
“Mobilitat a l'Eixample en clau de futur: eixos verds, intermodalitat, 

e-commerce, MaaS i congestió” a càrrec de Francesc Magrinyà

Organitza: Col·lectiu CMES per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible 
_____________________________________________________________

Data:  Dilluns 20 de febrer a les 17h00  - Lloc: presencial i on line

Programa: Davant els canvis d'ordenació dels carrers (creació d’eixos verds, carrers amb carril bici, la nova xarxa de bus), de les
dades de contaminació, de la nova demanda de l’e-commerce, i de la preocupació pels nivells de congestió, es proposa explicar
l'origen i motivació de la proposta d’eixos verds, exposar la situació de la distribució urbana, i proposar les claus de futur per
organitzar la mobilitat de l'Eixample en perspectiva local i metropolitana per a persones i mercaderies.

Ponent: Francesc Magrinyà és enginyer de camins per la UPC (1988) i doctor en Urbanisme per l’ENPC i París La Sorbonne
(2002). A la UPC, és professor agregat d’urbanisme del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental i també a l’Institut de
Sostenibilitat. Va iniciar seva carrera professional en diverses consultories d’urbanisme i transports (1988-96). Ha estat
responsable de mobilitat de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (2000-06), director de l’Àrea de Planificació Estratègica
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2015-19) i conseller del Districte de l’Eixample de Barcelona (2015-21).

És expert en relacions d’urbanisme i transport, i d’infraestructures de serveis urbans, així com d’estudis metropolitans,
estratègies metropolitanes i la resiliència de territoris metropolitans.

Publicacions: La evolución de la ingeniería en la urbanística (Ed. UPC, 2002), Construcció de ciutat i xarxes d’infraestructures (Ed.
UPC, 2004); L'espai urbà de la mobilitat (Ed. UPC, 2007); Cerdà, 150 años de modernidad (Ed. Actar, 2010); Reflexió Estratègica
Metropolitana per a un Territori Resilient (Ed AMB, 2019), L'economia circular a l'AMB (Ed AMB 2019).

Ponència de 17h00 a 18h00
Debat: de 18h00 a 19h00

Lloc presencial: Arxiu Històric del Poblenou – Ramon Calsina 1 – 08019 Barcelona

Enllaç on line: https://us02web.zoom.us/j/85171604526?pwd=MjdYeU10UkJoY2ExaVZCQ0hZT2JYQT09

Meeting ID: 851 7160 4526  - Passcode: 928978

Ponència/debat:

https://us02web.zoom.us/j/85171604526?pwd=MjdYeU10UkJoY2ExaVZCQ0hZT2JYQT09

