EL FUTUR DEL VEHICLE ELÈCTRIC
L’EVS, el Simposi Mundial sobre el Vehicle Elèctric arriba a Barcelona
El proper mes de novembre se celebrarà a Barcelona l’EVS27 ‐
la 27a edició del World Electric Vehicle Symposium and
Exposition.
Per parlar del que aquest esdeveniment representa per al
futur del nostre país i amb el suport de Barcelona Activa, el
Col∙legi d’Enginyers Industrial de Catalunya (EIC) i el Cercle
Tecnològic de Catalunya (CTecno) han organitzat aquest acte
en el que podrem escoltar la opinió de distingits representants
de l’administració, del sector de l’automoció, de l’empresa
privada i de l’empresa pública.
L’EVS27 és un esdeveniment mundial que se celebra des de
l’any 1969 i està reconegut com el primer esdeveniment
tecnològic sobre Vehicles Elèctrics per a professionals del món
acadèmic, del govern i de la indústria. Se celebra cada 12÷18 mesos i va rotant entre tres continents: Nord Amèrica,
Europa i Àsia. La 27a edició d’enguany toca fer‐la Europa i Barcelona ha estat escollida la ciutat d’acollida.
Es tracta doncs d’una oportunitat única que no podem desaprofitar ja que el futur de les nostres indústries, de les
nostres universitats, dels nostres professionals estarà a casa nostra.

13 de juny a les 18:00 hores
Auditori de Barcelona Activa ‐ Ajuntament de Barcelona
Llacuna 162‐164, 08018 Barcelona
Inscripcions: reserves@serveis.eic.cat o bé per telèfon al 93‐319.23.04

PROGRAMA
Inauguració.
A càrrec del Sr. Josep Marquès, Director de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona.
Presentació.
A càrrec de Sr. Joan Vallvé, Degà del Col∙legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, i del Sr. Jordi William Carnes,
President de la Fundació CTecno.
L’impacte que suposa l’EVS en la indústria catalana.
A càrrec del Sr. Antoni M. Grau, Director General d’Indústria del Departament d’Indústria i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
Situació actual de la tecnologia del vehicle elèctric.
A càrrec del Sr. Vicens Aguilera, President del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, i el Sr. Jaume
Prat, Membre de la Comissió d’Innovació de Producte del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
Presentació de l’EVS27.
A càrrec de la Sra. Adriana del Solar, Directora de l’EVS27 de Fira de Barcelona.
Taula rodona: Visió sobre el futur del Vehicle Elèctric.
Intervindran,
• El Sr. Ignasi Ferrer, Director, Corporate Integration & Innovation de Applus+ IDIADA Group.
• El Sr. Javier Redondo, Director del Proyecto Cero Emisiones de NISSAN IBERIA S.A.
• El Sr. Santi Castellà, Responsable de Projectes d’Electromobilitat de SEAT S.A.
Debat moderat per Ramon Pruneda, Responsable de Projectes d'Energia i Mobilitat de Barcelona Activa.
Cloenda
Amb la col∙laboració de

