
Mobilitat
elèctrica,
mobilitat
sostenible
Dijous 19 de setembre del 2019
18h. Auditori Josep Irla
(Edifici de la Generalitat de
Catalunya a Girona)

Per a inscripcions i informació:
www.girona.cat/promocio



La jornada es divideix en dos blocs amb els quals s’abordaran diferents   
perspectives de mobilitat sostenible en benefici de la sostenibilitat del medi  
ambient:

18.00 h: PRESENTACIÓ DE LA JORNADA

1a part: Mobilitat elèctrica: 

18.10 h: ACCESSIBILITAT, MOBILITAT I ENERGIA
• Sr. Carles Riba Romeva: Enginyer industrial, professor emèrit de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), president del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social 
Sostenible i membre de l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la 
Sostenibilitat de la UPC

18.35 h: EXPERIÈNCIES AMB EL VEHICLE ELÈCTRIC
• Sr. Paco Culebras: Delegat a Girona de l’Associació d’Usuaris de Vehicles Elèctrics (AUVE)

18.50 h: RECURSOS I SOLUCIONS PER A VEHICLES ELÈCTRICS
• Sr. Llorenç Albanell: Enginyer industrial i director tècnic d’Audit Energia

2a part: Mobilitat sostenible: 

19.20 h: PROJECTE SCHOOL CHANCE
• Sra. M. Mercè Teixidor: Cap de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona

19.35 h: CLÚSTER BICIHUB
• Sr. Xavier Prat: Coordinador dels cursos VESenBICI de la cooperativa Biciclot

19.50 h: SOM MOBILITAT A GIRONA
• Sr. Arnau Vilardell: Coordinador de la cooperativa Som Mobilitat

Els objectius de la jornada són:

• Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en 
particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i 
els vehicles elèctrics/híbrids/eco
• Posar en valor que els beneficis socials dels vehicles en el 
marc de la mobilitat quotidiana són molt rellevants de cara a 
assolir unes ciutats més saludables i sostenibles
• Afavorir accions per reduir les emissions
• Estimular, en relació amb l’ús del vehicle, un comportament 
ciutadà compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, 
en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la 
reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i 
el consum racional dels recursos energètics
• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del 
transport i posar en coneixement algunes modalitats de 
mobilitats existents
• Potenciar un entorn saludable i relaxat.

Ho organitza: Hi col·labora:

#mobilityweek

Camina amb
nosaltres!


