
 

 

 

 

“conCiencia de Tren”: Apropant la ciència i la tecnologia 

del ferrocarril a la ciutadania 
“conCiencia de Tren” té com a objectiu fomentar el coneixement de la 

cultura científica, tecnològica i d’innovació de la societat espanyola 

utilitzant com a eix vertebrador el transport ferroviari. Per això, es pretén 

despertar la curiositat científica de la societat transformant la visió del 

sistema ferroviari, a través de la ciència, la tecnologia i la innovació que han 

calgut per al desenvolupament del ferrocarril. 

Impulsat per la “Fundación de los Ferrocarriles Españoles” (FFE), el projecte 

està finançat per la Fundación Española para la Ciència y la Tecnologia 

(FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación en el marc dels Ajuts per al 

Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació de l'any 2020. 

 

“conCiencia de Tren” està desenvolupat pel Grup de Recerca de 

Sociologia del Transport de la FFE, amb el suport dels seus museus. 

 

 
 

 

En col·laboració amb:  

 
 
Més informació a: www.ffe.es/concienciadetren  

Diàleg sobre l'evolució cientificotècnica del ferrocarril: 

Societat i Comunitat acadèmica amb “conCiencia de Tren” 
Museu del Ferrocarril de Catalunya (Vilanova i la Geltrú, Barcelona) 

9 de juny de 2022 

 
L'objectiu d'aquesta jornada és fer una trobada entre els professionals de les 

empreses ferroviàries i els administradors d'infraestructura ferroviària i la 

comunitat universitària.  

 

PROGRAMA 
11:00 – 11:10 Benvinguda 
Pilar García. Directora. Museu del Ferrocarril de Catalunya (FFE). 

11:10 – 11:25 El projecte “conCiencia de Tren” 
Investigadors. Subdirecció d’Estratègia, Innovació i Formació (FFE) 

11: 25 –  12:10 Diàleg: Innovacions tecnològiques del ferrocarril i mirada 
al futur 
Moderador: Ignasi Perat, Professor. Universitat Politècnica de Catalunya-
UPC. 

 Pilar Ibarz. Gerent de la Base de Mantenimiento Integral de Trenes. 
Renfe Fabricación y Mantenimento. 

 Francisco José Jiménez. Cap d’Àrea de Manteniment de Barcelona. D.G. 
de Explotació i Construcció. ADIF. 

 Judit Català, professora de secundària. 

12:10 – 12:15 Descans 

12:15 – 13:00 Diàleg: Com podem traslladar de forma efectiva l’esforç 
innovador del ferrocarril a la societat  
Moderadora: Ana Grande. Cap de Comunicació i Educació. Museu del 
Ferrocarril de Catalunya (FFE).  

 Fernando Llamas. Cap d’Atenció al Client i Terminal de l’Estació de 
Barcelona Sants. Renfe. 

 Lluís Monjo. Professor agregat. UPC. 

 Joana Carbonell. Directora del CRP del Garraf. 

http://www.ffe.es/
http://www.ffe.es/concienciadetren

