, president de PTP.

13:00 L’estratègia  espanyola  de  desenvolupament  de  la  xarxa  ferroviària  d’alta 
velocitat. Sr. Félix Martín Merino. Director del Corredor de Transversals de Renfe.

13:45 Dinar a la mateixa seu
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Programa   Tarda del dissabte, 12 de març. Conferència

15:00 Unint la gent. Facilitant el viatge dels Europeus.  Sra. Meglena Kuneva, que en el 
passat va ser comissària europea per a la protecció del consumidor, i ara assessora  
política del vice-president i comissari de transports de la UE,  Sr. Siim Kallas. Anirà  
acompanyada per la Sra. Veronica Manfredi, el membre del gabinet del vice-president  
que va prendre part a la darrera conferencia a Malmö.

15:50 La  protecció  dels  drets  dels  passatgers  a  Europa.  Sr.  Chistopher  Irwin,  vice-
president d’EPF.

16:30 Necessitats d’informació on-line des del punt de vista dels usuaris del transport 
públic. Sr. Enric Cañas, Director Tècnic de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura

17:00 Cloenda. Sr. Trevor Garrod, President d’EPF. Resum i conclusions. 
Informació sobre el programa del diumenge

17:30 Assemblea General Anual d’EPF

Temps lliure

20:00 Sopar Informal 

Tarda del dissabte, 12 de març. Assemblea General Anual d'EPF

Dissabte 12 de Març. Assemblea General Anual d’EPF

17:30 Assemblea General Anual de la Federació Europea de Passatgers 
18:30 Cloenda 
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Programa   Matí de diumenge, 13 de març. Visites

OPCIÓ 1. EXCURSIÓ EN TREN A MONTSERRAT 

08:36 Sortida de la Plaça d’Espanya, estació de FGC
09:50 Sortida des del cremallera de Monistrol a Montserrat
10:10 Arribada a Montserrat
10:20 Esmorzar
10:40 Conferència sobre la història de Montserrat
11:10 Visita a les instal·lacions de Montserrat
12:00 Ascensió i descens amb el funicular de Sant Joan (10min de viatge)
12:45 Dinar
13:00
14:00

Dues sortides alternatives cap a Barcelona

14:20
15:20

Arribada a Plaça d'Espanya, estació de FGC, on un bus connecta l’aeroport en 20 min i 
cada 8min.
Per  aquelles  persones  que  marxen  de  Barcelona  en  tren,  Sants-Estació,  la 
principal estació ferroviària de Barcelona, està connectada a Plaça d’Espanya en 
10 min per metro, línia 3 (la verda).

OPCIÓ 2. VISITA GUIADA A BARCELONA 

Visita guiada a través de la història de Barcelona, visitant-hi els llocs més representatius.
09:30 INICI 
13:30 FINAL
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Preus i inscripció    

Llista de preus

Tarifa d’inscripció per a persones que no són membres (inclou documents, 
begudes, dinar del dissabte i una targeta de transport públic per a Barcelona)

100 €

Els membres d’organitzacions d’EPF es beneficien d’una tarifa d’inscripció reduïda. 65 €

Socis i sòcies PTP: tarifa reduïda 55 €

Tarifa Extra per a persones que es registrin després del 18 de  febrer o que paguin 
en efectiu a Barcelona

10 €

Participació a l’excursió del diumenge 20 €

Sopar del divendres d’acord amb els preus del menú. Preus no 
inclosos en 

la tarifa 
d’inscripció 

La inscripció de la tarifa base d’inscripció dóna dret a:

1. Assistir a la visita guiada del TP i participar en el taller del divendres, 11 de març
2. Assistir i participar a la conferència d’EPF el dissabte, 12 de març, a més de l’esmorzar i el  
dinar
3. Amb pagament de suplement de 20€, assistir a l’excursió a Montserrat o visita guiada de 
Barcelona el diumenge, 13 de març.

Registre i pagament  

Us podeu registrar  completant  on-line el  formulari  a  www.epf.eu.  Alternativament,  podeu enviar 
l’enregistrament a l’oficina EPF abans del 18 de febrer.

