
 

 
Jornada:  

MOBILITAT URBANA RESPONSABLE 
                Capitalització i Capitalitat. 

                          

 
 
 
Adreçat a: 
 
Representants d'ens locals, entitats i associacions, comerç, logística i transports, petita 
i mitjana empresa, sector serveis, universitat i agents de promoció turística. 
 

Programa:  
 
Quins beneficis ens reporta l'adopció del model de mobilitat responsable com a ciutat, 
com a gestor local, com a empresa i..., tanmateix, com a ciutadà? 
  
L'actual model competitiu i d'identificació de l'estructura i l'ordenació urbana sota el 
concepte de ciutat intel·ligent – l'smart city – contempla el vector de la mobilitat com un 
dels sis eixos de referència estratègics en l'evolució futura d'aquesta, on  la 
incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació – les TIC's – ha de ser 
orientada cap a la millora de la seva qualitat ambiental,  l'afavoriment de les condicions 
de vida i benestar dels ciutadans, així com a la generació de noves oportunitats de 
negoci i econòmiques d'elevat valor afegit. 
 
Ja no ens són estranys nous elements urbans com la monitorització operacional de les 
línies de transport públic, la presència de punts de recàrrega i aparcament específics 
per a vehicles elèctrics, la disposició d'aplicacions mòbils orientades al turisme, al 
comerç local o bé a l'oci personal, la promoció en l'ús de la bicicleta a la ciutat, etc., els 
quals han possibilitat la generació de nous models de negoci i la progressiva 
transformació cap el model de mobilitat urbana intel·ligent. 

 
Amb tot, aquests mitjans i recursos han de ser orientats específicament cap a la 
promoció tant dels aspectes ambiental de la ciutat com dels seus aspectes socials i 
econòmics, generant els beneficis oportuns per a cadascun dels sectors que la 
conformen, tot afavorint alhora la seva competitivitat – capitalització – i la seva 
diferenciació – capitalitat –. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
És en aquest aspecte on s'incorpora el concepte de mobilitat urbana responsable, 
favorable a la promoció d’iniciatives, productes o bé serveis que tenen per objecte un 
major respecte cap a aspectes ambientals i de sostenibilitat socials, amb efectes 
directes sobre la confortabilitat oferta per la pròpia ciutat davant la totalitat dels seus 
actors com a reconeixement del seu rol clau per al manteniment i evolució futura 
d'aquesta. 
 
La ciutat intel·ligent basada en el model de mobilitat urbana responsable passa per ser 
una ciutat per als ciutadans, acollidora, neta, eficient, dinàmica, generadora d'un fort 
factor d'atracció tant territorial com econòmic, que la situa en una posició molt 
avantatjosa per tal de fer front a la seva evolució futura. 
 

 
Data i horari: Dimarts, 4 de novembre de 2014,a  les 19.00 hores  
 
Ponent: Jordi Escolà Rovira. Director CUÏC SCP. 
 
 
Preu: Gratuït 
 
Informació i inscripcions:  
Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus 
C/ Boule, 2 de Reus. 
Tel: 977 33 80 80. Mail: formacio@cambrareus.org. 
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