Conclusions
Els canvis en lestructura urbana i industrial del
territori urbanització dispersa estan fent que la
feina estigui cada vegada més lluny del domicili, i
lautomòbil es converteixi en lelement de transport
més utilitzat. A més, molts dels centres de treball,
sobretot els ubicats en polígons industrials, no
disposen de transport públic per tant sha dactuar
per aconseguir millores en la mobilitat i de retruc
en la qualitat de vida i el mediambient.
Els desplaçaments a la feina representen el 33%
dels desplaçaments a la ciutat.
Recorda que, si ens movem correctament
millorarem:
 La nostra economia i la de tothom
 El medi ambient
 La salut
 La seguretat
 La quantitat de temps lliure...

Fem-ho per les generacions
futures!

La UGT es mou amb tu!

Negociem i acordem millores per
tothom:

 Molts polígons estan millorant la mobilitat amb
plans daccessibilitat i la implantació de noves
línies dautobús.
 Més infraestructures de transport públic,
integració tarifaría, descomptes per treballadors
en atur... La UGT de Catalunya porta les teves
reivindicacions al Consell de Mobilitat de
Catalunya i als Consells Territorials de mobilitat.

Impulsem la figura del gestor de
mobilitat:

 La UGT de Catalunya reclama que als polígons
industrials hi hagi un gestor de mobilitat: una
persona que treballarà per elaborar plans de
mobilitat amb els representants dels
treballadors, dels empresaris i de les
administracions.
 Una persona que lluitarà per:
 potenciar el transport públic i col·lectiu
 afavorir el transport de lempresa
 fomentar lus compartit del vehicli propi
 adequar els torns i els horaris de treball al
transport

La UGT amb la
mobilitat
accessible,
sostenible i
segura

Xarxa de mobilitat UGT

 Tens un company de la UGT de Catalunya al
teu territori que vetlla per la teva mobilitat.
 La Xarxa de mobilitat UGT és una eina al teu
servei que vetlla per millorar laccés a la feina
 Els nostres delegats i delegades saben i
defensen que laccés al lloc de treball forma
part de la millora de les condicions laborals.

Fem realitat la representació
sindical

 Els delegats i delegades de la UGT de
Catalunya són la teva garantia en la defensa
dels teus interessos com treballador/a.
Amb el suport
Unió General de Treballadors de Catalunya
www.ugt.cat

El transport
El transport és una de les activitats que absorbeix
la major part de les necessitats energètiques de
la Unió Europea.

Efectes sobre les persones
Salut: Les emissions afecten la salut de les
persones, (nadons, gent gran, malalts respiratoris...).

Anar a peu: Anar a peu és una activitat que ajuda
a millorar la condició física i la salut.
Caminant podem recórrer un quilòmetre en un
quart dhora.

Efectes sobre el medi ambient
Contaminació atmosfèrica: els mitjans de
locomoció són culpables del 40,7% de les emissions
de contaminants.

Practica la mobilitat
sostenible

Elevat cost econòmic: els desplaçaments al centre
de treball són una de les despeses més importants
de leconomia domèstica. Varia entre 103 i 245
euros/mes.
Mou-te amb bicicleta, patins...: Són un mitjà
detransport accessible, sa, ecològic i ràpid.
Amb bici podem arribar a recórrer 3,2 km en prop
de 10 minuts.

Canvi climàtic: el transport representa prop dun
45% de la demanda total de derivats del petroli. El
transport emet més dun terç del CO2 total.

Pèrdua de temps: El temps que esmercem a
desplaçar-nos a la feina amb transport privat és
un temps perdut que, per altra banda, sha de
sumar a la nostra jornada laboral i restar del nostre
temps de descans.

Incomoditats i augment destrès: sobretot les
incomoditats i tensions que apareixen en conduir
en situació de congestió i embussos. Aquesta és
una de les causes més comunes dabsentisme
laboral.
Ocupació del sòl: les infraestructures derivades
del transport -les carreteres, les autopistes, les
autovies...- ocupen gran part del territori
Accidents in itinere, sinistralitat laboral: els
accidents de trànsit a la península són la primera
causa de mort no natural i, daquests, la meitat
tenen lloc anant o tornant de la feina (500 morts
anuals in itinere).

Fes servir transport públic col·lectiu: una xarxa
de transport públic eficient i respectuosa amb el
medi ambient (autobusos, trens, metros i tramvies)
conforma un augment de la qualitat de vida.

Practicant la intermodalitat: la combinació de
diferents mitjans de transport, per exemple la
combinació daparcaments a la perifèria urbana +
transport públic (park and ride).
Compartir cotxe (car pooling/vanpooling): Al
voltant del 80% dels vehicles quan circulen van
ocupats habitualment per una sola persona.
Flota de cotxes col·lectiva (car sharing): Fer un
ús de forma individual duna flota de cotxes
col·lectiva.

