El transport públic
amb vehicles autònoms

CAMPUS MOTOR ANOIA 6-7/JUNY

Com arribar
SERVEI GRATUÏT DE BUS LLANÇADORA
Igualada  Campus Motor Anoia
ANADES DIES 6 i 7 DE JUNY

TORNADES DIA 6 DE JUNY

Connexió Igualada (Estació d’autobusos i FGC) <-> Campus Motor Anoia

Connexió Campus Motor Anoia <-> Igualada (Estació d’autobusos i FGC)

Sortida d’Igualada 08:40 h - Arribada al Campus Motor 08:55 h

Sortida del Campus Motor 15:45 h - Arribada a Igualada 16:00 h

Sortida d’Igualada 09:00 h - Arribada al Campus Motor 09:15 h

Sortida del Campus Motor 17:45 h - Arribada a Igualada 18:00 h

Sortida d’Igualada 09:40 h - Arribada al Campus Motor 09:55 h

Sortida del Campus Motor 19:50 h - Arribada a Igualada 20:05 h

Sortida d’Igualada 10:00 h - Arribada al Campus Motor 10:15 h

TORNADA DIA 7 DE JUNY
Connexió Campus Motor Anoia <-> Igualada (Estació d’autobusos i FGC)

Sortida del Campus Motor 14:30 h - Arribada a Igualada 14:45 h

Campus Motor 17:40 h  Fast Parcmotor 17:43 h  Karting 17:46 h

Connexió interna en bus

Karting 19:40 h  Fast Parcmotor 19:43 h  Campus Motor 19:46 h

Taller conducció Fast Parcmotor i Cursa de Karting
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https://mou-te.gencat.cat
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Pòrtic

Benvinguts a la 14a edició de La Jornada Catalana de la Mobilitat, que un any més organitza l’AMTU, i que ja s’ha
convertit en l’esdeveniment de referència en l’àmbit de la mobilitat i el transport públic a Catalunya.
L’edició d’enguany la centrem a tractar sobre El transport públic amb vehicles autònoms, un tema que creiem que es
d’especial interès per a tot el sector, ja que planteja escenaris de futur que ja són molt a prop. Els experts pronostiquen
que al 2020 ja començaran a arribar els primers vehicles autònoms, tot i que els de plena autonomia, és a dir, sense
conductor, vindran una mica més tard. Però l’experiència d’introduir autobusos autònoms en el transport públic urbà ja
s’està duent a terme en diverses ciutats europees com Lió, Londres, Amsterdam o, més recentment, Sant Sebastià. Per
tant, les ciutats ja es comencen a preparar per un fenomen que també comportarà canvis en la manera de concebre el
servei de transport urbà.
Així mateix, la integració del vehicle autònom i les conseqüències que això pot tenir tant en la configuració de la mobilitat
com en la nostra vida diària, planteja alguns interrogants, especialment pel que fa a la seguretat: Ens podem refiar al
100% d’un vehicle sense conductor? Les carreteres seran segures? Hi haurà més o menys accidents?
És per això que, La Jornada Catalana de la Mobilitat d’aquest any vol plantejar aquest i altres interrogants i, sobretot vol,
portar el debat a l’àmbit del transport públic. És possible una xarxa de transport públic amb vehicles autònoms? Quins
avantatges i inconvenients té?
Per tractar sobre aquestes i altres qüestions, al llarg de la jornada podrem escoltar la veu d’experts nacionals i
internacionals que ja estan treballant en aquest tema i que esperem que ens puguin donar les eines per encarar de la
millor manera possible l’arribada del bus autònom i els canvis que això comportarà dins i fora del transport públic.
D’altra banda, enguany, i per primera vegada, hem volgut dedicar dos dies a La Jornada. Després de 14 edicions, és
evident que aquest esdeveniment ha anat creixent en importància i, tant pels temes que hi tractem, com pel volum de
persones que cada any hi assisteixen, era necessari donar-li la més consistència i entitat. D’aquesta manera, podem
abordar els temes amb més profunditat i dedicar també més temps als debats i, per tant, a les aportacions que pugueu
fer els assistents.
Esperem que La Jornada d’aquest any sigui del vostre interès i que en pugueu extreure noves experiències que us
permetin innovar i millorar, si cal, el vostre camp de treball.

Moltes gràcies per la vostra assistència i que gaudiu de la jornada.

Jordi Xena i Ibàñez
President de l’AMTU
Alcalde de Santa Maria de Palautordera
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#JCATMobilitat2018

Segueix-nos a

DIMECRES 6 / juny

Telegram

amtu
@amtu_bot

CONDUCTORA DE LA JORNADA: Cristina Riba - Periodista
Conductora del Telenotícies Cap de Setmana de TV3. Prèviament, ha estat conductora, cap
d’edició i redactora del Canal 3/24. També ha presentat el Telenotícies Comarques de TV3,
programes especials d’informatius, “Vespre 3/24” i el Sorteig de la Grossa de Sant Jordi. Ha
estat redactora de la secció d’Internacional dels Serveis Informatius de TV3.
Ha viscut i treballat a Nova York. Ha estat editora, reportera i redactora de la televisió
nord-americana NY1 News/ NY1 Noticias. En premsa, ha redactat reportatges per al diari
nord-americà El Diario La Prensa Nueva York. Ha exercit de corresponsal als Estats Units
per a RAC 1, i de reportera a Nova York per al programa “Celebrities” de La Sexta. En ràdio,
ha treballat a RAC 1 com a guionista i productora en diversos programes: “Problemes
Domèstics”, “Això no és vida” i “Volta i volta”.
@cris_riba

8.30 — 9.00 h

Cafè de Benvinguda ofert per

9.00 — 9.30 h
Moderadora:
Cristina Riba

Sessió d’obertura
Jordi Xena i Ibàñez
President DE L’AMTU

@XenaJordi
@amtu_cat

Xavier Boquete i Saiz
President del Consell Comarcal de l’Anoia

@xaviboquete
@campus_motor
@consellAnoia

Joan Serra i Muset
Alcalde de Castellolí

@1jserra
@castelloli

#BENVINGUDA
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9.30 – 10.45 h

Sessió 1

Moderadora:
Cristina Riba

Transport públic amb vehicles autònoms.
Una visió global.
Hble Sr./Hble Sra.
Conseller/a de Territori i Sostenibilitat

