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El Hub Industrial de Mobilitat acumula una trentena de 

propostes tres setmanes després de posar-se en marxa i 

organitza una jornada de debat i presentació de projectes 

 

 Demà 7 de juliol la Llotja Virtual acollirà una jornada especial amb experts en mobilitat 

sostenible on s’exposaran idees per fer de Catalunya una referència en el sector. Es podrà 

seguir a https://ja.cat/58hHK  

 La inauguració anirà a càrrec del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan 

Canadell; la consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón i el 

conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet.  

 Empreses i institucions de diferents sectors com el RACC, FGC, els clústers del motor, 

CaixaBank, Banc Sabadell, el Consorci de la Zona Franca i la UPC donen suport al Hub. 

 Fins el 25 de juliol, emprenedors i empreses poden presentar les seves propostes 

basades en la sostenibilitat i la innovació per crear indústria de mobilitat a Catalunya. 

 

Barcelona, 6 de juliol de 2020 .-  El Hub Industrial de Mobilitat ja ha rebut una trentena de 

propostes d’emprenedors i empreses des de la seva posada en marxa, el passat 11 de juny. La 

Cambra de Barcelona, en col·laboració amb el Consell de Cambres, va engegar aquest projecte per 

animar l’empresariat a presentar propostes industrials de mobilitat per estimular la indústria a 

Catalunya i situar el territori com un actor de primer ordre en la que serà la mobilitat de futur. 

Els projectes rebuts fins ara toquen camps com les bateries per a vehicles elèctrics, bicicletes 

elèctriques, solucions innovadores de mobilitat i el vehicle d’hidrogen. El formulari per enviar 

propostes estarà habilitat fins el 25 de juliol, i un cop tancat, un comitè avaluarà i seleccionarà les 

millors en base a la seva viabilitat, les sinèrgies amb la indústria actual i la creació de llocs de treball, 

entre altres. En qualsevol cas, les propostes s’han d’orientar des de la sostenibilitat i la innovació. 

En el marc del Hub Industrial de Mobilitat, la comunitat industrial de la Llotja Virtual acollirà el proper 

7 de juliol una jornada especial dedicada a la mobilitat sostenible, amb la voluntat de descriure la 

realitat industrial actual i exposar les idees que poden contribuir a fer de Catalunya un referent en 

la indústria de la mobilitat. L’acte comptarà amb experts, empreses del sector i les administracions. 

L’objectiu del Hub és impulsar i acompanyar projectes industrials de mobilitat orientats la 

sostenibilitat i la innovació, dos dels eixos del pla estratègic Catalunya 2030/40. L’objectiu final, 

però, és assentar les bases d’una indústria catalana competitiva, amb vocació exportadora i 

adaptada als canvis del segle XXI. Tanmateix, és un projecte obert a l’empresariat que compta 

amb nombrosos socis de sectors diferents, des de clústers de l’automoció a bancs i universitats. 
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PROGRAMA DE LA JORNADA (DIMARTS 7 DE JULIOL)  
 
Link per seguir la jornada https://ja.cat/58hHK  

9:00h – Benvinguda 

 Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona 

 Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat 

 Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

9:30 – Tendències i Reptes de la indústria de la mobilitat sostenible 

 Gabriele Palma, director de Casa Seat 

 Daniel Serra, director de l’Innovation Hub South d’EIT Urban Mobility 

10:15h – Per què Catalunya pot ser un hub industrial de referència? 

 Hèctor Santcovsky, director de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB 

 Matilde Villarroya, directora general d’Indústria de la Generalitat 

 Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

Modera: Sílvia Solanellas, directora de la Unió de Polígons Industrials (UPIC) 

11:15 – Tecnologia i coneixement, al centre del hub industrial 

 Rafael Pous, director de l’Ubiquitous Computing Applications Lab (UPF) 

 Oriol Pascual, gerent de l’IQS-Tech Factory 

 Joan Parra, director general i vicepresident executiu de Leitat 

 Laia Pagès, coordinadora de mobilitat sostenible del Centre d’Innovació Tecnològica (CIT-
UPC) 

Modera: Antoni Paz, gerent de la Fundació KIMbcn 

12:15 – Projectes industrials que situen Catalunya a l’avantguarda 

 Jaume Canals, gerent de Clústermoto 

 Josep Nadal, gerent del CIAC 

 Francesc Ribera, manager del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya 

Modera: Pere Pons, Partner-Head of Automotive & Manufacturing d’Everis Europe 

13:15 – Crida a presentar projectes al Hub Industrial de Mobilitat 

Requeriment per presentar el projecte. Amb la participació de membres de la comissió d’avaluació. 
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