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The Summit 
Per fi ha tornat el gran esdeveniment 
mundial del transport públic!

Del 4 al 7 de juny de 2023, els principals actors globals del sector 
de la mobilitat es reuniran a Barcelona amb motiu de l’UITP Global 
Public Transport Summit, l’esdeveniment més gran del món dedicat 
a la mobilitat sostenible.

Cobrint tots els modes de transport urbà i regional d’arreu del món, 
el Summit combina un programa divers de sessions de congrés de 
classe mundial amb una exposició excepcional plena de les últimes 
innovacions, solucions i productes.

Assistir a les sessions del congrés és l’oportunitat perfecta per 
descobrir totes les tendències que marquen l’evolució del transport 
públic de la mà de destacats líders internacionals. 

Fes networking i estableix nous contactes comercials amb més de 
15.000 professionals del transport públic d’arreu del món.

Aquest esdeveniment únic és l’oportunitat per veure cap a on va el 
sector, aprendre de la comunitat internacional del transport públic 
i establir noves aliances empresarials. 

Forma part de l’esdeveniment més gran del sector 
del transport públic i la mobilitat urbana.

QUÈ POTS ESPERAR?

2,500 
Assistents

40,000 m²
d’Espai expositiu

380 
Expositors

300 
Ponents

15,000 
Visitants de l’exposició

100 
Representants de 
premsa/mitjans

Comença a planificar la teva visita a
WWW.UITPSUMMIT.ORG



Oportunitats d’Exposició 
i Patrocini 
Una plataforma mundial per la Indústria i els Operadors

L’UITP Summit comptarà amb una exposició excepcional de 3 dies (5-7 de 
juny de 2023) coneguda per reunir noms destacats del sector del transport 
públic en un mateix espai.

Exposar a l’UITP Summit permetrà a la teva organització:

Connectar amb tot l’ecosistema del transport públic

Fer networking i desenvolupar noves aliances, inversions i projectes 
innovadors

Fer nous contactes comercials amb actors influents del sector del 
transport públic

Intercanviar coneixements amb líders d’opinió del sector

En convertir-vos en patrocinadors de l’UITP Global Public Transport Summit, podeu augmentar 
l’exposició de la vostra marca i mostrar els vostres productes i innovació a un públic global! 

El patrocini permetrà a la teva organització:

Augmentar l’exposició de la marca a un esdeveniment líder en transport públic

Desenvolupar noves aliances, inversions i projectes innovadors al sector

Demostrar lideratge i èxits davant d’un públic global

Descobriu els nostres Paquets de Patrocini:

Els espais s’estan venent ràpid! 
Assegureu-vos que el sector us coneix!

exhibitions@uitp.org 
www.uitpsummit.org

Reserva el teu 
estand

Posa’t en contacte amb 
exhibitions@uitp.org per 
obtenir més informació sobre 
els diferents paquets de 
patrocini disponibles

Contacta amb
nosaltres



Catalunya té un territori molt divers i accidentat. Des de platges paradisíaques fins a cims de 
més de 3.000 metres d’alçada. La xarxa de transport públic de Catalunya es basa, principalment, 
en una xarxa ferroviària que porta més de 170 anys en creixement.

La xarxa compta amb 1.866 km de línies ferroviàries, dels que gairebé 400 km pertanyen a la 
xarxa d’alta velocitat que connecta França amb la Península Ibèrica. El 2019, just abans de la 
pandèmia, el sistema de transport públic de Barcelona va transportar a més de 1.120 milions de 
passatgers, gràcies al sistema integrat que funciona a la seva gran regió metropolitana.

Els usuaris del transport públic valoren i estan molt satisfets 
amb els serveis de transport urbà i interurbà.

L’any 2001 es va implantar el Sistema Tarifari Integrat a la 
Regió Metropolitana de Barcelona. Es tracta d’un acord entre 
administracions i operadors que va donar lloc a la creació de 
bitllets integrats. Amb aquests bitllets, els usuaris poden 
desplaçar-se en un territori organitzat per corones, utilitzant 
diferents modes de transport. 

Aquest sistema és la base d’un model de mobilitat sostenible, 
que cohesiona el territori i dona accés a grans infraestructures 
que uneixen Catalunya i Espanya amb el món: el Corredor 
Mediterrani i el Port i l’Aeroport de Barcelona.

Barcelona és líder mundial en accessibilitat, prop del 100% 
de les estacions i vehicles de transport públic son accessibles

Sabies que... ?



Bright Light 
of the City
L’esdeveniment es focalitzarà en com el transport públic té la missió de contribuir 
a una millor vida urbana i a una experiència de viatge renovada en benefici de 
tots. Els modes de transport públic, inclosos els modes de transport compartits 
i col·lectius, evolucionen contínuament. El Global Public Transport Summit és el 
lloc ideal per descobrir totes aquestes evolucions i les últimes solucions que estan 
millorant la vida de les persones a les ciutats.

L’UITP Summit abordarà: 

• La descarbonització del transport públic, i els reptes relacionats amb l’energia 
i el canvi climàtic. 

• Un sistema de transport públic urbà resilient i un model financer i empresarial 
resilient per fer front a les crisis en curs com les pandèmies i l’emergència 
climàtica. 

• La transformació digital del nostre sector i l’impacte de la hiperconnectivitat 
i la sobirania de dades a la mobilitat. 

• El Transport Públic com a solució per una vida urbana millor, més saludable 
i més inclusiva.

Des de solucions operatives i tecnològiques, fins a com recuperar la confiança 
dels passatgers i garantir una vida urbana més saludable per tothom, el Summit 
serà el lloc per demostrar que el transport públic és la “Bright Light of the City”.



Organitzador

Socis Locals 

L’UITP, la Unió Internacional de Transport Públic, és una apassionada defensora 
de la mobilitat urbana sostenible i l’única xarxa mundial que agrupa tots els 
modes de transport públic. Compta amb 1.900 empreses membres repartides 
per més de 100 països. Els membres són operadors i autoritats de transport 
públic, responsables polítics, instituts de recerca i l’industria de subministrament 
i de serveis de transport públic.

Els socis locals FGC, TMB i Renfe són operadors de transport públic de 
de nivell mundial i membres compromesos de la UITP. La integració del 
transport públic de Barcelona i la bona experiència per a l’usuari ha estat 
possible gràcies a la col·laboració dels operadors i a la prestació d’un servei 
excel·lent, des de rutes d’autobusos locals i sistemes de metro fins a xarxes 
eficients de transport suburbà i regional. El compromís d’FGC, TMB i Renfe 
no només garanteix un esdeveniment de nivell mundial sinó una experiència 
que tots els visitants i patrocinadors guardaran en el record durant molts anys.

Per obtenir la informació més recent visiti la nostra pàgina web: www.uitpsummit.org

www.uitpsummit.org
summit@uitp.org

Més informació a

Fira Barcelona Gran Via
És un dels recintes firals més grans i moderns d’Europa. 
Es caracteritza pel seu disseny, funcionalitat i compromís 
amb la sostenibilitat.

Av. Joan Carles I, 64
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Accés Nord

Recinte firal

www.firabarcelona.com/en/gran-via/

Patrocinadors