@territoricat

Pere Calvet
President de la UITP i director
general d’FGC

@PCalvet_FGC

#VISIÓDEFUTUR •

Pere Calvet És enginyer de Camins, Canals i Ports i en el seu currículum destaquen els 25 anys d’experiència professional en el sector ferroviari. Des de l’any 2011 és director general de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC), on abans havia estat director de Projectes (1999-2008), cap de la Divisió d’Instal·lacions
Fixes i adjunt al cap de la Divisió de Planejament i Estudis. També ha estat director general tècnic
d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). A més, forma part de diferents organismes nacionals i
internacionals de l’àmbit del transport, actualment, és president de la Unió Internacional de Transport Públic
(UITP), president del Saló SmartMobility de Fira de Barcelona, membre del Consell Executiu de l’Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona (ATM) i membre de la junta directiva de l’Associació de Transports Urbans
Col·lectius (ATUC). A nivell acadèmic, imparteix classes en programes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports. Recentment, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos li ha concedit
la Medalla al mèrit professional.
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10.45 — 11.30 h Esmorzar ofert per
11.30 — 12.30 h
Sessió 2A

Experiències de ciutat

Moderadora:
Cristina Riba

Sòcia directora. Novadays

María Izaguirre Vizcaya @mizavizcaya | @Novadays | www.novadays.es
Gibert Gagnaire @Easy_Mile | www.easymile.com

CEO. Easy Mile

Suzanne Hoadley @PolisNETWORK | www.polisnetwork.eu

Senior Manager. Polis

#EXPERIÈNCIES

Sessió 2B

Les ciutats que venen seran smart

Moderador:
Oriol Juncadella

Carlos Monzo Sánchez @UOCeimt | www.uoc.edu

Director Acadèmic del Postgrau en “Smart Cities: Ciutat i Tecnologia”. Univertitat Oberta
de Catalunya

Eduard Martin Lineros @Malaquitas2010 | www.soprasteria.com

Director d’Smart Cities i Estratègia pel sector públic a Espanya. Sopra Steria

Raül González Prats @cellnextelecom | @rgprats | www.cellnextelecom.com

Responsable Smart Cities. Dept. d’Innovació i Estratègia de Producte. Cellnex Telecom

Jean-Luc Maté @automotech_fr | www.automotech.fr

Vicepresident d’estratègia i desenvolupament internacional i ambaixador del programa
d’”Smart City” de Toulouse. Cluster Automatech

#CIUTATCONNECTADA

Moderador: Oriol Juncadella i Fortuny — Director d’FGC Operadora
Representant d’FGC en diferents comitès, comissions i diverses iniciatives de l’administració i la societat
civil relacionades amb l’accessibilitat, la mobilitat, la seguretat i la intermodalitat, amb un elevat contingut
d’innovació. Professor coordinador de l’assignatura “Explotación Tècnica de Infraestructuras Ferroviarias”
del màster en Sistemas Ferroviarios y Tracción Eléctrica, Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Vilanova i la Geltrú, UPC. Coordinador del Curs d’Enginyeria Ferroviaria del Col·legi d’Enginyers de Camins
Canals i Ports. Professor del Curs d’Enginyeria de la Ciutat intel·ligent del Col·legi d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports i coordinador del mòdul Gestió de la Seguretat i Sistemes de control, del curs. Secretari del
Observatorio del Civismo en el Transporte Ferroviario.
@FGC
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Sessió 2A

Sessió 2B

María Izaguirre Vizcaya MBA
per l’Institut d’Empresa. Llicenciada
en Dret i Ciències Econòmiques per la
Universitat de Deusto. Sòcia Fundadora
de Novadays. Compta amb gairebé 20
anys d’experiència en la realització de
projectes d’investigació i consultoria,
principalment en l’àmbit de les polítiques
de transport i mobilitat. Des de 2008, està treballant en projectes
de R+D relacionats amb la mobilitat autònoma. Ha participat en el
projecte Citymobil 2, implementant el primer servei de transport
públic automatitzat a nivell estatal. Actualment, està participant en
diversos projectes de mobilitat autònoma i és membre de la “Cost
Action Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and
Connected Transport” de la Comissió Europea.

Carlos Monzo Sánchez Doctor en
el programa de doctorat “Tecnologies de
la Informació i la seva gestió”, Enginyer
Superior de Telecomunicacions i Enginyer
Tècnic de Telecomunicacions, especialitat
en Sistemes de Telecomunicació, per
Enginyeria i Arquitectura La Salle,
Universitat Ramon Llull (URL). Des de
2002 fins 2010 va treballar a Enginyeria i Arquitectura La Salle (URL)
on va portar a terme tasques docents y va participar en projectes
de R+D+i. El 2010 va treballar como a cap de projecte i recerca
a Barcelona Digital - Centre Tecnològic, participant en diferents
projectes de R+D+i. Des de finals de 2010 treballa com a professor
propi a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), sent responsable
d’assignatures de l’àmbit d’Enginyeria de Telecomunicació. És el
codirector del laboratori docent, innovació docent i recerca de la UOC,
així com el Director Acadèmic del Postgrau en “Smart Cities: Ciutat i
Tecnologia”.

Gibert Gagnaire CEO de EasyMile. Té
un perfil d’enginyer de software i al llarg
de la seva carrera, va ocupar funcions
d’R+D, consultoria, de senvolupament
empresarial i d’alta direcció en diverses
empreses de programari financer. Gilbert
va ser cofundador de Fermat el 1996,
empresa de programari que ofereix
solucions de gestió de riscos a la banca. Es va traslladar a Singapur el
2005 per iniciar les operacions de Fermat a Àsia Pacífic i es va quedar
allà després que Moody’s adquirís Fermat el 2008. Ha dedicat 3 anys
a viatjar, fer trekking, escalada i esquí a tot el món abans de dur a
terme la construcció d’un hotel boutique a North Bali. Després de 2
anys d’esforços, el complex es va inaugurar a la primavera de 2014. Al
març de 2014, Gilbert va adquirir Robosoft Driverless Solutions, i va
centrar l’empresa en la tecnologia de navegació autònoma i va llançar
EasyMile.

Eduard Martin Lineros Enginyer
en Informàtica i Enginyer Tècnic en
Informàtica de Sistemes per la Universitat
Oberta de Catalunya, certificat per l’IESE
en processos d’Innovació aplicada. Director
d’Estratègia pel Sector Públic de Sopra
Steria, Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers
en Informàtica de Catalunya i ex- Director
d’Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC de
l’Ajuntament de Barcelona.
Raül González Prats Enginyer Tècnic
de Telecomunicacions per la UPC i Màster
in Business Innovation per Euncet-UPC.
És el responsable de l’àrea de Smart Cities
de Cellnex Telecom dins l’àrea d’Innovació
i Estratègia de Producte. Lidera, entre
d’altres, el projecte de connectivitat de
Cellnex Telecom al Parcmotor de Castellolí.
Va iniciar la seva activitat a la companyia a Retevisión el 1998.
Anteriorment havia treballat a Xerox durant 6 anys.

