
Des de la Xarxa C-17, ens complau convidar-los a aquesta jornada per promoure el desenvolupament de
l’eix C-17 i la seva àrea d’influència com un corredor o espai de mobilitat elèctrica.

La Jornada està dirigida a aquells professionals d’empreses que tinguin interès en debatre i reflexionar
sobre el vehicle elèctric des d’un punt de vista tecnològic, normatiu i d’impacte en la gestió de la mobilitat.
La jornada es desenvoluparà al voltant de

• Avaluar l’estat de desenvolupament de la tecnologia: vehicles, bateries, punts de recàrrega, ITS, etc.

• Presentar les principals iniciatives de polítiques públiques en la planificació, promoció i gestió de la
mobilitat elèctrica, així com els casos de col·laboració público-privada.

• Debatre la situació actual del corredor de la C-17 i avaluar l’oportunitat, els reptes i les estratègies
per afavorir el desenvolupament de l’àmbit de la C-17 com a corredor de mobilitat elèctrica.

LA C-17: CORREDOR DE MOBILITAT ELÈCTRICA
10 d’octubre 2018

Lloc: Vic, Auditori VIT (Carrer de la Llotja S/N)

PROGRAMA

9:00 - 9:30 Recepció dels participants

9:30 - 9:45

Benvinguda i presentació de la Jornada
Anna Erra (Alcaldessa de Vic)
Josep Mayoral (President de la Xarxa C-17 i Alcalde de Granollers)

9:45 - 11:00

1ª taula rodona: Polítiques públiques i la col·laboració público-privada
- Assumpta Farran (ICAEN)
- Teresa Argelés (Ajuntament Sta Perpètua)
- Àngel López (Plataforma Live)
- Francesc Ribera (Clúster Energia Eficient)

11:00 - 11:30 Pausa – cafè

11:30 - 13:00

2ª taula rodona: Tecnologia de la mobilitat elèctrica
- Ricard Gey (Nissan)
- Joan Pellisé (Circutor)
- Jordi Mestre (Ficosa)
- Daniel Pérez (Estabanell)

13:00 - 14:15

3ª taula rodona: L’ús, l’impacte i la gestió de la mobilitat
- Rosa Paradell (I2CAT)
- Roger Calvet (Ajuntament Granollers)
- José Carlos Espeso (Pascual)
- Josep Batet (Bodegues Torres)

14:15 - 14:30 Cloenda

Amb la col·laboració de:

Preguem confirmis la teva assistència fent clic en aquest enllaç. Aforament limitat.

https://goo.gl/forms/fMz9jNNs9FeQR2bD3

