
La planificació i la gestió de la mobilitat amb criteris de 
sostenibilitat

Sessió tècnica

Programa:

10.00 – 10.15 Presentació de la sessió
Roser Fernández, directora general de La Unió

10.15 – 11.45 El marc regulador de la gestió de la mobilitat i les seves implicacions per al sector
sòcio-sanitari
Xavier Sanyer, cap del Servei de Mobilitat d’Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona

L’experiència de l’Hospital Germans Trias i Pujol
Marc Jaumà, director de Serveis Generals de l’Hospital Germans Trias i Pujol

Els Plans de Desplaçament d’Empresa: instrument clau per a la planificació i la gestió
de la mobilitat als centres de treball
Xevi Codina, cap de Projectes de Mobilitat Sostenible de Lavola (grup Anthesis)

11.45 – 12.00 Torn obert debat i preguntes

Cloenda

Dijous

14/11/2019

De 10.00 a 12.00 h

Inscriu-te

#associatscol

Sala d’Actes de 

La Unió

c. València, 333, baixos, 

08009 Barcelona

Com arribar-hi

La responsabilitat social i la humanització de l’atenció són dues de les 8
àrees d’acció prioritàries del Projecte +FUTUR de La Unió. En aquest
context, cal donar una resposta a la necessitat de millorar l'accessibilitat als
centres de treball, contribuint a reduir la contaminació i la congestió
urbanes que, juntament amb les creixents restriccions a la circulació de
vehicles contaminants, fan que la gestió de la mobilitat i de l’accessibilitat
amb criteris de sostenibilitat i seguretat hagin esdevingut un punt clau per
a qualsevol organització.

El Fòrum d’Associats Col·laboradors de La Unió organitza aquesta sessió,
amb la col·laboració de Lavola (grup Anthesis), l’hospital Germans Trias i
Pujol i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.

De la mà de Lavola, experts en sostenibilitat en les organitzacions,
coneixerem com elaborar un Pla de Desplaçament d’Empresa els
avantatges i beneficis que pot representar en termes de prevenció de
l’accidentalitat laboral, reducció de la contaminació atmosfèrica, retenció o
atracció de talent, millores logístiques, així com els ajuts existents per a la
seva implementació.

Aquesta sessió va dirigida a gerents, direccions de recursos humans, de
prevenció de riscos laborals, de responsabilitat social corporativa, medi
ambient i tots aquells professionals que directa o indirectament participen
en la planificació de l’accés als centres de treball i la mobilitat.

Amb la col·laboració de:

https://www.uch.cat/comunicacio/activitats-101/sessio-tecnica.-la-planificacio-i-la-gestio-de-la-mobilitat-amb-criteris-de-sostenibilitat-100.html
https://www.uch.cat/altres/com-arribar-hi.html
https://www.uch.cat/mesfutur

