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La participació és gratuïta prèvia  
inscripció fins completar l’aforament de 
la sala.  
 
 
 #SeminariosFNaturgy  
 @NaturgyFnd 
 
 #economistescat  

 
1 2  d e  novembre  

Programa 
 
18:00h  Sessió Inaugural 
  Sr. Anton Gasol degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
  Sr. r  director general de la Naturgy. 
   
18:15h  L’aposta del fabricant: SEAT 
  Sr. Antonio Calvo, Sustainable Mobility Manager, SEAT. 
 
18:45h  L’experiència de l’empresa pública:  
  Innovació i estratègia de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
  Sr. Josep Mª Armengol, director d’Enginyeria i Coordinador de l’Àrea Tècnica de TMB. 
 
19:15h  L’experiència de l’empresa privada: 
  Sostenibilitat de SMET en el transport i logística 
  Sr. Alejandro Guerra, country Manager per a Espanya, Portugal i el Marroc de SMET. 
 
19:45h  Col·loqui 
   
20:00h  Cloenda 
  Sra. Ana García vice-presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
  Sr. nuel Ludevid assessor Executiu Fundació Naturgy. 

Un dels principals problemes a les ciutats actualment és la mala qualitat de l’aire i una de les principals causes d’aquest problema 
és el transport amb les emissions que genera. Existeixen diverses iniciatives per combatre aquest problema, com les restriccions 
de trànsit o el redisseny de la circulació en les ciutats, però la transició a l’ús de combustibles més sostenibles es planteja com 
una de les principals solucions. En aquest sentit, el gas natural vehicular apareix com un combustible alternatiu i més sostenible 
que els derivats del petroli. 
 
El seminari aportarà informació nova del gas natural vehicular amb informació detallada sobre els últims desenvolupaments tecno-
lògics tant de fabricants com d'usuaris. Tindrà, per tant, un caràcter tècnic i econòmic amb xifres de resultats reals i comparatives 
amb altres tecnologies de mobilitat. 

La competitivitat i sostenibilitat del gas natural vehicular:  
L’experiència i nous projectes de SEAT, TMB i SMET 



 
Sr. Antonio Calvo 
Sustainable Mobility Manager, SEAT. 
 
Report a direcció general de SEAT Espanya (Comitè de Direcció). Professional amb dilatada experiència en gestió de vendes i equips comer-
cials multinacionals. Relació comercial directa amb les principals companyies del país (top management), així com amb operadors de renting i 
rent a car. Especialització contrastada en la venda consultiva de serveis d’alt valor afegit, especialment en el sector financer i de l'automòbil 
(Leasing Financer i Operatiu, Gestió i Administració de Flotes, Renting, Sale and Lease Back), per clients corporatius (B2B) incloent negocia-
cions Internacionals (European Tenders).  
 
 
 
 
 
Sr. Josep Mª Armengol 
Director d'Enginyeria i Coordinador de l'Àrea Tècnica. 
 
Enginyer Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya i llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona. 
Ha realitzat el PDD en l’IESE. Treballa en TMB: 10 anys en el Metro de Barcelona i en 2015 es va incorporar a l'empresa d'autobusos on actu-
alment és Director d'Enginyeria i Coordinador de l'Àrea Técnica. ha participat en diferents projectes europeus relacionats amb noves tecnolo-
gies en autobusos i és membre del Comitè Bus de la UITP. 
 
 
 
 
Sr. Alejandro Guerra 
Country Manager per a Espanya, Portugal i el Marroc de SMET. 
 
30 anys d'experiència en el transport terrestre i intermodal sigui nacional o internacional. Relació amb clients i proveïdors en tots els mercats 
Europeus, control específic de les companyies del grup SMET en els països de responsabilitat així com responsable en les relacions internaci-
onals en altres països on opera el grup, anàlisi de dades, conducció i preparació del grup humà així com del control de vehicles de la societat, 
constant anàlisi de les oportunitats de millora i desenvolupaments de les mateixes en sinergia amb la direcció del grup. Desenvolupaments de 
projectes 3PL / 4PL per als diferents clients del grup amb el  
managment team de la societat 


