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Aquest 2012, la Figueres Conference arriba a la seva quarta edició. Enguany, coincidint amb la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra conjuntament a tot Europa, l’hem 
volguda dedicar a aprofundir dos aspectes essencials de la mobilitat sostenible. 

En primer lloc, el repte de fer ciutats més amables, habitables i saludables, invertint les 
prioritats en l’ús de l’espai públic. L’ocupació massiva dels nostres carrers per part d’artefactes 
motoritzats ha de ser substituïda per les rialles de nens jugant, el xiuxiueig de les converses, les 
estones de silenci i l’aire respirable. Les persones han d’esdevenir el focus central del carrer.  
Som conscients que trencar inèrcies i dinàmiques sòlidament afermades és una tasca difícil que 
sovint ha de fer front a les anomenades 

�

reticències a la innovació
�

. No obstant, l’exemple de 
moltes ciutats ens mostra l’itinerari a seguir.

En segon lloc, la progressiva implantació del vehicle elèctric obligarà a les ciutats, les empreses i 
la ciutadania a adoptar nous hàbits. Caldrà que la ciutat i els habitatges incorporin els punts de 
recàrrega, les companyies hauran de gestionar nous fluxos energètics, els concessionaris i els 
tallers s’hauran de reciclar i la ciutadania haurà d’aprendre a conduir vehicles amb una 
tecnologia diferent. Tot plegat suposa un nou repte que les ciutats haurem d’abordar i per al 
qual ens hem de preparar.  

Us convidem a Figueres a aprendre i a reflexionar sobre les ciutats en les quals volem viure. 

Pere Giró Fàbrega
Regidor de Medi Ambient i Joventut



Figueres, 20 de setembre de 2012

PROGRAMA

09.00h Recepció de les persones participants

09.30-10.00h Inauguració de la jornada

Sr. Pere Giró, regidor de Medi Ambient i Joventut de l’Ajuntament de Figueres

Sr. Ricard Font, director gral. de Transports i Mobilitat Generalitat de Catalunya

Sr. Manel Toro, 2n tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Figueres

10.00-10.45h Ponència. De la ciutat del trànsit a la ciutat de les persones

Sr. Màrius Navazo, geògraf expert en mobilitat

10.45-11.15h Pausa - cafè

11.15-13.45h Ponències i taula rodona. La pacificació de centres urbans

La pacificació de la Rambla d’Ègara de Terrassa
Sr. Pere Montaña, coordinador Àrea planificació urb. i territori de l’Aj. de Terrassa

Creació d’una zona de restricció del trànsit i prioritat invertida a Granollers
Sr. Ricard Caussa, cap del Servei de Mobilitat de Granollers

Noves formes de gestió de l’aparcament. El cas de les àrees verdes de Barcelona
Sr. Xavier Castellsagué, responsable de l’àrea verda de B:SM Barcelona Serveis Municipals

14.00-15.15h Dinar (no inclòs a la inscripció)

15.15-17.00h Ponències i taula rodona. L’adaptació de les ciutats al vehicle elèctric

Estat actual de desenvolupament del vehicle elèctric.
Sr. Jordi Cusidó, cap desenv. vehicle elèctric del CTM Centre Tecnològic de Manresa

E-scooters: solució urbana
Sr. Joan Martí, director de màrqueting de Nimoto

Les recàrregues elèctriques, el futur de la mobilitat sostenible
Sr. Ramon Garcia, gerent de WILD - Watt Intel·ligent Lògic Dinàmic

La utilització òptima del vehicle elèctric.
Sr. Xavier Ortiz de Zevallos, gerent de Mobilogic
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La jornada tindrà lloc a la sala Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc, situat al carrer 
Monturiol núm. 3 de Figueres. La inscripció a la jornada és gratuïta i cal formalitzar-la al 
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Figueres, mitjançant el correu 
electrònic mambient@figueres.org o bé al telèfon 972 03 23 22. 


