Curs Online
MOBILITAT SOSTENIBLE
Curs
!!
gratuït
Del 9 de novembre
al 14 de desembre
de 9:30 a 13:30 h
(i en diferit)

INSCRIU-TE
La transició cap a una mobilitat sostenible és un repte ineludible per fer front a les problemàtiques
locals (contaminació atmosfèrica i problemes de salut de la població) i globals (canvi climàtic)
provocades per l’ús dels combustibles fòssils. Per aquest motiu, l’aposta de les ciutats per modes i
sistemes més sostenibles de transport cada cop és més forta. Però, entenem com a ciutadans el
perquè de les accions que es prenen i de les noves normatives que es desenvolupen? Som realment
conscients dels impactes dels diferents modes de transport? Què podem fer com a particulars, o
com a empresaris o com a responsables a les nostres organitzacions, per afavorir una mobilitat
menys contaminant?
Amb aquest curs, de 40 hores lectives, us facilitarem una visió general dels reptes de la mobilitat, la
relació amb la qualitat de l’aire i de vida a les ciutats, aclarirem conceptes i coneixerem les
característiques dels diferents modes de transport. També entendrem millor les estratègies per
avançar cap a una mobilitat més sostenible. Al llarg de la sessió, complementant els aspectes teòrics,
s’explicaran experiències i exemples reals.

Programa
BLOC I Introducció als reptes ambientals i de la mobilitat
Sessió 1 (dimarts 9 de novembre)
· Reptes ambientals actuals
· Impactes ambientals de la mobilitat
Ponent: Jennifer Coronado (Espai Ambiental Cooperativa).

Sessió 2 (dijous 11 de novembre)
· Mobilitat i ús de l’espai públic
· Anàlisi de la mobilitat en clau de gènere i en clau de justícia social
Ponent: Núria Pérez Sans (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
IERMB).
Sessió 3 (dimarts 16 de novembre)
· La connexió entre contaminació i qualitat de l'aire i salut de la ciutadania.
Ponent: Tamara Iungman (ISGlobal).
BLOC II GESTIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Sessió 4 (dijous 18 de novembre)
· Conceptes de gestió de la mobilitat. Modes de transport privat i públic,
característiques.
· Planificació de la mobilitat. Marc normatiu. Plans de Mobilitat Urbana. Plans de
Mobilitat d’Empresa.
Ponent: Jordi Castelló (VAIC).
Sessió 5 (dimarts 23 de novembre)
· Seguretat vial i mobilitat sostenible. Conducció eficient. Ponent: pendent.
· Cas del tren (persones i mercaderies). Ponent: Daniel Pi (Associació per la Promoció
del Transport Públic (PTP)).
· Anàlisi de la mobilitat en avió. Ponent: pendent.
BLOC III NOVES MOBILITATS
Sessió 6 (dijous 25 de novembre)
· L’optimització del transport públic. La combinació de modes de transport.
Ponent: Daniel Pi (Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP)).
· Estratègies per una mobilitat més sostenible (Zones de Baixes Emissions, Zones
per a Vianants i altres eines per limitar l’ús dels mitjans de transport contaminants
i promoure els més respectuosos ambientalment).
Ponent: Marc Iglesias (Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP)).

Sessió 7 (dimarts 30 de novembre)
· Bicicleta. La ciutat i la ciutadania preparades per a l’ús de la bicicleta com a
vehicle privat.
Ponent: Jordi Castelló (VAIC).
Sessió 8 (dijous 2 de desembre)
· Mobilitat elèctrica. Vehicle elèctric i vehicles de mobilitat personal.
Funcionament dels punts de recàrrega públics i privats. Tipologies d'endolls i
potències de recàrrega.
Ponent: Ricard Jornet (Som Mobilitat).
Sessió 9 (dijous 9 de desembre)
· Mobilitat compartida. Per vehicle o per trajecte.
Ponent: Ricard Jornet (Som Mobilitat).
· La Mobilitat com a Servei (Mobility As A Service (MAAS)).
Ponent: Pendent de confirmació.
Sessió 10 (dimarts 14 de desembre)
· Casos pràctics locals i del món.
· Preguntes i debat amb els i les alumnes.
Ponent: Jennifer Coronado (Espai Ambiental Cooperativa).
FORMAT "AULA VIRTUAL"
· Cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que podrà accedir a la documentació i a les
sessions per videoconferència que conformen el curs.
· A les sessions online podràs assistir en directe a la presentació dels ponents i comunicar-te amb els docent en
temps real.
· Si no pots connectar-te en directe, o si vols repassar els continguts, pots visualitzar posteriorment el vídeo de
cada sessió.
· Podràs fer arribar els teus dubtes als docents principals a través de la plataforma de formació.
· Els continguts del curs estaran disponibles a la plataforma de formació fins el 14 de gener.

Organitzen:
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Si tens qualsevol dubte, et pots posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça
escola.formacio@coamb.cat o al telèfon 633470649.

