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Ricard Font: “A FGC estem fent una transició 
d’empresa ferroviària a proveïdor de mobilitat 
per fer front al canvi climàtic, tecnològic i de 
model econòmic” 
 

• El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha 
participat en una de les sessions del congrés Smart Mobility 
Congress 

 
 
El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, ha 
participat aquesta tarda a la sessió Public transport network: customizing the way 
we move, en el marc de l’Smart Mobility Congress. En la seva conferència i sota 
el títol “Transformació d’una empresa ferroviària en un proveïdor de serveis de 
mobilitat”, Font ha afirmat que “cal transformar FGC en una empresa de 
mobilitat, amb una visió de servei àmplia, de 360 graus, totalment  
digitalitzada i que pugui assumir el repte de lluitar contra el canvi climàtic i 
millorar la qualitat de l’aire metropolità”.  
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En aquest sentit, el president ha destacat que per poder dur a terme aquesta 
transformació d’empresa ferroviària a proveïdor de mobilitat “hem de superar el 
concepte clàssic de transport de persones d’estació a estació per a moure-
les de punt a punt a tota hora. La finalitat passa per atorgar valor afegit al 
viatge, no només facilitant la mobilitat sinó també fent que sigui una 
experiència positiva”. 
 
Font ha afegit que FGC compta amb les eines necessàries per fer aquesta passa 
endavant i fer realitat l’estratègia de l’empresa en els propers anys: “cal que les 
organitzacions posin el talent, la innovació i la intel·ligència a disposició per 
poder oferir les millors solucions als usuaris. Ferrocarrils ho està fent”. Ha 
destacat també que “la nostra credibilitat davant dels viatgers i clients ens 
posiciona i ens avala per assumir qualsevol repte que el Govern ens demani 
per millorar la mobilitat dels catalans”.  
 
La sessió en què ha participat Ricard Font, moderada pel cap de Planificació 
estratègica i prospectiva d’FGC, Carles Casas, ha abordat els reptes de la 
intermodalitat en el transport urbà i com els governs poden propiciar i motivar 
aquestes pràctiques de mobilitat. 
 
 
FGC a l’Smart City / Smart Mobility Congress 
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) participa a la fira Smart City 
Expo World Congress amb un estand propi on es donen a conèixer els projectes 
en els quals treballa Ferrocarrils en l’àmbit de la mobilitat urbana.  
 
Durant aquests tres dies, el president i el director general d’FGC i president de 
l’Smart Mobility Congress, Pere Calvet, mantindran reunions i trobades amb altres 
institucions i empreses ferroviàries per compartir i copsar les últimes tendències 
en el sector, així com per conèixer i compartir els plans de futur de diferents 
operadors ferroviaris en l’àmbit de la mobilitat urbana. 
 
 
14 de novembre de 2018  


