SETMANA
EUROPEA
DE LA
MOBILITAT
2021
CCOO de Catalunya, amb motiu de la Setmana Europea de
la Mobilitat, proposem per a aquest any iniciatives i activitats
per fer més sostenible i equitativa la mobilitat quotidiana.

Jornada
MOBILITAT SOSTENIBLE
I TREBALL

28.09.2021
@ccoocatalunya

10.00 h Presentació de l’acte: AURORA HUERGA BARQUÍN, secretària de Política
Territorial i Migracions de CCOO de Catalunya

10.20 h Taula rodona: “Reduir la mobilitat: la ciutat dels 15 minuts”
Modera:
LILIANA REYES HERNÁNDEZ, coordinadora de CCOO de l’Hospitalet de Llobregat

La mobilitat basada en el vehicle privat, de combustió, té un
impacte negatiu en el medi ambient, en la salut pública i en
la qualitat de vida a viles i ciutats. A més ocupa una part molt
gran de l’espai públic i en determina els usos, i deixa de banda
la majoria de la població.

Intervenen:
SALVA CLARÓS FERRET, responsable de Política Sectorial de CCOO de Catalunya

Aquesta mobilitat insostenible també exclou d’oportunitats
de feina les persones que no disposen de cotxe propi,
majoritàriament, joves, immigrants, dones i persones amb
ocupacions precàries. I quan hi ha opcions de transport
públic aquest servei no sempre s’adapta suficientment a les
necessitats de les persones usuàries en temps de trajecte, en
freqüència i en comoditat.

NEL·LA SABORIT ESTEVE, enginyera civil del Gabinet Tècnic del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona PEMB

La mobilitat al servei de la majoria s’ha de cobrir amb
transport públic i de manera intermodal. La demanda de
desplaçaments per treballar, per estudiar, per al lleure i per
relacionar-se és una necessitat bàsica que no pot dependre
de tenir un vehicle propi. Cal que les nostres necessitats
de mobilitat es puguin cobrir de manera sostenible i amb
un transport públic assequible. Cal dedicar el gruix dels
recursos públics a la mobilitat quotidiana de la majoria i no
en infraestructures al servei de les elits i dels viatges de llarga
distància.

SILVIA CASORRAN MARTOS, ambientòloga i adjunta a la gerència de l’arquitecte en
cap de l’Ajuntament de Barcelona

11.30 h Taula rodona: “Experiències i propostes de CCOO en matèria de
mobilitat sostenible”
Modera:
LLORENÇ SERRANO I GIMÉNEZ, responsable de Transicions Justes de CCOO de
Catalunya
Intervenen:
LAURA DIÉGUEZ FERRER, tècnica de CCOO de Catalunya especialitzada en
sostenibilitat, que parlarà de la mobilitat amb perspectiva de gènere
JULIA ROSSANNA SÁNCHEZ-VALVERDE, responsable de Sostenibilitat d’Acció Jove
de CCOO, que parlarà de la mobilitat i els joves
ALBERTO PUIVECINO LOBERA, secretari de Medi Ambient, Sostenibilitat i Mobilitat de
CCOO de les Terres de Lleida, que parlarà de la proposta de serveis Avant i de Rodalies

Cal fer la mobilitat sostenible i justa, i és millor encara reduirne la necessitat. Fer-ho implica repensar els usos de l’espai
urbà. Cal posar fi a la segregació d’activitats i fer de les ciutats
llocs on convisquin els usos residencial, logístic, de serveis i
industrial. Aquesta visió, que suposa revertir l’urbanisme
dels darrers anys basat en el baix preu i en l’abundància dels
combustibles fòssils, ocuparà part de les nostres reflexions
en els actes de la SEM2021.

13.00 h Cloenda: CRISTINA TORRE LÓPEZ, secretària d’Acció Sindical i Transicions Justes

www.ccoo.cat

INSCRIPCIÓ (modalitat presencial a Via Laietana, 16): AQUÍ
RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE PER YOUTUBE:

CRISTINA RODRÍGUEZ I VILA, secretària general de CCOO de les Terres de Lleida,
que parlarà de la proposta de Rodalies per a Lleida
MARI PAZ LAGO, de la Secció Sindical de CCOO d’EPSON, que parlarà de la
mobilitat a la feina al Polígon de Ca n’Ametller

de CCOO de Catalunya

