
CONTEXT

La nostra societat viu un moment de profun-
des transformacions que afecten tots els 
àmbits de la vida dels ciutadans i les ciutada-
nes. La rellevància i el ritme dels canvis, en 
un context de fort impacte tecnològic i crisi 
econòmica, sense dubte incrementen la 
sensació d’incertesa en relació al futur i 
tensionen els neguits en el present, fent 
aparèixer nous requeriments socials que 
hem de tenir en compte a l’hora complir 
amb la nostra funció de servei públic. 

OBJECTIU: CREAR VALOR SOCIAL

L’objectiu és elevar el nostre compromís amb 
la seguretat a la categoria de valor social i 
projectar-lo com a operadors de servei de 
transport públic davant les institucions, els 
clients i els diferents actors socials de la 
comunitat.

ALIANÇA

DIREXIS TUSGSAL i la Fundació per a la 
Seguretat Pública hem impulsat una 
aliança per sumar esforços i fer efectiva 
aquesta contribució.
Hem volgut associar l’experiència, la solvèn-
cia tècnica i la millora continua del servei de 
DIREXIS TUSGSAL amb el coneixement en 
matèria de seguretat pública, la pluralitat i la 
capacitat d’interlocució social i institucional 
que en aquest àmbit aporta la Fundació per 
a la Seguretat Pública.

   TRANSPORT PÚBLIC
   SERVEI NOCTURN

9.00 h BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
           Honorable Sr. Juli Fernàndez. Conseller de Territori.

9.45 h CONFERÈNCIA: RITMES NOCTURNS, SEGURETAT I 
TRANSPORT PÚBLIC
           Sr. Luc Gwiazdzinski. Doctor en Geogra�a, expert en 
            qüestions de mobilitat, temporalitat i nit.

10.30 h PAUSA CAFÈ

11.00 h TAULA DE DEBAT: TRANSPORT PÚBLIC I OCI 
NOCTURN
Modera Sara Muñoz, periodista.
            
• Sr. Francisco José González. Subdirector de l’Àrea de Trànsit i 

Operacions de TUSGSAL.
• Sr. Pedro Jiménez Lahuerta. Inspector sotscap de la divisió 

territorial de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
• Sr. Benjamin Cubillo. Sotsdirector general de Transport 

Públic per Carretera i Mobilitat de la Generalitat de 
        Catalunya. 
• Sra. Julia Rosanna Sánchez. Presidenta del Consell Nacional 

de Joventut de Catalunya.

12.30 h DIÀLEGS, PERCEPCIONS I REALITATS
           Sra. Mónica Valero i  Sra. Maria Remedios Martín.  
           Conductores del NitBus de TUSGSAL.

13.30 h CLOENDA
           Il•lustríssim Sr. Rubén Guijarro. Alcalde de Badalona.
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