Benvolguts, benvolgudes,
Disposar d’un entorn més saludable i millorar la qualitat ambiental és una prioritat per a tota la
societat. La mobilitat pot ser el detonant que acompanyi el canvi del paradigma que necessitem, amb
urgència, per fer front al repte del canvi climàtic. En l’àmbit de la mobilitat calen transformacions
significatives del sistema d’infraestructures i transport per dotar-nos d’una mobilitat orientada al
servei, amb vehicles autònoms, compartits, elèctrics, no motoritzats i connectats, alhora que cal
apostar per la recuperació de l’espai públic.
Per posar en valor totes les iniciatives que es troben al nostre abast i avançar en l’àmbit de la
mobilitat sostenible, l’Ajuntament de Sabadell, Fira Sabadell i el Gremi de Tallers de Reparació i
Venda d’Automòbils de Sabadell i Província de Barcelona us presentem la 1a edició de la FIRA DE
MOBILITAT SOSTENIBLE DEL VALLÈS (http://firamobilitatsostenible.cat/). També, com a Comitè
organitzador us convidem a participar activament en aquest esdeveniment únic, amb caràcter bianual,
ja sigui com a expositor, patrocinador, col·laborador o assistent.
La Fira tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 d’abril de 2019 a Fira Sabadell i constarà d’un doble espai de
coneixement:
• Jornades tècniques. Més de 70 ponents de prestigi reconegut a escala nacional i internacional
formaran part d’aquestes jornades que preveuen reunir prop de 250 professionals. El
programa inclourà 20 sessions de treball orientades al debat, a la reflexió i a la
presentació/avaluació de solucions.
• Zona expositiva. Espai de 3.600 m2, amb una previsió d’assistència de públic general de més
de 2.000 persones.
La Fira es posiciona amb els trets diferencials següents:
• Orientació experimental. Desitgem que les persones assistents puguin experimentar els
serveis, manipular els productes i viure de primera mà la mobilitat sostenible (Test&drive,
tallers demostratius).
• Sinergies entre solucions de mercat, tendències de futur i projectes en fase experimental.
Volem que la Fira sigui un espai per experimentar productes i serveis reals i disponibles
(productes madurs), i alhora informar-se del futur de la mobilitat sostenible (tendències) i
conèixer iniciatives en fase avançada de disseny i implantació (startups i racó de
l’emprenedoria).
• Multitecnologia i multimode de transport. No ens centrem en un únic sector (automoció
privada) ni en una única tecnologia (elèctrica).
L’aposta de la Fira de la Mobilitat Sostenible del Vallès és la següent:
• Epicentre d’una mostra de models reals de vehicles sostenibles (cotxes, autobusos, camions,
motocicletes, bicicletes, patinets, drons…).
• Espai de divulgació i capacitació professional en un sector econòmic creixent i estratègic per
al territori del Vallès.
Esperem comptar amb vosaltres en aquest espai de coneixement, demostració i dinamització que és
la Fira de Mobilitat Sostenible del Vallès.
Cordialment,
Sabadell, 18 de desembre de 2018

Joan Berlanga Sarraseca
Tinent d’alcalde
Ajuntament de Sabadell

Eduard Navarro
Regidor de Treball i Empresa
Ajuntament de Sabadell

Josep Manel López
Gremi de Tallers de Reparació
de Sabadell

