
Seminaris tècnics   

Transició energètica                     
al món local 2022 
 

Sessió 3 

Mobilitat elèctrica 
 
4 i 5 de maig 
De 10:30 a 12:00h 
En línia via plataforma zoom 

Amb la col·laboració de 

 

 

La transició energètica justa és la via més evident per abordar l'emergència 

climàtica i un dels tres pilars dels compromisos del Pacte de les Alcaldies pel Clima 

i l’Energia. L’acció climàtica local ha de ser el punt de partida del procés, i ha 

d’implementar, com més aviat millor, l’eficiència i l’estalvi energètics i les fonts  

renovables, eixos també fonamentals de la recuperació verda i la transició justa. 

 

Per seguir aprofundint en el coneixement i en les experiències d’interès per a les 

ciutats i els pobles de la Xarxa, encetem un nou cicle de seminaris tècnics sobre 

transició energètica que dona continuïtat als que hem desenvolupat durant 2019, 

2020 i 2021. El cicle està organitzat per la Xarxa amb el suport de l’Àrea d’Acció 

Climàtica de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l’ICAEN i Ecoserveis.    

 

Sessió 1: Abordar la pobresa energètica des del món local  
9, 10 i 11 de febrer 
 

Sessió 2: Transició energètica i indústria 
23 i 24 de març 
 

Sessió 3: Mobilitat elèctrica 
4 i 5 de maig 
 

Sessió 4: Comunitats energètiques (3a part) 
21 i 22 de juny* 
 

Sessió 5: Finançament 
13 i 14 de juliol* 
 

*Les dates previstes poden patir canvis  
 



Seminaris tècnics   
Transició energètica al món local 2022 
 

Sessió 3.  

Mobilitat elèctrica 
 

4 i 5 de maig 
De 10:30 a 12:00h 
En línia via plataforma zoom 
 
 
Inscripcions: xarxasost@diba.cat  
 

Les persones inscrites al cicle no cal que es tornin a  
inscriure. Un cop inscrits rebreu l’accés a Zoom.  

Amb la col·laboració de 

 

 

Programa sessió 4 de maig 

Situació i planificació de la mobilitat elèctrica 
 

10.30  Benvinguda   
 

10.35 L’estat de la promoció del vehicle elèctric: 
els nous reptes per al món local.  
Arturo Pérez de Lucía. Asociación 
Empresarial para el Desarrollo e Impulso de 
la Movilidad Eléctrica. 

   

10.50 La mobilitat als municipis.  
Lluís Morer. ICAEN. 

 

11.05  Pla de mobilitat elèctrica per la comarca del 
Ripollès.   
Elisabet Clota. Associació Leader Ripollès Ges 
Bisaura. 
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Programa sessió 4 de maig 

Situació i planificació de la mobilitat elèctrica 
 

11.20 Estratègia per a la Mobilitat Elèctrica 2018
-2024.  
Àngel López. Ajuntament de Barcelona. 

   

11.50 Debat 
 

12.00  Cloenda 
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Programa sessió 5 de maig 

Promoció de la mobilitat elèctrica  
 

10.30 Benvinguda  
 

10.35 Estudis d’implantació de vehicles elèctrics 
al municipi.  
(Ponent per confirmar). 
 

10.50 Acord marc de mobilitat sostenible amb 
ens locals.  
Víctor Torrents. ACM  

 

11.05  Concessions demanials per al 
manteniment i explotació de recàrrega de 
vehicles elèctrics. (Per confirmar) 
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Programa sessió 5 de maig 

Promoció de la mobilitat elèctrica  
 

11.20  Preu públic per a la prestació del servei 
de recàrrega de vehicles elèctrics en 
estacions públiques. (Ponent per 
confirmar). Ajuntament de Montblanc. 
 

11.35 El vehicle compartit amb la ciutadania. 
Albert Castells. Ajuntament de Vic  

 

11.50  Debat 
 

12.00  Cloenda 


