
                                                           

 

 

La Comunitat Urban Transports és un projecte europeu emmarcat dins del programa INTERREG MED 

que promou l’intercanvi i transferència de solucions per la mobilitat urbana sostenible a la regió 

euromediterrània. L’Associació MedCties lidera aquest projecte amb l’objectiu de promoure la 

transformació de les ciutats dels països mediterranis en favor de la reducció d’emissions de carboni i la 

millora de la qualitat de vida de la població i del medi ambient.  

Els Diàlegs Regionals de l’Urban Transports s’organitzen a Itàlia, Grècia i, en aquesta ocasió, a 

Barcelona, per presentar solucions innovadores i propostes de política pública en favor de la 

transformació concreta i efectiva dels espais urbans.  

Amb la intenció de reforçar i enriquir el mapa de solucions i coneixements d’interès per actors públic i 

privats del territori, MedCities uneix esforços amb EIT Urban Mobility Innovation South Hub, una 

iniciativa recolzada per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia que actua com accelerador de 

solucions i iniciatives de millora de la qualitat de vida als entorns urbans.  

L’objectiu dels Diàlegs Regionals de l’Urban Transports del 24 de Maig a Barcelona és inspirar i fomentar 

la transferència de solucions concretes i efectives per una mobilitat més sostenible, que són resultat 

de la investigació, la iniciativa innovadora i la visió transformadora d’actors públics i privats d’àmbit 

europeu. Els diàlegs regionals se centraran en els àmbit de la innovació i la transformació urbana en 

favor d’una mobilitat activa segura i fiable i de la gestió de la mobilitat en destins turístics, però també 

abordarà aspectes vinculats a l’eficiència energètica, a l’ordenació del territori i l’ús de les noves 

tecnologies. 

Un espai de networking fomentarà l’intercanvi i el contacte directe entre els participants: ens públics 

d’àmbit local i regional, centres de recerca i d’innovació, empreses, operadors i promotors de solucions 

tecnològiques en l’àmbit de la mobilitat, l’eficiència energètica i la transformació dels espais urbans.  

 

 

https://urban-transports.interreg-med.eu/
https://medcities.org/
https://www.eiturbanmobility.eu/


                                                           

 

Agenda 

9h30   Obertura 

10h00 Taula de solucions per a la transformació urbana en favor de la 

mobilitat activa  

Introducció - Manuel Crespo, Tècnic d’innovació en el transport EIT Urban 

Mobility  

Solucions de millora del comptatge de bicicletes i vianants a Castelló de la Plana 

– Javier Carmona, Planifica.org, entitat replicadora al programa de mentoria de 

l’Urban Transports  

La distribució de mercaderies sobre dues rodes, experiència del Projecte HALLO 

– Ruth Lamas, Responsable de l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta 

¿Com transformar ràpidament l'espai urbà amb elements reversibles i 

configurables? – Juan Cabrera, desenvolupament de mercat a ZICLA 

L’ús de dades satèl.lit per fer ciutats més verdes i saludables – Aytor Naranjo, 

Director Business Development a Lobelia Earth 

11h10  Pausa cafè  

11h30  Taula de solucions per una mobilitat sostenible en àmbits turístics 

Introducció – Laia Vinyes, tècnica de projectes i referent Urban Transports de 

MedCities 

Presentació del document “Propostes de política pública sobre turisme i 

mobilitat sostenibles al Mediterrani” - Albert Arias, expert temàtic 

Articulació de la bicicleta al Parc Natural del Delta de l’Ebre i el territori – Imma 

Juan, Cap de l’Àrea d’Ús Públic, Parc Natural del Delta de l'Ebre 

Mobilitat a demanda per usos turístics, l’aposta de NEMI – Martí Jofre, CEO i 

co-fundador 

12h30  Espai de networking  

Presenta la teva solució o planteja el teu repte i engega futures col·laboracions 
al voltant de taules temàtiques proposades pels assistents.  

13h30  Tancament de l’acte 

https://planifica.org/
https://urban-transports.interreg-med.eu/
https://www.eiturbanmobility.eu/projects/hubs-for-last-mile-delivery-solutions/
https://www.zicla.com/
https://www.lobelia.earth/
https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/delta-ebre/inici/
http://www.nemi.mobi/

