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El grup de treball de Mobilitat Eficient del Clúster d’Eficiència 
Energètica de Catalunya presenta el White Book of the Sustainable 

Mobility in the XXI century 

El grup de treball de Mobilitat Eficient, pertanyent al Clúster d’Eficiència Energètica de 
Catalunya (CEEC), està format per un conjunt d’empreses associades al CEEC que centren 
part de la seva activitat en el sector de la mobilitat.  

El passat dia 12 de Novembre va tenir lloc la presentació del “The White Book of the 
Sustainable Mobility in the XXI Century” elaborat per aquest grup de treball. L’acte, al que 
van assistir més de 40 persones relacionades amb l’àmbit de la mobilitat, es va celebrar a la 
seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). 

El grup de treball de mobilitat eficient, coordinat per l’empresa Comsa Emte, va iniciar el 
projecte de redacció d’un llibre blanc de mobilitat per tal de donar resposta als problemes 
de mobilitat de les ciutats del segle XXI. En la redacció d’aquest llibre han participat les 
següents empreses i entitats pertanyents a aquest grup de treball: Comsa Emte, CITCEA-
UPC, GTD Sistemas de Información, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Institut Cerdà, 
l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i Siemens. D’altra banda, també s’ha 
pogut comptar amb la col·laboració d’experts de reconegut prestigi com l’Assumta Farran, 
Directora General de Qualitat Ambiental; en Lluis Puerto, Director Tècnic del RACC; l’Olatz 
Ortiz, Responsable d’Estudis i Projectes de Tram; en Francesc Robusté, Director del Cenit; i 
l’equip de Barcelona Regional. 

L’Albert Ginestà, Vice-President del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, va obrir 
l’acte remarcant la importància de la col·laboració entre les empreses en el si del clúster 
mitjançant els grups de treball, i agraint a tots els autors i col·laboradors la seva participació 
en la elaboració del Llibre.  

Durant la presentació del llibre es va comptar amb la participació de Xavier Querol, Professor 
d’Investigació a IDAEA-CSIC (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua-Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas), que va realitzar una presentació sobre la qualitat de 
l’aire i la mobilitat urbana. Durant la seva intervenció va incidir en els greus impactes 
mediambientals pel que fa a emissions que suposa la congestió de les ciutats, i va situar la 
ciutat de Barcelona com una de les més afectades per alts nivells de contaminació 
atmosfèrica derivats del trànsit. 
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Durant la segona part de la jornada de presentació, els representants de les empreses 
redactores del Llibre (Jaume Roca de Comsa Emte, Albert Fayos de GTD, Albert Guasch de 
l’Institut Cerda, Miquel Àngel Escobar de l’Institut Català d’Energia, Roberto Villafáfila del 
CITCEA-UPC i Manel Sanmartí de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya) van exposar 
els punts clau de cadascun dels capítols del document.  

Finalment, la cloenda de l’acte va ser a càrrec d’en Joan Torres, President de la Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya i expert amb un ampli recorregut en el sector de la 
mobilitat, que va tancar l’acte amb algunes reflexions interessants sobre la mobilitat de les 
ciutats. 

Podeu descarregar el “The White Book of the Sustainable Mobility in the XXI Century” 
mitjançant el link, o escanejant el següent codi Qr:  

 

 

El Clúster d’Eficiència Energètica  és una associació que, a través de la col·laboració entre les 
més de 100 empreses i les entitats associades procedents dels àmbits tecnològics, de 
recerca, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat impulsar 
l’àmbit de l’eficiència energètica. 

Barcelona, 13 de novembre de 2013 
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