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Data:  28 de març 2017 

Lloc: Campus de la UIB. Carretera de Valldemossa km 7,5. Palma (Illes Balears) 

Introducció 

Amb aquesta tercera edició de la Jornada del Vehicle Elèctric, organitzada per SmartUIB i el Vicerectorat 

de Campus, Cooperació i Universitat Saludable en el marc de la IV Setmana Saludable a la UIB, volem 

donar continuïtat a la iniciativa que vàrem encetar l’any 2015, amb l’objectiu de conèixer millor i 

promocionar el vehicle elèctric al nostre territori. A la jornada s’organitzen les activitats següents:  

“Prova un cotxe elèctric” i “Prova una bici i una moto elèctrica urbana”, que permetran fer proves de 

conducció d’aquests vehicles elèctrics pel campus; una usuària quotidiana del cotxe elèctric des de fa 

tres anys, Irene Nadal, ens donarà a conèixer la seva experiència de conducció amb aquest tipus de 

vehicle elèctric; també hi haurà una sessió explicativa per saber com funciona el cotxe elèctric i com es 

pot treure-li el màxim partit, a càrrec de Renault España; l’empresa Urban Drivestyle ens parlarà de la 

seva experiència amb les bicicletes i les motos elèctriques urbanes. Finalment, a la taula rodona 

s’exposarà i debatrà la visió que es té, transcorregut un any de l’anterior edició, de diverses qüestions 

relacionades amb la mobilitat sostenible amb el vehicle elèctric com, per exemple, les següents: estam 

preparats per a la mobilitat sostenible?, com s’està evolucionant?, quins inconvenients hi ha encara? 

Aquestes i altres preguntes dels assistents les intentaran resoldre els convidats a la taula rodona. 

 

Programa de les activitats 

9-14 h. Prova un cotxe elèctric, a càrrec de la Xarxa Renault de les Balears. Prova un ZOE i mou-

t’hi pel campus. Al punt de recàrrega per a vehicles elèctrics de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. 

9-14 h. Prova una bici i una moto elèctrica urbana, a càrrec d’Urban Drivestyle. Prova una bici i 

una moto elèctrica urbana i mou-t’hi pel campus. A la zona de vianants, a l’exterior de l’entrada 

principal de l’edifici Mateu Orfila i Rotger. 

12-14 h. Ponències i taula rodona sobre cotxe elèctric. A la Sala de Graus del bloc A de l’edifici 

Gaspar Melchor de Jovellanos. 

12 h. Ponència  “Experiències amb el meu cotxe elèctric”, a càrrec d’Irene Nadal Gómez, 

professora titular d'universitat de la UIB 



 
 

12.20 h. Ponència  “El cotxe elèctric: com funciona i com es pot treure-li el màxim 

partit”, a càrrec d’Óscar Lordén González, delegat comercial de vendes de Renault España 

Comercial. 

12.40 h. Ponència: “Bici elèctrica urbana, l’experiència d’Urban Drivestyle”, a càrrec de 

Thor Schoof, Urban Drivestyle. 

13 h. Taula rodona i debat «El cotxe elèctric: una mirada propera, vist un any 

després». Moderador:  Jordi Llabrés Bordoy, vicerector d’Innovació i Transferència de la UIB 

Ponents: 

‒ Joan Groizard Payeras, director general d’Energia i Canvi Climàtic 

‒ Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la UIB 

‒ Joana M. Seguí, UIB-Civitas 

‒ Óscar Lordén González, delegat comercial de vendes de Renault España Comercial 

‒ Bernardí Jaume, gerent de Renault Llucmajor 

‒ Martín Ribas Medina, director comercial Balears a Endesa 

‒ Irene Nadal Gómez, professora titular d'universitat de la UIB 

‒ Thor Schoof, Urban Drivestyle  

‒ Bartolomé J. Serra Cifre, director de SmartUIB 

 

 

 Inscripcions limitades al formulari que trobareu a la següent adreça URL: 

http://ousis.uib.cat/Linies-dactuacio/Setmana-saludable/Formulari/ 

(Al camp “Activitat” s’ha de seleccionar l’opció “Cotxe elèctric”) 


