
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN MOBILITAT I URBANISME

La mobilitat és el conjunt de desplaçaments que les persones o béns 
han de realitzar per motius laborals, formatius, sanitaris, culturals, 
d'oci o per qualsevol altre motiu.
La incidència cada cop més gran de la mobilitat, tant en la 
planificació i concepció de les ciutats com en el desenvolupament 
global del territori, fa necessari la formació d’especialistes que 
puguin planificar i gestionar, des de una visió globalitzadora, en els 
diferents camps associats a la mobilitat.
Aquest és l’objectiu d’aquest curs, donar informació sòlida en la 
gestió de la mobilitat tant en l’àmbit local com general i plantejar 
tractaments i respostes globals sobre els factors que hi intervenen.

A qui va dirigit

El curs està orientat a titulats universitaris (geògrafs, arquitectes, 
urbanistes, ambientòlegs, enginyers), a tècnics que treballen en les 
administracions públiques en temes relacionats amb la mobilitat i a 
totes aquelles persones que vulguin decantar la seva professió cap a 
la gestió i planificació de la mobilitat en qualsevol dels seus àmbits.

Estructura del curs

El curs consta de 65h i s’estructura en vuit mòduls, que inclouen tots 
els àmbits que intervenen en el món de la mobilitat.
Les sessions seran el dimarts i dijous de les 16:30 a les 19:30h,  del 
14 de gener fins el 25 de març.

A final del curs els participants hauran de presentar un projecte de 
planificació i gestió de la mobilitat i/o accessibilitat, un exemple 
pràctic.  

1. PARÀMETRES BÀSICS DE LA MOBILITAT. Isabel  Salamaña,  
Teresa Barceló i  Sergi Nuss.  

Definicions de conceptes: mobilitat, accessibilitat, 
desplaçament, mobilitat generada, obligada, quotidiana, 
accessibilitat i mobilitat responsable, sostenibilitat.
Estadístiques de mobilitat a Europa, comunitats autònomes i 
Catalunya: ús del transport col·lectiu tren i bus,  del vehicle privat,  
de la bicicleta,  del cotxe compartit, d’altres modalitats  i a peu. 
El llibre verd de l’energia.
Enfocaments de planificació i gestió d’una mobilitat més 
sostenible en termes energètics, ambientals i socials. La relació 
de la mobilitat i el canvi climàtic

2. MARC JURÍDIC I NORMATIU. Manel Nadal,  Ma. Mercè Teixidor i 
Mar Oliva

Normatives europees, estatal i autonòmiques relacionades 
amb la mobilitat.
Normativa a Catalunya: la Llei de Mobilitat, directrius nacionals 
per la mobilitat i el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya.
La Unió Europea i la nova cultura de la mobilitat: 

• Llibre blanc del transport 2011
• Els programes de la Comissió Europea per a 

promoure un transport urbà net, econòmic i 
sostenible:

• Programes SUDOE : Interreg
• Anàlisi  i estudi de casos de ciutats europees
• Implicació de la ciutat en projectes 

europeus.
 Normativa local: 
              Normativa específica de circulació i elements reguladors  del trànsit
              Ordenances
              Plans locals de seguretat viària

3. URBANISME, MOBILITAT I ACCESSIBILITAT. Ma. Mercè 
Coromines, Ester Batlle,  Ma. Mercè Teixidor i Mar Oliva

 Normativa vigent quant a accessibilitat :
Comparativa entre el Decret 135/1995 - Codi d’accessibilitat de 
Catalunya i la Orden VIV 561/2010 i  Condiciones Básicas de 
Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados: Itineraris accessibles, l’amplada de 
voreres, els guals, els passos de vianants, el mobiliari urbà 
accessible, etc.
L’accessibilitat en el transport: les parades de bus en la via 
pública i en el transport col·lectiu.

