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OBJECTIU I ABAST JORNADA 

 

Desenvolupament d’una jornada tècnica amb l’objectiu d’aportar la informació i el coneixement 

professional i d’expertesa de referència al voltant de l’adopció del model de mobilitat sostenible en l’entorn 

territorial dins l’àrea d’influència socio-econòmica, més enllà del propi entorn urbà local, per tal d’assolir les 

estratègies d’estructuració funcional que en garanteixin la seva sostenibilitat, eficiència i potenciació davant 

el repte en la mitigació del canvi climàtic i la descarbonització de l’entorn. 

 

La jornada es desenvolupa en format presencial, de 9 a 14 h (5 h), amb la participació de diferents i 

reconeguts/des experts/tes relacionats/des amb l’àmbit de la mobilitat, l’urbanisme i l’economia i la gestió 

territorial, gratuïta i oberta tant a la comunitat universitària com a tècnics i/o gestors locals, representants 

d’entitats, professionals i públic interessat en general. 

 

No obstant, i degut al compliment dels protocols corresponents en matèria de salut, com en aquest cas, la 

limitació de l'assistència, es contempla oferir les presentacions en streaming per als participants prèviament 

inscrits. 

 

El programa de la jornada s’estructura en tres àmbits de rellevància (territorial / local / socio-econòmic), 

amb dues presentacions en cadascun d’aquests, d’una durada màxima de 30 minuts per presentació. 

 

 

Informació i inscripcions: 

innovacio.empresa@urv.cat 

 

 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMA I TIMING 

 

09.00 h – 09.15 h 

Recepció i acreditacions dels participants          

 

09.20 h – 09.50 h 

Benvinguda institucional i obertura de la jornada 

Sra. Noemi Llauradó. Excma. Sra. Presidenta de la Diputació de Tarrgona 

Dr. Antonio Terceño. Excm. Sr. Degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili 

Sr. Ignasi Cañagueral. Director del Complex Industrial de Dow Tarragona 

Dra. Mercedes Teruel. Directora Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, URV 

Dr. Òscar Saladié. Director Càtedra URV-DOW de Desenvolupament Sostenible 

 

09.50 h – 10.55 h 

La gestió del model de la mobilitat en el context metropolità. Expectatives per a la descarbonització 

territorial. 

09.50 h – 10.20 h 

Presentació 1 / Nel.la Saborit. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
La democratització de la mobilitat, la clau de volta per a la descarbonització del transport 
10.25 h – 10.55 h 

Presentació 2 / Joan Manrubia. Autoritat Territorial de la Mobilitat – ATM Camp de Tarragona 
Reiniciant el cicle de la mobilitat sostenible 

 

10.55 h – 11.15 h 

Pausa per a l’esmorzar 

 

11.15 h – 12.20 h 

La transformació de l'estructura urbana d'acord amb el model de mobilitat sostenible. La ciutat eficient i 

sostenible com a referent territorial. 

11.15 h – 11.45 h 

Presentació 3 / Saül Garreta. Garreta Arquitectes, TGN 
Els eixos estructurants. El cas dels Pallaresos  

11.50 h – 12.20 h 

Presentació 4 / Carme Miralles. Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territorials (GEMOTT) UAB 
Reus, una ciutat caminable?  

 

12.25 h – 13.30 h 

La potenciació del sector socioeconòmic associat a la mobilitat sostenible. Capitalitat i capitalització 

territorial. 

12.25 h – 12.55 h 
Presentació 5 / Jorge Ríos. CEO ETECNIC Energy & Mobility 

Xarxes de mobilitat elèctrica 

13.00 h – 13.30 h 

Presentació 6 / Ricardo Herranz. CEO NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES  

Nuevas fuentes de datos para el estudio de la movilidad y la planificación territorial  

 

13.35 h – 14.00 h 

Conclusions finals i torn obert de paraula 
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