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Jornada: Transport de mercaderies per ferrocarril 
 
Nous desafius en la recerca del transport de mercaderies per ferrocarril 
6 de Juliol de 2009 
Fundació dels Ferrocarrils Espanyols 
c/ Santa Isabel, 44, Madrid. 
Assistència gratuïta, capacitat limitada 
 
Amb motiu de la propera publicació de la 3ª convocatòria de Transport del 7è Programa Marc 
europeu, i la importància que la Comissió Europea dóna al desenvolupament del transport de 
mercaderies per ferrocarril, la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, en col·laboració amb el 
CDTI, organitza la jornada “Nous desafius en la recerca del transport de mercaderies per 
ferrocarril”, que abordarà els nous desafius de R+D+I en mercaderies, i reuneix als 
principals agents del sector involucrats en els processos d’innovació: operadors, 
administradors, empreses, institucions nacionals i internacionals, i centres de recerca.  
 
El programa de la jornada, amb les instruccions per a la inscripció, es troba disponible a 
aquest enllaç. 
****** 
Nuevos desafíos en la investigación del transporte de mercancías por ferrocarril 
6 de julio de 2009 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
c/ Santa Isabel, 44, Madrid. 
 
Con motivo de la 3ª Convocatoria de Transporte del 7º Programa Marco, y la importancia 
que la Comisión Europea otorga al desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril, la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en colaboración con CDTI, organiza la Jornada 
"Nuevos desafíos en la investigación del transporte de mercancías por ferrocarril", 
que abordará los nuevos desafíos de I+D+i en mercancías y reúne a los principales agentes 
del sector involucrados en los procesos de innovación: Operadores, administradores, 
empresas, instituciones nacionales e internacionales y centros de investigación.  
 
El programa de la jornada, con las instrucciones para la inscripción, se encuentra disponible 
en este enlace. 
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