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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. 

Programa 

En commemoració de la Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre, l’Ajuntament 
Girona ha organitzat una sèrie d’activitats dirigides a tota la ciutadania amb l’objectiu de sensibilitzar i 
conscienciar de la importància de la mobilitat sostenible pel nostre medi ambient. 

 

Dins aquest context, l’Àrea de Promoció Econòmica ha organitzat una jornada pel dia 19 de setembre 
amb 6 ponències que ens abordaran diferents perspectives i alternatives de la mobilitat elèctrica i 
sostenible (ecològica i sostenible) 

 

 

MOBILITAT ELÈCTRICA 
17.45h Recepció dels assistents 

18h Presentació de la jornada a càrrec de la 

Sra. Alba Carmona. Periodista del Diari de 

Girona 
18.10h “Accessibilitat, mobilitat i energia” a 

càrrec del Sr. Carles Riba i Romeva. 

Professor emèrit de la UPC i president 
Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i 
Social Sostenible (CMES) 

18.35h “Experiències amb el vehicle” a 

càrrec del Sr. Paco Culebra. President 

de l’Associació d’Usuaris del Vehicle 

Elèctric (AUVE) 

18.50h “Recursos i solucions de mobilitat 
elèctrica” a càrrec del Sr. Llorenç 

Albanell. Director tècnic de l’empresa 

AUDIT Energia 
19.05h Torn obert de preguntes 

19.15h Descans 

MOBILITAT SOSTENIBLE 
19.20h    “Projecte School Chance” a càrrec de 

la Sra. Maria Mercè Teixidor 

Cap de l’Àrea d’Urbanisme, Mobilitat i Via 
Pública de l’Ajuntament de Girona 

19.35h  “Impacte del clúster Bicihub” a càrrec 

del Sr. Xavier Prat, Coordinador Ves en 

bici Biciclot s.c.c.l 
20.05h    “Som mobilitat a Girona” a càrrec del 

Sr. Arnau Vilardell, membre de l’equip  
tècnic de la cooperativa 

20.20h       Torn obert de preguntes i clausura 

20.30h       Pica-pica i Net & Co-working 

 

 

Ho organitza: Hi col·labora: 

Inscripció obligatòria 


