
Com accelerar  
la transformació digital  
de les empreses de transport 
terrestre de mercaderies

Data
Dilluns
28 de setembre de 2020 

Hora
De 10 a 12 h

Lloc
Sessió virtual mitjançant la 
plataforma Zoom
Registreu-vos aquí

Organització

La transformació digital ofereix oportunitats per a minimitzar costos, millorar 
l’eficiència dels processos, l’estructura organitzativa i la comunicació, i consolidar 
i ampliar el negoci. L’objectiu d’aquesta sessió és doble: d’una banda presentar 
aquesta guia que ha elaborat la Generalitat de Catalunya per facilitar a les empre-
ses de transport de mercaderies per carretera la presa de decisions en matèria de la 
transformació digital i, per una altra, conèixer de primera mà el Reglament europeu 
sobre informació electrònica relativa al transport de mercaderies, així com les darre-
res iniciatives empreses a Catalunya en aquest camp.

Programa

10.00 h  Presentació i benvinguda
Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat 
de Catalunya

10.05 h Cap a on va la Unió Europea en l’àmbit de la digitalització del 
transportde mercaderies?*

 Dominique Willems, Digital Transport and Logistics Forum

10.25 h Quadern d’innovació sobre la implementació de la digitalització a 
les empreses de transport de mercaderies per carretera

 Sergi Saurí, director del Centre d’innovació del Transport (CENIT)

10.45 h Torn obert de preguntes

11.00 h La digitalització documental del transport terrestre 
de mercaderies
Josep Maria Fortuny, subdirector d’Ordenació del Transport 
i Desenvolupament Sectorial de la Generalitat de Catalunya

11.15 h Taula rodona amb operadors de transport de mercaderies
Moderació: David Saldoni, director general de Transports 
i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Salvat de Salvat Logística i president del Clúster Catalonia 
 Logistics

Jordi Espin, Transprime (Associació espanyola d’empreses carregadores)

Jesús Lozano, president de Transcalit (Federació Catalana de Transport 
de Barcelona)

Carlos Folchi, secretari general d’AGTC (Associació General de 
Transportistes per Carretera)

11.45 h  Cloenda
*Ponència en anglès

https://zoom.us/webinar/register/WN_wI2GI-kRRWqJiwdVxmv1rQ

