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La Cambra i Òmnium Cultural d’Osona debaten sobre el 

futur del transport de mercaderies per tren 

 

• El fil conductor de la jornada serà la conferència “El transport de mercaderies per tren: 

una aposta de futur”, la qual anirà a càrrec de Joan Amorós, president de FERRMED.

  

• L’acte servirà per conèixer de primera mà les conclusions de l’estudi presentat 

recentment sobre el trànsit i l’optimització del canvi modal a la Unió Europea, i analitzar 

les perspectives de futur del transport de mercaderies a Osona. 

La Cambra d’Osona i Òmnium Cultural d’Osona us conviden a la jornada “El transport 

de mercaderies per tren: una aposta de futur”, a càrrec de Joan Amorós, president 

de FERRMED. Per la seva banda, Montse Ayats, membre del Consell de la Cambra 

d’Osona i de la Comissió tècnica pel desdoblament de la línia R3 Osona-Ripollès, en 

farà la benvinguda.  

La trobada servirà per conèixer de primera mà les conclusions de l’estudi presentat 

recentment sobre el trànsit i l’optimització del canvi modal a la Unió Europea, així com 

el seu impacte a Catalunya. A més, durant el decurs d’aquesta, també es parlarà sobre 

la situació del Corredor Mediterrani, del transport ferroviari de mercaderies a 

Europa i com el seu impacte n’és favorable per Catalunya, i de les perspectives 

de futur del transport de mercaderies a Osona.  

L’acte tindrà lloc el proper dimecres, 19 de gener, a les 20:00 h. a l’Edifici del Sucre 

(c./ Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5, Vic) estarà obert a les preguntes del 

públic. Podeu formalitzar la vostra inscripció a xbalsells@cambrabcn.cat o a través del 

següent enllaç.  

______ 

 

 

 IMPORTANT: Per assistir a l’acte serà imprescindible confirmar l’assistència a 

xbalsells@cambrabcn.cat, atès que l’aforament serà limitat per motius sanitaris.  

 

DIMECRES 

19 
GENER 

20h 

 

Cambra 

d’Osona 

Edifici del 

Sucre, Vic. 
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