FGC presenta una nova aplicació
de servei per a iPhone
•

FGC presenta al BcnRail una nova aplicació per a iPhone que permetrà
consultar horaris, trajecte, estacions properes, preus i les incidències en
temps real, entre altres opcions.

•

FGC App és una aplicació gratuïta i ja disponible en català, castellà i
anglès.

•

El president d'FGC, Enric Ticó, n’ha fet la presentació oficial al Saló
Internacional de la Indústria Ferroviària BcnRail, que se celebra a Fira de
Barcelona fins el 2 de desembre.

Barcelona, 30 de novembre de 2011
El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric TIcó, ha presentat aquest
matí la nova aplicació per a telèfons mòbils que ha creat l'empresa per als usuaris del
sistema operatiu iOS (iPhone). L’aplicació, FGC App, permet conèixer l’horari i l’itinerari dels
trajectes, els preus dels bitllets, consultar la xarxa, conèixer les estacions d’FGC i saber en
temps real les incidències que afecten al servei, entre altres opcions.

L'aplicació, que s'ha presentat en el marc del 3r Saló Internacional BcnRail, està dotada
també d’un sistema de localització que permet saber quina és l’estació d’FGC més propera
en tot moment. D'altra banda, l’aplicatiu es pot configurar en català, castellà i anglès.
A l’enllaç adjunt podeu veure el vídeo de presentació d’FGC App.
La nova aplicació també permet l’accés directe per interactuar amb el twitter i el facebook
d’FGC (www.twitter.com/fgc_fgc i www.facebook.com/fgcferrocarrils) .
FGC ja disposa actualment d’una versió per a mòbils de la web www.fgc.cat, l’anomenada
FGC Mòbil, que es pot consultar des de qualsevol terminal amb accés a internet. Així
mateix, també està
previst treure una
versió per a Android
de l’aplicació FGC
App que avui s’ha
presentat.
D'altra
banda,
i
durant el mateix acte
de
presentació,
s'han mostrat les
imatges en 3D de les
noves unitats de tren
113 adquirides per
FGC, i que han de
començar a circular
l'any 2013 a la línia
Barcelona-Vallès.

Participació al I Fòrum Internacional Ferroviari
L’edició d’aquest any del Saló Internacional de la Indústria Ferroviària BcnRail se celebra
sota el lema “Connexions sense límit”. En aquest marc té lloc el I Fòrum Internacional
Ferroviari, on hi participen els màxims representants del sector del tren vinguts de diferents
punts del món. Diferents directius d'FGC actuen com a moderadors en les ponències que se
celebraran en el Fòrum Ferroviari.
Com en les edicions anteriors, FGC està representada dins l'estand que el Departament de
Territori i Sostenibilitat té a BcnRail.
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