El Hub Industrial de Mobilitat Sostenible analitza amb
experts i empreses el present i el futur de la indústria de la
mobilitat sostenible a Catalunya
•

L’acte comptarà amb la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca i Aparici,
i la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Mercè Rius.

•

Formada per 34 socis de diferents sectors, el HubIMS neix amb l’objectiu d’impulsar
projectes empresarials industrials basats en la mobilitat sostenible i la innovació.

DIMECRES

7
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https://ja.cat/L4
3tn
PRESENCIAL
premsa@cambr
abcn.cat

Us convoquem a la segona edició de la Jornada Anual del Hub Industrial de
Mobilitat Sostenible, el pròxim 7 de juliol a partir de les 9:00h a la Llotja de Mar.
L’acte acollirà ponències i taules rodones amb experts i empresaris del sector
de la mobilitat sostenible a Catalunya, que aportaran la seva visió sobre les
tendències industrials i urbanes, així com la incidència del transport intermodal i
l’impacte en el creixement d’aquest sector que suposa el món de la competició.
També hi participaran a la jornada la presidenta de la Cambra de Barcelona,
Mònica Roca i Aparici, i la directora general de Transports i Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya, Mercè Rius.
El Hub Industrial de Mobilitat Sostenible (HubIMS) és una iniciativa liderada per
la Cambra de Barcelona i formada per 34 socis de diferents sectors que neix
amb l’objectiu d’impulsar i acompanyar projectes empresarials industrials
vinculats a la mobilitat sostenible i la innovació a Catalunya. En aquest
sentit, durant la jornada també s’anunciarà la segona crida per captar més
projectes empresarials i continuar amb la missió del HubIMS.
L’acte es podrà seguir presencialment a la Llotja de Mar o per streaming a
través de la Llotja Virtual: https://ja.cat/L43tn. Si desitgeu assistir presencialment
a l’acte, heu de confirmar la vostra assistència a: premsa@cambrabcn.cat.
A la pàgina següent de la convocatòria podeu consultar el programa de l’acte.
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9:00h

Recepció

9:30h

Benvinguda

•
•

10:00h
•

10:30h
•
•
•
•

Mònica Roca i Aparici, presidenta de la Cambra de Barcelona
Mercè Rius, directora general de Transports i Mobilitat (Generalitat de Catalunya)

Tendències en la indústria de la mobilitat sostenible
Joan Miquel Malagelada (President del Club Automoció i Mobilitat ESADE | Ex Director
Global de Màrqueting a Volkswagen, Audi, SEAT i Hyundai | Senior Advisor (Automoció
i Mobilitat) a IMPROVA-Consulting.)

Com integrar els vehicles elèctrics lleugers al transport urbà?
Ferran Stoka (Sales Export a Carroceries Ayats)
Marta Recasens (Cofundadora i CEO a Vadecity)
Mariano Pérez Miñano (Director Adjunt de Bicicleta Pública de Citybike)
Oriol Juncadella (Director FGC Operadora)

Modera: Xavier Oms (Director of Mobility + Vendors a CaixaBank Payments&Consumer)

11:15h

Pausa

11:45h

La mobilitat sostenible en entorns urbans

•

12:15h
•
•
•
•

Ramon Gras, expert en Urban Analytics and Design – Harvard School of Engineering
and Applied Sciences. (Connexió remota des de Boston – Massachusetts )

El know-how de les competicions arriba a la indústria de la mobilitat sostenible
Gerard Barrabeig (Pilot de curses i ponent en representació de Lupa Motors)
Joan Orús (CEO a QEV Technologies)
Bernat Carreras (CEO a BOLD Technologies)
Josep Lluis Santamaría (Director General a Circuit Catalunya)

Modera: Míriam Salazar (periodista)

13:00h

Conclusions i cloenda de la jornada
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