
 

 

 

 

 

Promoure la mobilitat elèctrica, eficient i sostenible als municipis 

de Catalunya 

Jornada de treball amb representants de l’àmbit local per afavorir i coordinar el 
desplegament de la mobilitat de baixes emissions  

Casa de Cultura de la Diputació de Girona, el 28 d’abril de 2016 
 

 

Amb l’objectiu de comunicar i potenciar les sinergies i l’estandardització de polítiques i iniciatives en l’àmbit 

local, l’Institut Català d’Energia, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Plataforma LIVE han elaborat un 

seguit de recomanacions i eines que es presentaran en aquesta jornada. També es pretén generar un debat 

per treballar els reptes i desafiaments que suposen la introducció d’aquestes tecnologies. 

 

 

11.00 h – 11.20 h Introducció i benvinguda institucional a la jornada 

Il·ltre. Sr. Lluís Costabella, diputat de l’àrea de medi ambient de la Diputació de Girona 

11.20 h – 11.40 h Estat de l’art local i internacional de la mobilitat amb noves fonts d’energia. 

Presentació de la Plataforma LIVE 

Sr. Àngel López, director de la Plataforma LIVE 

11.40 h – 12.20 h   Recomanacions d’accions municipals i eines d’impuls a la mobilitat eficient i de baixes 

emissions 

Sr. Rossend Bosch, responsable de projectes de mobilitat sostenible AMB 

Sr. Lluís Morer, cap de programa d’estalvi i eficiència energètica de l’Institut Català d’Energia 

12.20 h – 12.40 h   Mobilitat elèctrica i sostenible: aspectes ambientals 

Sra. Mariona Gibert Casamada, responsable de qualificació ambiental de la mobilitat de la 

Direcció General de Qualitat Ambiental. 

12.40 h – 13.20 h  Taula rodona sobre INFRASTRUCTURES DE RECÀRREGA d’accés públic 

Sr. Pere Casas, ajuntament de Girona  

Sr. David Rodríguez, EVECTRA 

Sr. Josep Cester, aplicació sobre infraestructura de mobilitat elèctrica. PlaceToPlug  

13.20 h – 13.30 h  Precs i preguntes 

 

Podeu confirmar assistència a: cilma@cilma.cat abans del 26 d’abril 

 

Paral·lelament hi trobareu l’exposició «El vehicle elèctric» que detalla quins són els principals 

avantatges del vehicle elèctric destacant-ne alguns trets com la seva eficiència energètica, els aspectes 

mediambientals o els descomptes existents. 