Suzanne Hoadley Senior Manager
de Polis, responsable de les activitats
relacionades amb ITS i la gestió de la
xarxa. Ha treballat a Polis des de 2001. La
seva principal tasca consisteix a promoure
la transferència de coneixement entre
els membres de Polis en qüestions
d’actualitat relacionades amb el ITS i la
gestió de la xarxa (gestió de xarxes multimodals, dades obertes,
sistemes oberts, C-ITS i, més recentment, automatització). També
realitza activitats de promoció davant les institucions europees i
altres fòrums institucionals i industrials i coordina la participació de
Polis en projectes europeus. Representa a Polis al Grup d’Amsterdam,
a la plataforma d’implementació de C-ITS de la UE i al grup d’automatització ERTRAC.

Jean-Luc Maté Llicenciat a l’escola
d’enginyers politècnics de Grenoble en
microelectrònica i arquitectura informàtica
i des del DUKE MBA universitari. Està
considerat com un dels pioners de
l’automoció d’automòbils francesos gràcies
a la posada en marxa del JV Renault Bendix
el 1979 a Toulouse. Va ocupar nombrosos
càrrecs executius com VP R&D en el tren de motors, interiors, xassís,
mòdul de cockpit, arquitectura de vehicles E/E i innovació per a Europa
occidental a Siemens Automotive. La seva última posició a Continental
va ser l’enginyeria VP per a França i Espanya. Durant els seus 38 anys
de carrera, Jean-Luc ha contribuït a les principals iniciatives europees i
mundials que estructuren els estàndards de la indústria de l’automòbil
(Autosar, ERTRAC), i facilitant arribar a l’automòbil connectat i
autònom. També és el fundador del grup d’automoció d’Occitanie
Automotech. Actualment és president d’una empresa consultora que
recolza la cooperació en serveis de mobilitat per a ciutats intel·ligents.
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12.30 — 13.30 h
Sessió 3

El transport públic amb vehicles autònoms

Moderadora:
Cristina Riba

Gas natural per a vehicles.

Sessió
patrocinada
per

Ignacio Cabané @IgnacioCabane | www.nedgia.es
Delegat de Gran Consum i GNV Zona Est.
Nedgia, del Grup Gas Natural Fenosa

Combustible sostenible: net, econòmic i de tecnologia madura

Present i perspectives de futur
Manel Villalante i Llauradó @MVillalante | www.bcnregional.com
Director de l’Àrea de Mobilitat i Infraestructures de Transport. Barcelona Regional

Taula rodona
Ricard Font i Hereu @territoricat | web.gencat.cat
Secretari d’Infraestructures i Mobilitat. Generalitat de Catalunya
Jordi Fàbrega i Colomer @JFabregaColomer | www.diba.cat

Diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona

Ramon Sagalés i Orteu @monsaga | www.fecav.es

Vicepresident. Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV)

#TENDÈNCIES •

Sessió
paral·lela

Recomanacions dels ajuntaments
davant el desenvolupament
d’infraestructues de recàrrega per VE
Pere Soria @PereSoriaAlcaza
Responsable de l’Àrea d’Energies Renovables. Circutor
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Sessió 3

Jordi Fàbrega i Colomer Regidor de
Sant Pere de Torelló 1991-99. Alcalde
de Sant Pere de Torelló des del 1999.
Conseller Comarcal d’Osona 1991-99.
Vicepresident del Consell Comarcal
d’Osona 2003-2005. Director General
de Gestió Forestal de la Generalitat
de Catalunya 2004-2007. Delegat
del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central
2007-2011. Diputat d’Infraestructures Viàries i de Mobilitat i
portaveu del Grup d’ERC a la Diputació de Barcelona des del 2015.
Ha ocupat responsabilitats a Esquerra Republicana de Catalunya, en
la direcció nacional i comarcal. També ha estat president de l’Entesa
de Progrés Municipal i ha estat portaveu de la plataforma d’electes
pel dret a l’autodeterminació de Catalunya, Decidim.CAT.

Ignacio Cabané Enginyer industrial i
MBA per l’escola de negocis IESE, es va
incorporar a Gas Natural Fenosa al 2008
on ha desenvolupat la major part de la
seva carrera professional. Després d’haver
ocupat diversos llocs de responsabilitat,
actualment és sotsdirector, a Catalunya, la
Rioja, Navarra i Aragó, com a responsable
de l’activitat d’expansió de xarxes per a clients amb gran consum,
en el negoci de distribució de gas natural. També és responsable
del desenvolupament del gas natural per al transport i d’impulsar la
producció de gas renovable per a la posterior injecció a la xarxa.

Ramon Sagalés i Orteu Llicenciat i
MBA en Administració i Direcció d’Empreses per les Universitats de Barcelona, Vic
i ESADE. Va entrar al món laboral dins del
marc de l’auditoria d’empreses; posteriorment es va incorporar a l’empresa familiar
Sagalés fent de conductor progressant
entre diferents llocs de responsabilitat
fins que al 2013 va ocupar l’actual càrrec de Conseller Delegat que
comparteix entre d’altres amb la Vicepresidència de Regulars de la
Federació de Transport de Viatgers de Catalunya.

Manel Villalante i Llauradó Ha
estat Director de Circulació i Transports
(1991-1997) i Director de Projectes i
Planificació d´ infraestructures (19972000) ambdós a l´Ajuntament de
Barcelona, Director General de Transport
Terrestre en el Govern de Catalunya
(2007-2010) i Director General de Transporte Terrestre en el Govern d´Espanya
(2010-2012), així com càrrecs directius a TMB (2000-2004) i FGC
(2004-2007). Ha estat membre dels Consells d´Administració
de RENFE OPERADORA, TMB, FGC, CENIT, Sagrera Alta Velocidad,
ATM i IFERCAT. En l´àmbit acadèmic, actualment dirigeix el Posgrau
en Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport a la UPC i ha
estat professor de Planificació i Economia del Transport a la mateixa
Universitat (1999-2012). Anteriorment va dirigir el Postgrau de
Planificació i Gestió de la Mobilitat (1998-2012).