La documentació completa serà enviada per e-mail dues setmanes abans de la conferència.

Hi ha tres opcions de pagament:

1. Transferència bancària al compte d’EPF:
(IBAN: BE93 0003 2550 9667 / BIC: BPOT BEB1).
Sisplau,  indiqueu el  concepte  "Conference  2011".  Per  transferències  des  de fora  de la  UE  
indiqueu que sou responsables de totes les despeses bancàries (codi "OUR").

2. Si us registreu des del web d’EPF, podeu pagar tant per PayPal com per targeta de crèdit.
3. També és possible pagar en metàl·lic durant la conferència. Però sisplau només en cas que no  

tingueu una altra opció. Hi ha una tarifa extra de 10 Euro.
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Viatge i allotjament   

Allotjament a Barcelona 

EPF està treballant per poder oferir una oferta en un hotel de Barcelona que estigui situat prop del  
Museu  Picasso. En espera d’aquesta oferta, podeu consultar preus i ofertes a 
http://www.hotelsbarcelona.org/

Viatge a Barcelona 

Per tren: Hi ha cinc trens diaris des de França.
Alguns d’ells fan la seva parada final a l’Estació de França, adient per arribar als hotels, altres trens  
acaben a l’Estació de Sants.
Des del 19 de desembre dos trens TGV francesos entren fins a Figueres, on enllacen amb un altre 
tren cap a Barcelona. Es recomana consultar els horaris. 

Per avió: A l’aeroport de Barcelona hi ha dos terminals. 
• La T-2 té servei ferroviari cada 30 min amb un temps de viatge de 20 min fins a Barcelona-Sants 

i 5 min addicionals a Barcelona-Passeig de Gràcia. Hi ha un bus directe, l’A-2. 
• Des de la terminal T-1 només hi ha un bus directe l’A-1. Un taxi des de l’aeroport pot costar 30-

35 €.

Sobre la conferència anual d'EPF   

L’EPF comprèn 32 associacions, en 18 països europeus, els membres de les quals són convidats i  
benvinguts tant a la conferència com a la trobada.
Només el delegats oficials d’EPF poden exercir el dret de vot en assumptes interns. Els visitants són  
també benvinguts a la conferència i no cal que siguin membres.

Els conferenciants i les discussions que tindran lloc permetran a EPF i les seves entitats associades  
estrènyer els seu treball representant a tots els clients del transport públic en el proper any. L’acte  
també ofereix excel·lents oportunitats per als assistents a fer xarxa i aprendre d’altres experiències.
 
Esperant trobar-vos a a Barcelona us saluda ben cordialment,

Trevor Garrod, president
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Formulari de registre   

Nom....................................................................................................................................................

Cognom..............................................................................................................................................

Adreça................................................................................................................................................

Telèfon ..............................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................

Organització.......................................................................................................................................

• Per la present, registro …… persones per a la conferència de 2011.
(100 € per persona per als que no són membres)

• Per la present, registro …… persones per a la conferència de 2011.
(65 € per persona per als que són membres d’EPF u grups locals o regionals associats)

• Vindré al sopar del divendres, l’11 de març ( …… persones).
• Prefereixo menú vegetarà  SI   NO 
• Confirmo que …… persones vindrem a l’excursió a Montserrat o la visita guiada de Barcelona 

el diumenge 13 de març (20 € per persona)
     Excursió a Montserrat     Visita guiada a Barcelona  
• He transferit …… € al compte  d'EPF / Pagaré el dia de la conferència (esborreu el que no 

correspongui). El pagament per PayPal o targeta de crèdit només serà  possible si us 
registreu directament al web d'EPF. 

Signatura:

Data: 

Sisplau envieu-lo abans del 18/02/2011 a: 

Bram Van den Bulcke
TreinTramBus / EPF 
Hubert Frère-Orbanlaan 570
9000 Gent
Belgium
Fax: +32 9 233 97 29 
E-mail: secretariat@epf.eu 
És també és possible registrar-se via www.epf.eu     
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