5

CETOPnews

Curs d’eines de gestió
de la mobilitat
Els dies 25 i 27 de setembre i el 2,4 i 9 d’octubre, va
tenir lloc a la seu del Col·legi un curs d’eines de gestió
de la mobilitat, adreçat a tots aquells professionals,
tècnics i gestors que treballen als camps de la
gestió viària, el trànsit i el transport de viatgers, que
desitjaven ampliar els seus coneixements en matèria
de mobilitat urbana i conèixer altres aspectes de la
circulació a les ciutats que els hi podien ser útils per
al seu dia a dia.
El curs va comptar amb una aﬂuència destacable
de col·legiats interessats en la millora i les novetats
dels transports dins l’àmbit metropolità.

donar resposta a una realitat canviant en la mobilitat
de vianants, bicicletes i transport públic, com a
formes de transport cada vegada més protagonistes
atès al seu minso caràcter contaminant.

El tema de la regulació del trànsit i de l’ordenació de
l’estacionament dins les grans urbs van ser un dels
grans temes abordats en el curs, amb la ﬁnalitat
de conscienciar els col·legiats de la problemàtica
existent en la lluita continuada entre el medi
ambient i la comoditat dels habitants de grans nuclis
urbans.

Els assistents a les jornades van poder conèixer, a
través de les paraules dels ponents ,les eines principals
de gestió de la mobilitat en l’àmbit urbà, a més dels
instruments de planiﬁcació, avaluació i participació
que es deriven de la Llei de la Mobilitat 9/2003,
d’aplicació al territori de Catalunya, que ha previst lligar
desenvolupament urbanístic i previsions de mobilitat,
des de les fases inicials de planejament, amb eines
com els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) i els Estudis
d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG).

Aquest punt, es va complementar amb informació
detallada sobre els nous models de mobilitat urbana
engegats en els darrers temps i que constitueixen
un punt important de les novetats en la gestió
de la mobilitat urbana. Així doncs, la informació
donada sobre els projectes iniciats per resoldre la
problemàtica de saturació de trànsit i contaminació,
com el Carsharing, el Bicing o el Carpooling, van
servir per acostar els assistents a aquests mitjans
de transport alternatius amb els seus avantatges i
defectes.

L’ exposició teòrica i pràctica de les eines de disseny
i gestió de la xarxa viària va permetre que els
col·legiats assistents observessin la possibilitat de

Amb l’entrega d’un diploma acreditatiu a cadascun
dels professionals assistents, es van concloure les
jornades d’eines de gestió de la mobilitat.