Sessió paral·lela
Pere Soria Enginyer Tècnic
Industrial Elèctric per l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Terrassa – UPC. Treballant en energia
solar des de 1993. He ocupat posicions
d’enginyeria, docència de professionals i
postgraus universitaris, direcció tècnica
i comercial en diferents empreses del
sector a Catalunya i Ontàrio. Des
de 2013, com a responsable de l’àrea d’energies renovables de
CIRCUTOR desenvolupant productes i projectes d’autoconsum en
edificis i combinats amb la recàrrega de vehicle.

Ricard Font i Hereu Actualment
exerceix el càrrec de Secretari d’Infraestructures i Mobilitat al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya. Alhora, és també President
d’IFERCAT (Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya). Anteriorment va ocupar la
posició de Director General de Transports
i Mobilitat (2011-2013). Ricard Font és
llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, i compta amb un Màster
en Dret del Territori, Urbanisme i el Medi Ambient, i un en Gestió i
Administració de Societats i Cooperatives. També compta amb un
Postgrau en Direcció Urbanística, i un en Dret Urbanístic.
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13.30 — 15.30 h Visita EXPOSICIÓ COMERCIAL
Dinar ofert per
15.30 — 16.45 h
Sessió 4A

Moderadora:
Cristina Riba

Experiències, dades i estadístiques
del transport urbà
Javier Cañestro @GantaBI_es | www.gantabi.com
Director General. GantaBI
Àlex Valls Roca @Autocorb | autocorb.com
Director. Autocorb /
Diego Bujanda Bustillo @Geoactio | geoactio.com
Soci Fundador. Geoactio

José Moreno Gómez @jamorenotw | www.avanzagrupo.com
Gerent Corporatiu d’Operacions. Avanza
#DADES

Sessió 4B

Els programes europeus i altres factors
de revolució digital de la mobilitat

Moderadora:
Adrià Ferrer Abad @adriaferrer | @ApplusIDIADA | www.applusidiada.com
Carme Fàbregas Director de projectes d’innovació Applus+. IDIADA

Marc Castillo Timón @infoautopista | @autopistaclient | www.autopistas.com
Responsable de projectes d’Innovació. Autopistas
Marc Figuls i Rovira @mfiguls | @ClubRACC | www.fundacio.racc.cat
Cap d’estudis de Mobilitat. RACC
Josep Lluís Larriba-Pey @SmartCigo | www.smart-cigo.com
Director del centre DAMA-UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Fundador i director
de l’Spin off Sparsity
#PROGRAMES

Moderadora: Carme Fàbregas Casas — Cap de l’Àrea de Sistemes i Innovació de l’ATM
Enginyera informàtica amb més de 15 anys d’experiència en el món del transport treballant a
l’ATM, essent en l’actualitat Cap de l’Àrea de Sistemes i Innovació. Responsable del Sistema Tarifari
Integrat, va dirigir en el seu moment, des de l’any 2009 endavant, el procés de redacció de les
especificacions tècniques del projecte de migració a tecnologia “contactless” que ha esdevingut la
T-mobilitat, del que dirigeix l’anomenat Model Tècnic Comú de tecnologia transversal per garantir
la interoperabilitat dels sistemes entre les empreses de transport, els futurs serveis de mobilitat
complementaris i la incardinació de la tecnologia de transport a nous mitjans de validació com les
targetes financeres o el mòbil. Aquesta tasca ha comportat la presentació de dues patents internacionals, així com de
reconeixement internacional en congressos especialitzats, com és el del Contactless Intelligence a Londres l’any 2014.
@cfabregas88
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Sessió 4A

Sessió 4B

Javier Cañestro Ha estat vinculat
més de 20 anys a empreses multinacionals de serveis per al sector de
transport, com Bango Net Limited, on
exercia com a gerent de Desenvolupament de Negoci, o Qualcomm Enterprise
Services, com a director de Vendes per
a Iberia. Abans de començar el seu propi
projecte amb GantaBi, va ser director de
la filial ibèrica de TomTom Telematics durant tres anys i director
de Desenvolupament Comercial a Llatinoamèrica durant uns altres
dos anys. En paral·lel a la seva activitat professional, ha exercit
com a professor associat de Noves Tecnologies per al Transport i
la Logística a la Universitat Pontifícia de Comillas.

Adrià Ferrer Abad Llicenciat en
Enginyeria Industrial, especialitat en
automoció, per la Universitat Politècnica
de Catalunya i treballa des del 2011 a
Applus+ IDIADA. Actualment és Project
Manager al departament d’Innovació
i s’encarrega de l’àrea de seguretat
integrada i conducció automatitzada i
connectada. Va unir-se al departament
d’innovació després de 3 anys al departament de seguretat
passiva. Durant aquest temps ha estat activament involucrat en
projectes de seguretat passiva i activa, investigació d’accidents,
C-ITS i conducció automatitzada.
Marc Castillo Timón Enginyer
Tècnic de Telecomunicacions i Enginyer
Electrònic per la Universitat Politècnica
de Catalunya. En l’actualitat és, dins la
direcció de tecnologia, responsable de
projectes del departament d’innovació
a Autopistas, i de la Coordinació del
pilot Català dins del projecte europeu
C-Roads. Anteriorment, durant mes
d’11 anys, ha exercit com a Arquitecte IT i ha liderat Projectes
d’infraestructura de Comunicacions, Sistemes ITS de Vialitat i de
Peatge.

Àlex Valls Roca Director gerent
d’Autocorb, companyia que gestiona
línies de transport públic al Baix
Llobregat.

Diego Bujanda Bustillo Director
de Desenvolupament de Negoci de
GeoActio, una consultoria tecnològica
especialitzada en solucions innovadores
en l’àmbit del transport. Expert en
Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS),
després del seu pas per organismes
com el Centre de Satèl·lits de la Unió
Europea o l’Institut Geogràfic Portuguès el 2007 es va convertir
en co-fundador de GeoActio.

Marc Figuls i Rovira Enginyer de
Camins, Canals i Ports per la UPC I
Càtedra Abertis sobre seguretat viària.
Després d’uns anys treballant com a
“transport planner” a la consultoria de
mobilitat DOYMO, comença a treballar
al RACC el 2014 com a Cap d’Estudis
de Mobilitat de la Fundació RACC.
Actualment desenvolupa projectes
de mobilitat sostenible i intel·ligent i ha participat en diversos
projectes europeus com ADAS&ME o BRAVE. Actualment també
és membre del FIA Transport & Mobility Working Group i de
l’Strategy Committee de ERTICO.

José Moreno Gómez Enginyer de
Camins, amb més de 30 anys d’experiència en el sector dels transports. Ha
treballat tant en l’Administració com en
el sector privat i, dins d’aquest últim,
tant en la Consultoria com a l’empresa
operadora.

