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ACTA DE LA SESSIÓ “BARCELONA CAPITAL EUROPEA DE LA MOBILITAT” 

Dia: 21 de febrer de 2019 
Hora:  18 h 
Lloc: Sala Lluís Companys, Ajuntament de Barcelona.   
 
Assisteixen:  
Cognom Nom Entitat 
Álvarez Carla B:SM 
Boada  Ester Un Cotxe Menys-Bicicletes 
Casanovas Mónica Ubeeqo 
Casorran Sílvia AMB 
Céspedes Atanasi COPC 
Díez Jordi Saba 
Doménech  Eugènia ICAB 
Enrich Mònica BACC 
Ferri Manel Diputació de Barcelona 
Gallifa Enric Vanapedal 
Gonzàlez Maria Gremi de Tallers de Reparació 
Iglesias Marc AMB 
Illa  Jordi  Etra Bonal  
Jurado José M. CCOO 
Macià Jaume FECAV 
Martín Anahi Soc Mobilitat 
Masuet Anna ADISCAT 
Mensión Josep TMB 
Ojeda Ma Elisa Copenhagenize 
Padrós Lídia Barcelona Regional 
Pont Xavier Ag. Ecologia Urbana Barcelona 
Puigpelat Adrià DGT 
Robusté Francesc ETS Enginyers Camins, Canals i Ports  
Serrasolses Pere Biciclot 
Xandri Francesc Col. Enginyers Obres Públiques  

 

Representants de l’Ajuntament:  
 

 Lluís Gómez, comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació 

 Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat   

 Álvaro Nicolás, assessor de la Regidoria de Mobilitat  

 Manuel Valdés, gerent adjunt d’Infraestructures i Mobilitat 

 Adrià Gomila, director de  Mobilitat  

 Maite Peris, director de Comunicació i Participació 

 Carme Ruiz Querol, tècnica de participació, que actua com a secretària 
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ORDRE DEL DIA:  
 
1. Barcelona, capital europea de la mobilitat- desenvolupament del projecte i oportunitats de futur 

 
Obre l’acte Mercedes Vidal explicant la importància d’aquest projecte i la voluntat municipal de 
desenvolupar-ne altres que tinguin recorregut i reconeixement. Barcelona està satisfeta d’haver guanyat 
amb la seva candidatura. Comenta que cal substanciar els projectes perquè legitimen i acompanyen les 
polítiques de mobilitat.   
 
Lluís Gómez explica que l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) és una iniciativa que recolza 
emprenedors i innovadors en el desenvolupament de solucions que impliquen reptes socials, generen 
coneixement i ocupació qualificada. Combina els tres actors del triangle del coneixement: negoci, 
educació i investigació. L’EIT esta format per 13 ciutats i un total de 48 socis (empreses,  universitats i 
altres administracions), entre els quals destaca l’UPC, l’AMB i Seat.   
 
Els Knowledge and Innovation Communities (KIC) són comunitats d’innovació que desenvoluparan 
projectes d’una durada de 7 anys. Cal entendre que els KIC no són caixes per repartir, sinó cal crear una 
estructura que gestioni els diners, que detecti empreses per ajudar-les a crear productes, a escalar-los i 
a promocionar-los a altres països. Les ciutats promotores de l’EIT actuaran com a acceleradores. Cal que 
les ciutats treballin conjuntament amb empreses i universitats per trobar solucions de millora de  la 
qualitat de vida de les ciutats i per transformar la mobilitat. Explica els objectius estratègics liderats per 
Barcelona així com els objectius concrets amb visió 2026.  
 
L’EIT encara no té figura legal. Barcelona actua com a coordinadora i Lluís Gómez és el director interí. Cal 
que es creïn tots els càrrecs professionals fent una selecció pública en l’àmbit europeu. Hi hauran 5 hubs 
d’innovació situats a Munich, Helmon, Copenhagen i Praga. Les ciutats, que fins ara eren competidores, 
a partir d’ara poden ser col·laboradores. 
 

2. Torn obert de paraules:     

A continuació s’obre un torn obert de paraules en què els participants expressen les següents 

qüestiones i comentaris:  

 Hi hauran ajudes per a productes concrets? Sí. S’està obert a rebre més socis, l’adhesió dels 

quals es vehicularà a través dels ajuntaments. Cal que els projectes estiguin alineats per crear 

model de ciutat. 

 Hi ha el perill que hi ha hagi resistències a models de ciutat que impliquin una reducció del 

cotxe. Es respon que el model de ciutat actual de mobilitat urbana no és sostenible i que 

requereix un canvi immediat. El model perseguit és força compartit tot. Els canvis polítics poden 

influir però  la voluntat és que el projecte transcendeixi les eleccions.  

 Què cal fer per sumar-s’hi? Es respon que encara no està definit. 

 El KIC serà una incubadora i ajudarà a la formació?  Es respon que serà una acceleradora que ha 

d’identificar projectes i donar eines. 

 Hi haurà una regulació homogènia a totes les ciutats que en formen part, per exemple en 

matèria de mobilitat compartida? L’EIT pot influenciar governs però no té capacitat legislativa. 

 

Un cop tractats tots els assumptes, es tanca la sessió a les 19.40 h. 


