Pòrtic
La Jornada AMTU arriba aquest 2015 a la seva onzena edició. Després d’una dècada acumulant
experiència, l’entitat es proposa nous reptes i objectius, entre els quals destaca el de consolidar-la
com a Jornada Catalana de la Mobilitat. Així ho fem constar a la nova imatge que identificarà la
jornada a partir d’aquest any i que recull la voluntat que ha mogut l’AMTU des del primer dia:
convertir-la en cita anual de referència pels actors en matèria de mobilitat de Catalunya.
Tècnics, regidors, consultors i operadors de mobilitat es donen cita en aquesta Jornada que, any
rere any, s’ha convertit en un espai on poder compartir experiències i bones pràctiques en la gestió de la mobilitat i descobrir les darreres novetats tecnològiques, nous programes o nous models
de gestió que ens poden ajudar en aquest àmbit.
Joan Mora i Bosch
President de l’AMTU

Les ciutats són cada vegada més intel·ligents, i la mobilitat és i serà, sens dubte, un dels camps on
l’aplicació de noves tecnologies pot contribuir més a fer-ne una gestió més eficient i sostenible i a
millorar la qualitat del servei.
L’aposta per convertir la reconeguda “Jornada AMTU” en la “Jornada Catalana de la Mobilitat”
s’emmarca també en la nova etapa encetada per l’AMTU. Una nova etapa marcada per un canvi
d’estatuts en virtut dels quals l’entitat passa, de prestar servei únicament a la Regió Metropolitana de Barcelona, a convertir-se en una entitat d’àmbit nacional, amb la vocació d’oferir servei i
assistència tècnica en temes de mobilitat, a tots els ens locals de Catalunya, i no només als titulars
de serveis de transport urbà. Per tant, la nova Jornada que organitza l’AMTU per onzena vegada,
també fa un pas més i busca parlar i debatre de mobilitat i de transport urbà. El transport urbà
entès però, no només el que n’és titular un municipi, sinó també el transport que arriba a qualsevol nucli poblacional.
Confiem que aquesta nova Jornada contribueixi de forma decidida a aquest objectiu. Agraeixo
molt la vostra participació i assistència, vital per l’èxit de la Jornada, i també agraeixo la intervenció de tots els ponents convidats, tots ells d’un alt nivell, que estic convençut ens aportaran molt
de coneixement.
Moltes gràcies i bona Jornada!

programa

Moderadora de la Jornada
Sílvia Cóppulo Periodista. Directora del Gabinet de Comunicació ECOS
@SilviaCoppulo

08.00 Acreditació - Cafè
09.00 Sessió d’obertura
Amb la intervenció del
Sr. Ricard Font i Hereu

Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya
@gencat

Il·lm. Sr. Joan Mora i Bosch

President de l’AMTU i Alcalde de Mataró
@joanmorabosch

Sr. Josep Anton Grau i Reinés

Director general de l’Autoritat del Transport Metropolità

En aquesta sessió es presentarà la nova publicació MobiliCAT

09.45 Taula rodona: El present i futur del transport públic urbà
Sr. Pere Padrosa

Direcció General de Transports i Mobilitat. Generalitat de Catalunya
@territoricat @gencat

Sr. Lluís Alegre

Director tècnic de l’Autoritat del Transport Metropolità

Sr. Enric Ticó

President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
@fgc i @enric_tico

Sr. Miguel Ruiz.

President d’ATUC, Associació d’empreses gestores dels transports urbans col·lectius
@miguelruizmonta

Sr. Ricard Riol

President de La PTP
@transportpublic

II Edició del concurs:
Póster promoció T-12
a l’àmbit de l’AMTU
ado
ró
íguez Mell
Helena Rodra Providència de Mata
Escola Divin

11.15

Esmorzar

11.45 Primera sessió
Estacions de càrrega per inducció al carrer: el cas de Braunschweig
Sr. Mateusz Figaszewski
Deputy Director Public Relations - Marketing and PR Dept.

El projecte d’autobusos elèctrics a TMB
Sr. Francesc Gonzalez Balmas

Director tècnic d’autobusos. TMB
@TMB_Barcelona

Les noves energies en el bus: la visió de l’operador privat
Sr. Víctor Canosa
Director. Grup Baixbus.

12.35

Segona sessió

Open Data i Transport Públic
Sr. Esteve Almirall
Director. Center for Innovation in Cities at ESADE Business & Law School
@ealmirall

Estratègies Open Data a 6 ciutats
Sra. Sybille Berjoan
Senior Manager - Global Lead for Products Research. Accenture
@SybilleBerjoan

Startups en el món del transport públic. El perquè de l’Open Data
Malte Metzing
CEO de myBus GmbH

Torn de preguntes

13.45

Sessió Dit i fet

Sessió patrocinada per

Nova versió del router de la Generalitat: MOU-TE.
Sra. Olga Serra.
Generalitat de Catalunya @territoricat @gencat

Resultats de l’estudi “auditoria de la informació a l’usuari”.
Sr. Xavier Codina.
LAVOLA @Lavola1981

Big Data per entendre el comportament dels passatgers.
Sra. Caterina Font.
Counterest @Counterest

Aplicació de la missatgeria instantània al transport públic.
Sr. Josep Pocurull.
Ajuntament de Mataró @matarocat

Presentació dels resultats de l’EMEF de l’àmbit AMTU.
Sra. Maite Pérez.
iermB

Projecte BiTiBi.
Sr. Oriol Juncadella.
FGC @biketrainbike

Resultats dels serveis exprés.cat.
Sra. Cristina Pou.

Generalitat de Catalunya @territoricat @gencat

15.00 Dinar
Presidit per Il·lm. Sr. Joan Mora i Bosch
President de l’AMTU i Alcalde de Mataró
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