Josep Lluís Larriba-Pey És professor de la UPC, director de DAMA-UPC
i empresari, havent creat Sparsity
basat en la tecnologia. La col·laboració
entre el grup de recerca i el Spin off
assegura la innovació i l’aplicabilitat de
la recerca que s’està desenvolupant
a DAMA-UPC a través de Sparsity. En
els últims anys, Sparsity ha creat CIGO!
(www.smart-cigo.com) una plataforma per al desenvolupament
d’aplicacions orientades a la mobilitat, basant la seva tecnologia
IoT en el dispositiu mòbil i l’ús de balises per millorar la mobilitat i
la integració dels vehicles a les ciutats.
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16.45 — 17.30 h Sessions patrocinades per
Sessió 5A

El punt de vista de l’operador

Moderadora:
Cristina Riba

José Triano www.transdev.com/fr/

Director d’operacions de sistemes de transport autònom. TRANSDEV
#OPERADOR

Sessió 5B

Moderador:
Carles Labraña

La implementació del vehicle autònom, una
perspectiva psicològica i la visió de l’usuari
Núria Vallès Peris barcelonasts.wordpress.com

Investigadora i tècnica de recerca. Grup de recerca Barcelona Science and Technology
Studies Group (STS-b). UAB

Ricard Riol Jurado @transportpublic | www.transportpublic.org

President. Associació per a la Promoció del Tranport Públic (La PTP)

M. Pilar Díaz López @PilarDL | amputats-santjordi.org
Vocal. Associació de persones amb amputació Sant Jordi (ASJ)
#USUARIS

Sessió 5A

Ricard Riol Jurado Enginyer Tècnic
d’Obres Públiques i president de l’Associació
per a la Promoció del Transport Públic des
de 2007. Ha dirigit i participat a diversos
estudis i projectes sobre transport públic,
entre els quals hi ha el Pla Tren 2014 de
Catalunya, finalista als premis PTx2 de la
Unió Internacional del Transport Públic; el
Pla Tren 2020 per a Espanya, un diagnòstic de tota la xarxa estatal i
propostes d’adaptació a la crisi ambiental i econòmica; estudis econòmics i d’inserció del tramvia a la Diagonal de Barcelona, el tramvia de
Tiexi a Shengyang o el tren de Rodalies Palencia - Valladolid - Medina
del Campo, entre altres estudis de mobilitat. Participa com a professor
puntual a dos màsters universitaris i té diverses publicacions tècniques
sobre energia i ferrocarril. També ha dirigit activitats de divulgació
social del transport públic com la demostració del carril bus a la B23 o
el consum d’espai comparat de la mobilitat en bus o cotxe a Sabadell i
Barcelona o el Dia Sense Cotxes a l’Hospitalet.

José Triano Pioner del projecte Sistemes
de Transport Autònom incubat al laboratori
d’innovació del Grup Transdev, actualment
és el director d’Operacions dins d’aquesta
divisió que té com a objectiu el disseny i
posada en marxa de serveis de transport
basats en vehicles autònoms. Experiència
prèvia en operacions de transport de
viatgers com a responsable de centres de control i circulació de xarxes
de tramvia i responsable d’operacions en el sector de l’aviació. Ha
col·laborat com a consultor independent en projectes d’implantació de
flotes de vehicles autònoms.
Sessió 5B
Núria Vallès Llicenciada en Sociologia
per la Universitat Autònoma de Barcelona
(2000). Màster en Diversitat Cultural i
Educació (CIDOB-UdG) i en Història de la
Ciència (UB-UAB-UPF). Actualment està
realitzant la seva tesi doctoral sobre ètica
i robòtica al Departament de Psicologia
Social de la UAB. En l’actualitat és investigadora i Tècnica Especialista de Suport a la Recerca del grup de recerca
Barcelona Science and Technolgy Studies Group (STS-b) de la UAB i
Professora Associada del Departament de Sociologia de la Universitat
de Barcelona. Els últims 15 anys ha participat en nombroses recerques
europees i nacionals sobre ciència i tecnologia des d’una perspectiva
sociològica.

M. Pilar Díaz López Directora de
l’Observatori de la Discapacitat Física i
professora associada de la URF de Treball
Social de la UB. Diplomada en Treball
Social per l’UB, postgrau en Comunicació
i Lideratge Polític per l’UAB, formadora
en seguretat de pacients pel Ministeri
de Sanitat, Polítiques Socials i Igualtat
i experta en polítiques de Discapacitat. Presidenta de la Federació
Catalana de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Francesc
Layret COCEMFE Barcelona, Vicepresidenta segona del Comitè Català
de Representants de Persones amb Discapacitat COCARMI. Membre
del Consell Català de Discapacitat, CODISCAT, Membre de la Fundación
Cermi Mujeres i Vocal de l’Associació Amputats Sant Jordi.
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Moderador: Carles Labraña de Miguel — Responsable d’Estudis i Projectes de l’AMTU
Director d’Estudis i Projectes de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
Director del Màster en Gestió de les Infraestructures. Professor del departament d’Enginyeria Civil
i Ambiental de l’Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya.
Professor delS Graus de Enginyeria d’obres Públiques i Enginyeria Civil. Enginyer de Camins, Canals i
Ports. MBA. Especialista en Mobilitat i Gestió de Projectes.

@amtu_cat

17.30 — 18.00 h Trasllat al Parc Motor
18.00 — 19.30 h
Activitat 1

Karting

Activitat patrocinada per

Activitat 2

Taller de conducció segura

#ACTIVITATS
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Nit dels Premis
MobiliCat

06/06
Campus Motor
Anoia

A les 20.00h
Sopar servit pel restaurant
Somiatruites i presentat
per la periodista de TV3
Cristina Riba

Hble Sr./Hble Sra.
Conseller/a d’EMPRESA I CONEIXEMENT

@empresacat

Marc Castells i Berzosa
VICEPRESIDENT SEGON I DIPUTAT DELEGAT
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. I
ALCALDE D’IGUALADA.

@marccastells
@ajigualada

David Andrés
M. Àngels Chacón i Feixas
directora General d’Indústria de la
Generalitat. PRIMERA TINENT D’ALCALDE
D’IGUALADA. Regidora de Dinamització
Econòmica.

@empresacat
@ajigualada

Ricard Font i Hereu

El Somiatruites és un restaurant ubicat
en una antiga adoberia a l’emblemàtic
barri del Rec d’Igualada, reformada per
l’arquitecte Xavier Andrés. La proposta
gastronòmica és obra del xef David Andrés,
format a la prestigiosa escola Hoffmann
i actual cap de cuina del restaurant amb
tres estrelles Michelin ABaC de Barcelona.
Els germans Andrés van ser els fundadors
d’aquest restaurant que va obrir les portes
primera vegada el 15 de juliol del 2013.

