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Jornada de debat: Un nou model de mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona

NOVETATS

GRATUÏTS

dimarts, 28 novembre, 2017 09:30 a 11:15
M'hi vull inscriure (/ca/pimec-tu/agenda/inscripcio?acte=203507)
PIMEC del Baix Llobregat, l’Associació El Prat Empresarial i l’Ajuntament del Prat, organitzen la segona jornada anual de debat a l’entorn de la logística adreçada al
teixit empresarial del territori. Enguany la proposta és conèixer de primera mà i debatre un “nou model de mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona”, que, sens
dubte, tindrà impacte en l’activitat empresarial i en la sostenibilitat de les nostres ciutats.
Per tal de treure tot el fruit possible de la jornada, comptarem amb la participació d’experts en logística i mobilitat, i de responsables municipals sobre aquesta
temàtica. Així mateix, esperem la vostra participació activa en el debat.

PROGRAMA:
9.15 h Acreditacions
9.30 h Benvinguda
·

Sra. Marta Mayordomo, tinenta d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

·

Sr. Jordi Morera, president d’El Prat Empresarial (Associació d'Empresaris del Prat de Llobregat)

·

Sr. Ramón Pons, president de PIMEC Baix Llobregat-L‘Hospitalet

09.45 h "La zona de Baixes Emissions de les Rondes de Barcelona i la seva in uència sobre la Distribució Urbana de Mercaderies"
Sr. Carles Conill, director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

10.15 h Taula rodona: Situació de les infraestructures, afectació en les empreses de logística
·

Sr. Sergi Alegre, tinent d´alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat, Mobilitat i Transport de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

·

Sr. Xavier Amate, regidor-delegat de Territori, Mobilitat i Platges de l’Ajuntament de Castelldefels

·

Sr. Carles Conill, director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Presenta i modera: Sr. Ignasi Sayol, president de PIMEC Logística

11.15 h Cloenda de la jornada i cafè-networking

Lloc:
Centre de Promoció Econòmica
c/Moreres, 48
08820 El Prat de Llobregat

Inicia la sessió
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Més informació:
Eva Valero evalero@pimec.org (mailto:evalero@pimec.org) / 93 632 73 73
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TAMBÉ ET POT INTERESSAR

(/ca/pimes-autonoms/serveis/medi-ambient-responsabilitat-social-corporativa/gestor-ambiental)
Gestor ambiental (/ca/pimes-autonoms/serveis/medi-ambient-responsabilitat-social-corporativa/gestor-ambiental)
Ocupa’t de fer créixer la teva empresa, nosaltres fem la resta
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Certi cacions ambientals (/ca/pimes-autonoms/serveis/medi-ambient-responsabilitat-social-corporativa/certi cacions-ambientals)
Troba el valor afegit en els teus productes i serveis
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empresa de Catalunya
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