Instruments, problemàtica i tendències de la mobilitat en les 
ciutats:
El POUM com a instrument de jerarquització i ordenació de les vies 
públiques i la urbanització de l’espai públic com a garantia de la 
mobilitat i accessibilitat urbana sostenible. 
Actuacions per a socialitzar l’espai: recuperació de l’espai públic 
i ciutadà, xarxa d’itineraris, àrees protegides de vianants i espais 
d’intercanvi ciutadà.  Anàlisi ciutats franceses, com a exemples.
Estratègies de pacificació del trànsit urbà: implantació zones 30, 
tractament de les travessies. Anàlisi casos. 
Integració de les polítiques de desenvolupament urbà i les 
polítiques de mobilitat i accessibilitat.
La gestió de la mobilitat a la ciutat (afectacions circulatòries, 
actes a la via pública, grans esdeveniments). Incidència en 

Estudi d’avaluació ambiental (instruments i casos pràctics).
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (instruments i casos 
pràctics).
La mobilitat en el món rural: bus exprés, taxi compartit.
L’exemple de transport públic en zones de baixa densitat: el 
Pirineu de Lleida.

5. ANÀLISI I PLANIFICACIÓ DELS SISTEMES DE TRANSPORT. 
Esteve Tomàs, Teresa Barceló,  Albert Sanz , Pau Noy i Miquel 
Àngel Dombriz 

El transport públic: anàlisi i característiques.
Elements per a l’optimització del transport públic:
•  la creació de les ATM i la integració tarifària,
•  carrils segregats i priorització semafòrica.
El transport públic com a connector de pols de mobilitat: 
hospitals, escoles, centres de treball i centres d’oci.
La bicicleta pública. Llums i ombres. Anàlisi de projectes de 
bicicletes públiques: Projecte Europeu Obis, Girocleta i  Bicing. 
Seguretat i connectivitat dels aparcaments: dissuasius, 
aparcaments segurs bicicletes. 
Sistemes d’us racional del vehicle privat: Car Pool, Park & Ride i 
carsharing.
El Ferrocarril i el seu paper en la mobilitat de viatgers i 
mercaderies. 
Integració i intermodalitat entre diferents modes de transport.

6. SISTEMES INTELIGENTS APLICATS A LA MOBILITAT. Carme 
Fàbregas i Irene Compte

Tecnologies aplicades a la mobilitat i el transport: 
                           •  SMART MOBILITY,  canvi de paradigma.
Tecnologies aplicadeals vehicles: 

• Servei a bord i interfície comunicació. 
• Sistemes d'ajuda a l'explotació del transport 

col·lectiu (SAE).   
• Barcelona, el pas de la targeta magnètica a 

la sense contacte                
Tecnologies de la Informació(TIC):

• Sistemes d’informació integrada per la 
mobilitat i l’aparcament urbans.

• Innovació tecnològica i informació en temps 
real per a la gestió eficient. 

• Sistemes d’informació d’aparcaments

7. CULTURA PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE. Ricard Riol i  
Betina Berger Iborra 

 
La participació una eina imprescindible en la nova cultura de la 
mobilitat. 
Les campanyes d’informació. 
Difusió de la informació per a generar un canvi d’hàbits i  de 
valors . 
Oficines d’informació a l’usuari versus centrals de mobilitat. 
L’exemple de Frankfurt i Terrassa.
La Setmana Europea de la Mobilitat.
Formació en el personal del transport Públic.

8. Dos exemples  de mobilitat sostenible: Freiburg i Vitòria. 

 

Teresa BARCELÓ I BADOSA. Llicenciada en Geografia i Màster en Alta funció directiva per la 
EAPC. Fou gerent de l’ATM de Girona.

Ester BATLLE I GENIS. Llicenciada en Geografia. Tècnica d'ordenació del territori freelance. 
Ha treballat en  la planificació de la mobilitat urbana.

Irene COMPTE. Geògrafa. Especialista en gestió i aplicacions dels Sistemes  d’Informació 
Geogràfica (SIG). Directora adjunta a l’empresa Urbiotica. 

Ma. Mercè COROMINAS i NOGUERA. Arquitecte. Especialista en accessibilitat universal i 
col·laboradora de l’Associació de Minusvàlids Físics de la província de Girona (MIFAS). 

Benjamin CUBILLO i VIDAL. Llicenciat en dret. Subdirector General de Coordinació i Gestió 
de la Direcció General de Transport i Mobilitat. Generalitat de Catalunya.

Miquel Àngel DOMBRIZ i LOZANO. Enginyer de Camins, Canals y Ports en l’especialitat de 
Transports, Ports i Urbanisme. Ha estat  Director del programa de Mobilitat i Grans 
Infraestructures de la secretaria de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.  És el  responsable 
logístic de FGC.