Secretari d’Infraestructures i
Mobilitat Generalitat de Catalunya

@territoricat | web.gencat.cat

Acte empresarial organitzat per la revista MobiliCat. En el transcurs del sopar, es lliuren els Premis MobiliCat,
destinats a reconèixer la tasca que ajuntaments, organitzacions, institucions, emprenedors, entitats o empreses
relacionades amb el transport públic, la mobilitat i les seves infraestructures, realitzen a Catalunya.
#PREMIS

Dijous 7 / juny
08.00 — 08.30 h Inscripcions i entrega de documentació

08.45 — 10.15 h

Esmorzar Fundació Cercle d’Infraestructures
Les infraestructures i la seguretat
viària del vehicle autònom

Moderador:
Pere Macias

Pere Macias i Arau @cercle_infraest | cercleinfraestructures.cat
President de la fundació Cercle d’Infraestructures

Xavier Flores i Garcia @territoricat

Director General d’Infraestructures de Mobilitat. Generalitat de Catalunya

Anna Bonet i Olivart @Abertis

Directora General. Abertis “AutopistAs” Espanya

Marc Seguer i Terre @tuSEAT

Responsable de Sistemes d’Assistència al Conductor. SEAT

Eugènia Domènech @transit
Directora. Servei Català de Trànsit
Pere Macias Doctor Enginyer de
Camins, Canals i Ports. Professor titular
de legislació urbanística a la UPC.
President del Cercle d’Infraestructures.
Actualment em dedico a la consultoria
d’infraestructures, equipaments i
planificació. Durant 30 anys he participat
activament en la política: he estat alcalde
d’Olot la meva ciutat, president de la Diputació de Girona, President
de l’Associació Catalana de Municipis, Conseller de Medi Ambient i de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
Diputat al Parlament de Catalunya, Senador Autonòmic, Portaveu
adjunt de CiU al Congrés, Portaveu del Grup de Convergència
al Congrés dels Diputats, així com President de les Comissions
d’Habitatge i de Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible i portaveu a
les comissions de Foment i Pressupostos.

Anna Bonet Llicenciada en Administració
d’Empreses per la Universitat de Lleida i
Màster en Direcció Financera per ESADE. Ha
estat Responsable de Projectes M&A, liderant
diferents projectes d’adquisició del Grup,
Directora de Planificació i Control de Gestió
d’Autopistas España i Sotsdirectora General
d’Autopistas España.
Marc Seguer Llicenciat en Ciències
Químiques per la Universitat Autònoma de
Bellaterra. Màster MBA per la UPC. Des de
2001, implicat en el predesenvolupament de
sistemes ADAS avançats. Responsable del l
lançament en sèrie del primers sistemes ADAS
de SEAT (ACC, Lane Assist) i Responsable de
desenvolupament de diversos sistemes ADAS

Xavier Flores Enginyer de Camins,
Canals i Ports. Des del 1994 ha
desenvolupat la seva carrera professional
al Departament de Política Territorial
i Obres Públiques i al Departament de
Territori i Sostenibilitat en diferents llocs
de treball: Direcció General d’Urbanisme,
Programa de Planificació Territorial,
Secretaria de Mobilitat i Direcció General de Transports i Mobilitat, de la
qual ha estat subdirector general d’Infraestructures des de l’any 2008.
Sempre ha treballat en temes associats a la planificació, projecció i
execució d’infraestructures i la seva relació amb l’ordenació del territori
i l’urbanisme. Actualment és membre de la Comissió d’Ordenació del
Territori i Urbanisme del Col·legi de Camins, membre de la Junta Directiva
del RailGrup i professor del postgrau en Smart Mobility de la UPC.

per a la marca AUDI.
Eugènia Domènech Llicenciada en
Dret per la Universitat de Barcelona (UB). És
advocada col·legiada en exercici des de 1982
a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,
especialista en temes de transport, seguretat
vial i accidents de trànsit. Ha centrat la seva
activitat professional en l’àmbit de la responsabilitat civil, sinistres de trànsit i responsabilitat
penal i en la defensa dels drets de les víctimes. S’ha especialitzat en
temes de mobilitat i seguretat viària i en legislació de transport terrestre.
Des de 2004 fins octubre de 2009 va ser la presidenta i d’octubre
2009 fins juny 2015 va ser la directora de l’Associació de Prevenció
d’Accidents de Trànsit P(A)T, de la qual va formar part des de 1987. Ha
estat vicepresidenta tercera de la Fundació Catalana de Seguretat Viària.
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Moderador: Jordi Cuadras – Periodista
Periodista. La seva experiència professional abarca diversos mitjans de comunicació
d’àmbit local i nacional, tot combinant la ràdio (Ràdio Igualada, Ràdio Flaixbac), la
televisió (Conca TV, Canal Taronja), la premsa escrita (Diari d’Igualada, Regió7) i
diferents corresponsalies (Agència EFE, Catalunya Ràdio, LaVanguardia.com).
@jordicuadras

10.30 — 11.30 h
Sessió 6

Experiències de país

Moderador:
Jordi Cuadras

Sven Hakmann @Sven_Hackmann | www.next-future-mobility.com
Vicepresident executiu. NEXT Future Transportation

Sessió patrocinada per Emmanuele

Spera @emspera | www.next-future-mobility.com
CEO. NEXT Future Transportation
William Balas @NAVYA_Group | www.navya.tech

Bussiness Development Manager for Southern European Countries. NAVYA

Leticia López Domingo www.telefonica.com
Experta en Innovació i comunicacions vehiculars. Telefonica
#EXPERIÈNCIES

Sven Hakmann Vicepresident
executiu de NEXT Future Transportation,
empresa encarregada del desenvolupament d’una flota modular d’automòbils
elèctrics i el sistema operatiu necessari
per fer-ho. Hackmann és reconegut per
crear iniciatives de creixement exponencial tant per a empreses públiques com
privades. La seva experiència en el desenvolupament de riscos
inclou el suport als emprenedors en el procés d’internacionalització,
proporcionant accés privilegiat als mercats més rellevants i
les solucions de finançament més adequades. Va ser soci de
desenvolupament de risc a Veremonte, empresa d’inversió i holding
internacional amb seu a Londres, encarregant-se de desenvolupar
l’estratègia de creixement, incloent el desenvolupament de la
Fórmula E, la primera sèrie de carrosseries elèctriques totalment
homologades de la FIA. També va passar dotze anys en diversos
rols de lideratge a Siemens i va ser àmpliament reconegut com a
empresari per donar suport al llançament de múltiples negocis. Com
a vicepresident de “Siemens US Cities Program” va ser responsable del desenvolupament organitzatiu i del desenvolupament
d’infraestructures. Dins de Siemens Healthcare, va ser reconegut
mundialment per desenvolupar el negoci sanitari empresarial.

