
Amb el suport tècnic de I la col·laboració de 

Acabem el cicle de sessions del Grup de treball de transició energè ca al 
mon  local de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de l’any 
2021, i en aquesta ocasió dedicarem la trobada a compar r experiències 
sobre la planificació i ges ó local de punts de recàrrega de vehicle elèctric, 
a par r d’una proposta de l’Ajuntament de Terrassa.   

Aquest cicle neix fruit del vostre interès per tal de compar r experiències 
de forma específica entre els membres del Grup i amb projectes i bones 
pràc ques reeixides. 

Acabem el cicle 2021, però ja estem treballant per la programació del 
2022 amb noves sessions trimestrals per seguir compar nt bones  
pràc ques energè ques en equipaments i infraestructures municipals.  

Sessió pels membres del Grup de treball de transició energè ca local i del 
Grup de treball de qualitat de l'aire, mobilitat sostenible i soroll, però 
també oberta a la  resta de la Xarxa. 

Grup de treball sobre     
transició energè ca               
      al món local 

Bones pràc ques energè ques  

Sessió 4. Punts de recàrrega 
de vehicle elèctric  

Data: Divendres, 26 de novembre del 2021 

Horari: de 9:30 a 11:30 h. 

Sessió virtual via Zoom. 

Inscripcions: Al formulari a l’enllaç. Si ja estàveu
inscrits no cal torneu a confirmar la inscripció. 

 h p://bit.ly/inscripcionsGTTE2021    

http://bit.ly/inscripcionsGTTE2021
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Ordre del dia 

9:30h  Benvinguda i introducció a la sessió.   

9:40h   Programa de suport al desplegament de la infraestructura de 
    recàrrega de vehicles elèctrics.   
    Lluis Morer, ICAEN. 

Bones pràc ques 

10:00h  El Pla Estratègic del Vehicle Elèctric a Terrassa.  
    Pau Sales, Ajuntament de Terrassa. 

10:20h  La xarxa pública d’estacions de recàrrega de vehicle elèctric a 
    Reus. Ramon Castellví, Ajuntament de Reus  
    i Leo Blázquez, Reus Mobilitat. 

10:40h  Ges ó municipal dels punts de recàrrega de vehicle elèctric a 
    Barcelona.      

    Àngel Lopez, Ajuntament de Barcelona.  

11:00h   Dubtes, preguntes i debat  

11:30h   Cloenda  
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