Objectius del curs:
• Dotar a la representació sindical dels coneixements i
habilitats per dur a terme actuacions que fomentin la
mobilitat sostenible, segura, saludable i equitativa per
a accedir als centres de treball.

Programa del curs de mobilitat sostenible als
centres de treball
Tarragona març - juliol 2013

- Introduir la temàtica de la mobilitat i els seus impactes
(ambientals, socials i econòmics), així com les
alternatives existents de mobilitat sostenible i segura.
- Aportar les eines de negociació i concertació
necessàries per a la representació sindical a les
empreses per abordar la mobilitat als centres de
treball.
• Elaborar una primera estratégia d’intervenció sindical
pels centres de treball i les àrees d’activitat productiva
de l’alumnat assistent
Direcció del curs:
Centre de referència en mobilitat d'ISTAS/CCOO,
Manel Ferri
Coordinació pedagògica:
Centre de referència en mobilitat d'ISTAS/CCOO,
Albert Vilallonga
Calendari:
El curs es realitzarà del 21 de març fins el 18 de juliol,
els dijous de 9 a 14 h, excepte
- sortida de camp: de 8 a 15 h
- examen: de 9 a 12 h.
Curs presencial de 50 hores:
16 classe de 2,5 hores cadascuna (total 40h.)
1 sortida de camp de 7 hores
1 examen de 3 hores

El curs està dirigit a:
Delegats i delegades sindicals,
responsables sindicals, personal técnic
i assessors i assessores sindicals.

Inscripció gratuïta

Lloc de realització:
CCOO de Tarragona
August, 48, 1r
43003 Tarragona

Més informació:
tel. 934812835
avilallonga@ccoo.cat
jmgasol@sindicat.ccoo.cat

Organitza:
- Unió Intercomarcal de CCOO Tarragona,
- Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut - CCOO
Col·labora:
- Escola de Formació Sindical (CCOO de Catalunya)
- Secretaria de Política Territorial i Barcelonès (CCOO
de Catalunya)

Programa del curs:
20 de març
9 h. Inauguració del curs a càrrec de:
Vicenç Tarrats, Secretari de Política
Territorial de CCOO de Catalunya
Josep Maria Gasol, Secretari de Medi
Ambient i Mobilitat de la Unió Intercomarcal
de CCOO Tarragona
Marc introductori
9,15 a 11,30 h. Paràmetres bàsics de mobilitat sostenible.
Manel Ferri, Responsable del centre de
referència en mobilitat d’ISTAS / CCOO

16 de maig
9 a 11,30 h. La distribució de mercaderies i els circuits
logístics.
Miquel de Toro, Tècnic en mobilitat CCOO
11,30 a 14 h. Exercici pràctic d’anàlisi de la mobilitat als
centres de treball.
Eduard Fernández, Escola de formació
sindical CCOO
Intervenció sindical en la mobilitat
dels centres de treball

11,30 a 14 h. Caracterització de la mobilitat al Camp de
Tarragona.
Antonio Larrull, consultor en mobilitat

30 de maig
9 a 11,30 h. Polítiques i propostes en mobilitat
de CCOO de Catalunya.
José Manuel Jurado, Responsable del
departament de sostenibilitat de CCOO

4 d’abril
9 a 11,30 h. Organització, plans i projectes de mobilitat
a l’àrea de Tarragona.
ATM del camp de Tarragona

11,30 a 14 h. Negociació col·lectiva i casos d'intervenció
sindical.
Manel Ferri, ISTAS/CCOO

11,30 a 14 h. El Pla de Mobilitat Urbana de Tarragona.
Ajuntament de Tarragona
Criteris per a la gestió sostenible
de la mobilitat als centres de treball
18 d’abril
9 a 11,30 h. Marc legislatiu per fomentar la mobilitat
sostenible.
Antoni Larrull, consultor de mobilitat
11,30 a 14 h. Afavorir els desplaçaments a peu i en
bicicleta.
Miquel de Toro, Tècnic en mobilitat de
CCOO Catalunya
2 de maig
9 a 11,30 h. Afavorir els desplaçaments en transport
públic.
Ricard Riol, President de l’Associació per
a la Promoció del Transport Públic
11,30 a 14 h. El cotxe compartit i la gestió de
l’aparcament.
Albert Vilallonga, ISTAS / CCOO

6 de juny
9 a 11,30 h. Metodologia dels plans i la gestió de la
mobilitat sostenible als centres de treball.
Albert Vilallonga, ISTAS/CCOO
11,30 a 14 h. El Pla de desplaçaments de la seu de la
Generalitat a Girona.
Gina Barraza. Gestora de mobilitat de la
seu de la Generalitat a Girona
20 de juny
8 a 15 h. Visita tècnica a dues grans àrees de
generació de mobilitat: Polígon Agroreus i
Tecnoparc de Reus.
Antoni Larrull, consultor de mobilitat
i Albert Vilallonga, ISTAS/CCOO

Pràctica en intervenció sindical
i avaluació dels coneixements
4 de juliol
9 a 11,30 h. Exercici pràctic d'elaboració
d’una estratégia d’intervenció sindical I.
Josep Maria Gasol, CCOO
Albert Vilallonga, ISTAS/CCOO
11,30 a 14 h. Exercici pràctic d'elaboració
d’una estratégia d’intervenció sindical II.
Josep Maria Gasol, CCOO
Albert Vilallonga, ISTAS/CCOO
18 de juliol
9 a 12 h. Examen.
Eduard Fernández, Escola de Formació
Sindical

Materials:
· La mobilitat al treball, 35 experiéncies i bones pràctiques. ISTAS
2.008
· Com avançar cap a un model de mobilitat dels treballadors i
treballadores més sostenible. Guia pràctica de suport
a l'acció sindical. ISTAS 2.008
· L’accés + sostenible al lloc de treball. Experiéncies i bones pràctiques.
CCOO de Catalunya 2008
· L’accés sostenible i segur al lloc de treball. Guia de suport a l’acció
sindical 2008
· Glossari de mobilitat. ISTAS 2009
· El projecte Gesmopoli. Gestió integral de la mobilitat
en polígons i zones industrials. Octubre 2008
· Resumen ejecutivo del informe: Las externalidades
del transporte en Europa. Gobierno de Aragón, CCOO de Aragón
y ISTAS 2010
Pàgina web del Departament de Sostenibilitat de CCOO de
Catalunya: http://www.ccoo.cat/sostenibilitat/
Portal de mobilitat a la feina d’ISTAS: http://movilidad.istas.net