Insider, Interesting Engineering i Focus.Un jugador actiu en l’entorn
de les “startups” de Silicon Valley que també compta amb 20 anys
d’experiència mecànica pràctica en el camp de l’automoció.
William Balas Director de Desenvolupament de Negocis de NAVYA per
als països del sud d’Europa. Es va unir a
NAVYA al gener de 2018, amb l’objectiu
de proporcionar una solució de mobilitat
100% autònoma, sense conductor i
elèctrica per a la “first ans lats mile”,
a llocs públics i privats. Està dedicat a
presentar i promocionar vehicles NAVYA i trobar socis estratègics
a Espanya, Portugal i Itàlia. Durant cinc anys, va treballar a Danone
Waters France, exercint de representant de vendes i gerent de
superfícies comercials al mercat francès.
Leticia López Domingo Experimentada experta en Innovació Tecnològica
a Telefónica Espanya, amb un bagatge
demostrat en la indústria de les
telecomunicacions. Altament capacitada
en la promoció i gestió de projectes
d’innovació, sempre innovant amb
clients, per tal d’identificar i desenvolupar noves oportunitats de negoci a mitjà i llarg termini. Màster en
Enginyeria Informàtica per la Universitat Pontifícia de Salamanca,
Administració d’empreses a la Universitat UNED i Màster d’Innovació a la Universitat de La Salle. Actualment centrada en xarxes
5G i el conducció assistida (ADAS), conducció cooperativa (C-ITS) i
conducció autònoma. Protocol C-V2X en xarxes 4G i 5G i informació
en vehicles. AGVs en entorns industrials.

Emmanuele Spera Gerent amb àmplia
experiència en assistència sanitària,
informàtica i transports als mercats
europeu i americà. Ha fundat varies
empreses rendibles, així com una “startup”
de conducció automàtica de transport
col·lectiu que s’ha presentat a Forbes,
Wired, Mashable, Fast Company, Tech
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11.30 — 12.30 h
Sessió 7A

Moderador:
Jordi Cuadras

Impacte dels vehicles autònoms
en la mobilitat i l’urbanisme
José-Manuel Barrios @ApplusIDIADA | www.idiada.com
Cap d’Innovació. Applus+ IDIADA
Jordi Julià i Sort @JordiJuliaSort | www.trntaryet.com
Director Catalunya. TRN TÁRYET
Jordi Casas Vilaró @aimsun | www.aimsun.com
Director R+D. AIMSUN

Francesc X. Ventura i Teixidor www.eficiencialocacional.com
Soci Fundador. VVM, SL i Eficiencia Locacional
#IMPACTES

Sessió 7B
Moderadora:
M. Dolors Vilalta

La legalitat per a circular
María Izaguirre Vizcaya @mizavizcaya | @Novadays | www.novadays.es

Sòcia directora. Novadays

Gracia Llácer Muñoz @Roca_Junyent | www.rocajunyent.com
Associada Sènior. Roca Junyent

José-Manuel Barrios @ApplusIDIADA | www.idiada.com
Cap d’Innovació. Applus+ IDIADA
#LEGALITAT

Moderadora: M. Dolors Vilalta — Secretària i tresorera de l’AMTU
Llicenciada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Titular del despatx “vilalta advocada” fundat l’any 1992. Advocada exercent col.legiada a l’ICA de Girona.
Colaboració continuada d’assessorament a empreses de transports i associacions de transportistes, en
matèria de transports i dret en general. Col.laboració amb empreses consultores en la redacció d’ estudis
referents al servei de transport urbà, mapa concessional, aplicació de la LRSAL, millora de la seguretat vial a
les parades d’autobusos i transport a la demanda. 3ªTinent d’alcalde i regidora de seguretat ciutadana de
l’Ajuntament de Ripoll. Secretària i tresorera de l’ AMTU

18

Sessió 7A

sobre enginyeria del transport. Actualment està participant
en diferents projectes de recerca internacionals en l’àmbit de
vehicles autònoms i connectats.

José-Manuel Barrios Enginyer
industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i postgrau
per la Universitat Tecnològica de
Lulea (Suècia) sobre els materials i
les seves aplicacions industrials. En
l’actualitat és Cap del Departament
d’Innovació de l’Empresa Applus +
IDIADA (responsable de la gestió dels projectes de R+D+I a
nivell nacional i internacional), professor de diferents Màsters
i Cursos de Postgrau a la UPC, membre del Consell Executiu de
l’Associació Europea EARPA, representant d’IDIADA en associacions europees com ERTICO, EGVIA, Secretari General del
Grup de Treball d’Automoció Sostenible i Mobilitat Avançada,
vice-president adjunt de associat i comissions territorials de
STA, i vice-president adjunt de Relacions Internes de FISITA.
Ha publicat i presentat diferents articles tècnics en les
conferències internacionals més importants com ESV, FISITA,
ESAR, SAE, etc.

Francesc Ventura Arquitecte. Ha
estat Director General d’Arquitectura i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, President del Comitè Executiu
i Director General de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) de
Barcelona i Conseller de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya i de
l’Autoritat Portuària de Barcelona. Es soci fundador de VVM, SL
i de Eficiència Locacional (empreses consultores en l’àmbit de
l’urbanisme, l’enginyeria urbana i la mobilitat). Ha exercit també
com a President de la Federació Internacional de l’Urbanisme,
l’Habitatge i l’Ordenació del Territori (FIHUAT) i Vicepresident de la
Cambra Espanyola d’Empreses Concessionàries d’Infraestructures,
Equipaments i Serveis Públics.
Sessió 7 B
Gracia Llácer Muñoz

Jordi Julià Enginyer de Camins.

