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FGC millora la seguretat amb la transmissió d'imatges de l'interior dels trens a temps real
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha
instal·lat un servei de transmissió d'imatges en temps real.
Aquesta mesura permetrà millorar la seguretat dels combois,
ja que el Centre de Comandament rebrà instantàniament les
imatges i podrà activar més ràpidament els cossos de
seguretat. Fins ara, el servei funciona a 64 trens de les dues
línies de FGC, tot i que l'objectiu és poder ampliar el nombre
de trens i oferir altres serveis derivats de la instal·lació de la
banda ampla.

Fa tres anys que FGC treballa en aquest projecte. En aquests moments compta amb 64 trens preparats amb
dues càmeres connectades al Centre de Comandament.
Tot i que les imatges es retransmeten a temps real, fins ara és necessaria una intervenció manual per poder
activar les alarmes. El director general de la Unitat de Tren de FGC, Ramon Borrell, ha explicat a Cugat.cat
que l'objectiu és incorporar un sistema automàtic que entraria en funcionament a finals d'any.
Ramon Borell: Tenim previst instal·lar intel·ligència artificial a les càmeres per detectar moviments
sospitosos i activar les alarmes de manera automàtica.
A més, el projecte s'ampliarà amb la transmissió de dades i veu per tal de poder rebre des dels trens els avisos
de megafonia i les incidències en el servei, així com informacions sobre els horaris.
De moment, la principal prioritat de l'empresa és millorar la seguretat. Tot i així, Borrell ha assegurat que FGC
registren poques incidències al llarg de l'any.
Ramon Borell: És una part d'un projecte global per donar més valor afegit. Incidents tenim poc i
agressions una o dues l'any però la sensació de seguretat és molt positiva.
La instal·lació de la banda ampla té un cost de 2,6 milions euros.
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