                          Carme FÀBREGAS i CASAS. Enginyera informàtica i Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica. 
                           Cap del Servei de Sistemes de l’Autoritat del Transport  Metropolità, Àrea de Barcelona (ATM).

Manel NADAL i FARRERAS. Llicenciat en Ciències Biològiques. Fou secretari per a la 
Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya . 

 Pau NOY i SERRANO. Enginyer Industrial. És president de l’Associació espanyola de 
Car-Sharing i Director de l’Oficina del programa Cities Prosperity Iniciative de les Nacions 
Unides amb seu a Barcelona.

Sergi NUSS i GIRONA. Llicenciat i Màster en Ciències Ambientals.  Investigador de la 
planificació de la sostenibilitat local i regional i de les polítiques territorials i ambientals. És 
membre de l’Associació de Naturalistes de Girona.

Mar OLIVA i MIRAMBELL. Geògrafa. Tècnica de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de 
Girona.

Montserrat PASCUAL i MANICH.- Llicenciada en Ciències Ambientals i postgrau en 
“Planificació i Direcció de la Mobilitat”. Ha treballar en planificació territorial i urbanística, 
estudis de mobilitat i gestora de mobilitat. 

Manel PINEDA i RUIZ. Llicenciat en Geografia i postgrau en Planificació  i gestió de la 
mobilitat. Soci-Director de projectes DOYMO.

Ricard RIOL i JURADO. Enginyer tècnic d'Obres Públiques. President de l'Associació per a la 
Promoció del Transport Públic.

Isabel SALAMAÑA i SERRA. Doctora en Geografia. Ha estat regidora de Medi Ambient, 
Mobilitat i Urbanisme a l’Ajuntament de Girona. És professora de Geografia de la Universitat de 
Girona i investigadora en planificació i ordenació del territori. 

Albert SANZ i CANO. Enginyer topogràfic. Treballa en projectes de cartografia i   mobilitat. 
Col·laborador dels serveis tècnics del Bacc.

Ma. Mercè TEIXIDOR I OLIVEDA. Enginyera Forestal. Cap de l’Àrea de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Girona.

 Esteve TOMAS I TORRENS.- Enginyer Tècnic agrícola. Fou assessor del president de la 
Diputació de Barcelona per a l’acció territorial. Director General de Ports i Transports del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Director del Programa per a la Mobilitat 
i Grans Infraestructures de la secretaria de  la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya .

Betina VERGER IGORRA.- Enginyera d'obres públiques, especialitat en transport i serveis 
urbans. Postgrau i Màster en planificació i gestió de la mobilitat. Cap de planificació del Servei  
de  Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

4. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LA MOBILITAT. Montse Pascual,  
Ester Batlle,  Manel Pineda i  Benjamin Cubillo 

Marcs de referència en la gestió de les polítiques de mobilitat. 
Agents: les Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM), el Consell 
Català i els Consells territorials.
Instruments de planificació de la mobilitat:
•  Els plans de mobilitat.
• Els plans de mobilitat dins els plans territorials. Mobilitat als   
polígons, el paper del gestor de mobilitat.

PROFESSORATPROGRAMA

PRESENTACIÓ

Organitza:                            
Departament de Geografia / Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

Coordinació
Isabel Salamaña, Universitat de Girona

Teresa Barceló, geògrafa

Anna Ribas, Universitat de Girona

Organització
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG, 
Plaça Ferrater Mora, 1  17071  Girona. Tel. 972 41 87 14  
fax. 972 41 82 30  e-mail : dir.cgpt@udg.edu

Places
Mínim : 14 alumnes
Màxim: 40 alumnes

  

Calendari i horari
dimarts i dijous de les 16:30 a les 19:30h, 
del 14 de gener de 2014 al 25 de març de 2014

Lloc
Aula A-1 de la Facultat de Lletres, 
Plaça Ferrater Mora, 1, Girona

Inscripcions
El preu del curs és de 400 €. 
Enviar butlleta adjunta abans del dia 19 de desembre 
de 2013 a la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, 
dir.cgpt@udg.edu. Un cop confirmada la preinscripció, 
es comunicarà per email el compte corrent on s’ha d’efectuar e
l pagament.

Certificat
S’expedirà un certificat a  tots aquells que 
assisteixin al 80% de les classes.