Especialista en dret processal civil,
ha exercit ininterrompudament com
a magistrada substituta en diferents
partits judicials de la província de
Barcelona. Gaudeix d’àmplia experiència
en dret civil, dret de la construcció i dret
immobiliari, responsabilitat contractual i
extracontractual, dret de l’assegurança, reclamació de quantitats,
contractes mercantils, dret societari, propietat industrial i
intel·lectual, dret de la publicitat i dret successori, així com en
procediments arbitrals davant del Tribunal Arbitral de Barcelona.
També compta amb experiència en assessorament en tot tipus
de contractes civils i immobiliaris. Ha compatibilitzat l’exercici de
la professió amb l’activitat docent, en la qual es va iniciar com a
professora associada al Departament de Ciències Polítiques i Dret
Públic, Àrea de Dret Constitucional, de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

President de la Comissió d’Urbanisme
i Mobilitat del Col·legi d’Enginyers de
Camins de Catalunya i membre de la
Junta de l’Agrupació Catalana de Tècnics
Urbanistes. Va ser Director General de
Ports i Transports de la Generalitat de
Catalunya. Actualment es director a
Catalunya de TRN TÁRYET, empresa de consultoria d’enginyeria
de transports i mobilitat.

Jordi Casas Vilaró Llicenciat
en Informàtica per la Universitat
Politècnica de Catalunya i doctorat
en el departament d’Estadística i
investigació Operativa de la Universitat
Politècnica de Catalunya en el 2005.
En l’àmbit professional, és cofundador
de l’empresa Aimsun i ha participat
en el desenvolupament del simulador Aimsun Next des de
1993. Actualment és director de R+D com a responsable dels
desenvolupament dels models. Ha participat en nombrosos
projectes de recerca europeus i estatals i és autor o coautor de
nombroses publicacions en revistes i conferències internacionals

Maria Izaguirre Veure la sessió 2A
José-Manuel Barrios Veure la sessió 7A
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12.30 — 12.45 h

Votació i entrega de premis
Concurs de dibuix
“Viatja gratis amb la T-16”

Segueix-nos a

Telegram

DESCARREGA’T TELEGRAM
SI NO HO HAS FET

amtu
@amtu_bot
#T-16

12.45 — 13.45 h
Sessió 8 A

Moderador:
Joan Prat

El vehicle autònom i la seva contribució
a la sostenibilitat de les ciutats
Marta Subirà i Roca @mediambientcat | territori.gencat.cat

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

Xavier Pons Roig @NissanEV_ESP | www.nissan.es

Responsable Infraestructures de recàrrega i Serveis d’Energia a Nissan Iberia.
Departament Vehicle Elèctric. Nissan Iberia

José María Baldasano Recio @la_UPC | @BSC_CNS

Catedràtic d’Enginyeria Ambiental. Universitat Politècnica de Catalunya
#SOSTENIBILITAT

Sessió 8 B
Moderador:
Jordi Cuadras

P(A)T] - Caminem junts cap a la visió zero: zero morts i
ferits greus en la mobilitat
Ole Thorson @APAT_PAT | www.pat-apat.org
President. Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit

Yolanda Domenech @APAT_PAT | www.pat-apat.org
directora. Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit

Autosits: mobilitat connectada per a la millora de la
seguretat i conducció autònoma
INDRA SISTEMAS
13.45 — 14.00 h

Cloenda
Jordi Xena i Ibàñez @XenaJordi @amtu_cat
President DE L’AMTU
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Moderador: Joan Prat i Trapé — Director general de l’AMTU
Enginyer Tècnic Industrial. Actualment és director general de l’Associació de municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), vocal del Comitè Executiu del Consell d’Administració de
l’ATM de l’àrea de Barcelona i director de la publicació “MobiliCAT”. Abans va treballar a l’Associació
Catalana de Municipis, com a tècnic de medi ambient, però l’etapa professional més llarga l’ha
desenvolupat en el sector privat de la gestió de residus. També és coautor del llibre “Sóc regidor de
mobilitat, i ara què?”
@amtu_cat @pratvoltrega

Sessió 8 A

Sessió 8 B

Marta Subirà Llicenciada en Dret per
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb
l’especialització en Dret Administratiu
i Públic de Catalunya. Complementa la
seva trajectòria acadèmica amb estudis
de postgrau de Comunicació Corporativa i
Institucional a l’Institut d’Educació Contínua
de la Universitat Pompeu Fabra, de Gestió
Pública a ESADE, i de lideratge en la gestió pública a l’IESE. Des de gener de
2011 a gener 2016 va ser directora general de Polítiques Ambientals del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Va
ser tinenta d’alcalde de Medi Ambient i Mobilitat a l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès (2007-2011). Prèviament va ser regidora de Comunicació,
Serveis Generals i Societat de la Informació de l’Ajuntament de Sant Cugat
(1999-2007).

Ole Thorson Doctor Enginyer de Camins de
les Universitats Tècniques de Copenhaguen i
Barcelona, especialista en temes de mobilitat
i seguretat viària. Participa activament en
les associacions cíviques: Catalunya Camina
i de PTP. Vocal de la FEPA i de la IFP. Actual
President de P(A)T.

Yolanda Domenech Llicenciada en
Psicologia per la UOC. Pertany al Grup
de Treball de dol i pèrdues del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya i és experta en
Psicologia d’Emergències. Membre de la Junta
Directiva de la FEVR i Coordinadora del Consell
Assesor Global del Dia Mundial en Memòria de
les Víctimes de Trànsit.

José María Baldasano Recio
Catedràtic d’Enginyeria Ambiental de la
Universitat Politècnica de Catalunya i
ex-director del Dept. de Ciències de la
Terra del “Barcelona Supercomputing
Center”. La sevaactivitat està centrada
en la qualitat l’aire, el canvi climàtic i els
estudis d’impacte ambiental. És expert
de l’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change), amb
Diploma per la contribució al Nobel Peace Prize 2007 i Premi “Rei
Jaume I” de Protecció del Medi Ambient 1997.
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Direcció
Joan Prat

Director general AMTU

Comitè assessor
Xavier Boquete
Pere Calvet

President CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA
Director general FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)

Carles Fàbregas

Director General DIREXIS

Carles Labraña

Responsable d’estudis i projectes AMTU

Pere Macias

President FUNDACIÓ CERCLE D’INFRAESTRUCTURES

Carme Pros

Gerent MASATS

Joan Serra

Alcalde CASTELLOLÍ

Enric Ticó

President FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)

Manel Villalante Director de l’Àrea de Mobilitat i d’Infraestructures del transport BARCELONA REGIONAL
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Cristina Dominici

AMTU

Victor León

AMTU

Jordi Martín
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Gregori Vizcaino
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Josep Puigbó
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Organitza

Anselm Clavé, 69-73
2a planta
08402 Granollers
Tel. 93 159 84 83

Amb el patrocini de

www.jornadamobilitat.cat
jornada@amtu.cat
@amtu_cat
#JCATMobilitat2018

Mitjans col·laboradors

Amb el suport especial de

i la col·laboració de

