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Taller online 
UNA MOBILITAT LABORAL MÉS SOSTENIBLE 
EN EL CONTEXT POST-COVID 

 Places limitades i 
sota inscripció 

 
Taller pràctic dirigit a empreses, institucions i organitzacions per aportar-los eines i 
propostes d’actuació en favor d’una mobilitat laboral més sostenible, tot posant en valor 
els múltiples beneficis que se’n deriven.  

Algunes preguntes que es respondran: com han canviat les pautes de mobilitat al treball 
amb la crisi sanitària?; com ha de ser la mobilitat sostenible a l’empresa en temps de Covid 
i postCovid?; quines mesures de flexibilitat s’hi poden introduir en la dinàmica de 
funcionament per avançar cap a un model més eficient i rendible?; quins avantatges 
econòmics i socials aporta a l’empresa i a les persones treballadores?; quines iniciatives i 
bones pràctiques existeixen i poden servir d’exemple?... 
 
Durada i programa 

Tallers de quatre hores dividits en dues sessions de dues hores cadascuna:  
· Sessió 1ª - Covid i mobilitat sostenible al treball. Conceptes, dades i preguntes clau. 

Resolució de dubtes i recollida de casos. 
· Sessió 2ª - Eines per a l’acció. Exemples d’experiències i bones pràctiques. Els plans 

de mobilitat corresponsable com a instrument suport. 
 
Dates a escollir 

Cal triar un taller dels quatre que es proposen a continuació: 
· T1 - Dimarts 6 i dijous 8 d’abril 
· T2 - Dilluns 12 i dimecres 14 d’abril 
· T3 - Dimarts 13 i dijous 15 d’abril 
· T4 - Dilluns 19 i dimarts 21 d’abril 

L’horari de totes les sessions serà de 16 a 18 hores. 
 
Coordinació 

Lluís Alegre, Director de l’Àrea de Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
Xavier Sanyer, Cap del Servei de Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità. 

 
Contacte i dinamització 

Antoni París · Comunicació i estratègies de sostenibilitat. 
Pau Avellaneda, geògraf i consultor en mobilitat sostenible, professor de la UAB. 
Correu: tallers-atm@socioambiental.cat 
Telèfon 676 516 679 

Cal enviar un correu electrònic de confirmació amb les dades següents [nom, empresa 
i càrrec, taller escollit i dades de contacte], o trucar es desitja més informació. Places 
limitades i sota inscripció. 

 
Tallers impulsats per l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM). 
Amb el suport de: AECOC, Cambra de Comerç de Barcelona, Catalonia Logístics, FECAV,  Foment 
del Treball, Institut Cerdà, PIMEC, Railgrup i UPIC. 

 


