Programa d’activitats de
les Jornades de Mobilitat
Mou-te Bé
Taula rodona “La mobilitat a Mallorca”
16 de setembre a les 19:00 h. a l’Estació Intermodal de Palma

Taula rodona “La mobilitat a la Badia de Palma”
20 de setembre a les 19:00 h. a l’Estació Intermodal de Palma

Taula rodona “La mobilitat als centres de treball i d’estudi. Cas pràctic UIB-Parc BIT”
22 de setembre a les 19:00 h. a l’Estació Intermodal de Palma

D E L 16 A L 2 2 D E S E T E M B R E D E 2 010

16 de setembre

a les 19:00 h. a l’Estació Intermodal de Palma.

Taula rodona “La mobilitat a Mallorca”
Obertura: la taula rodona serà presentada pel Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Hble.
Sr. Gabriel Vicens.
Exposició de dades: presentaran les dades de l'Enquesta de Mobilitat referent a Mallorca.
Taula rodona: hi participaran Joana Maria Seguí, Catedràtica en geografia de la Universitat
de les Illes Balears i investigadora del grup Mobilitat Sostenible, Societat de la Informació i
Territori, Carles Fàbregas, Director de Cinesi, Ernesto Santamaría, Director Insular de Carreteres i Immaculada Salamanca, Directora Gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
Precs i preguntes.

L’objectiu de la taula rodona és oferir una visió general de la mobilitat a Mallorca a partir de la
presentació dels principals resultats de l’Enquesta de Mobilitat (EM2009) en dia feiner a Mallorca,
duta a terme al llarg de l’any 2009. Cal destacar, com a resultat significatiu d’aquest treball, la
preponderància creixent del vehicle privat en detriment dels mitjans més sostenibles (transport
públic, bicicleta, desplaçaments a peu, etc.), tal i com ho reflecteixen les dades de repartiment
modal, que atorguen al cotxe una quota d’ús del 58,8% enfront del 53,3% de l’any 2001.
L’aportació tècnica d’experts en mobilitat serviran per encetar un debat sobre l’estat actual de la
mobilitat a Mallorca, la seva evolució tant passada com futura, així com per desgranar les possibles actuacions a adoptar per tal de canviar els patrons de mobilitat presents envers un model
més respectuós amb el medi ambient.
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20 de setembre

a les 19:00 h. a l’Estació Intermodal de Palma.

Taula rodona “La mobilitat a la Badia de Palma”
Obertura: la taula rodona serà presentada pel Director General de Mobilitat, Antoni Verger.
Exposició de dades: presentaran les dades de l'Enquesta de Mobilitat 2009 referent a la
Badia de Palma.
Taula rodona: hi participaran José Hila, regidor de Mobilitat i tinent de Batlessa de Palma,
Antoni Verger, Director General de Mobilitat, Ernesto Santamaría, Director Insular de Carreteres, Pere Brunet professor de la UIB.
Precs i preguntes.

L’objectiu de la taula rodona és oferir una visió general de la mobilitat a la Badia de Palma de la mà
d’experts en la temàtica, per tal d’encetar així un debat sobre la situació actual de la mobilitat i la
seva evolució, així com per analitzar les problemàtiques que ha d’encarar Palma i la seva àrea
d’influència, les solucions que s’han adoptat així com les que caldrà adoptar en un futur.
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22 de setembre

a les 19:00 h. a l’Estació Intermodal de Palma.

Taula rodona “La mobilitat als centres de treball i d’estudi.
Cas pràctic UIB-Parc BIT”
Obertura: la taula rodona serà presentada per la Directora Gerent del Consorci de Transports de Mallorca, Immaculada Salamanca.
Exposició de dades: presentaran les dades de l’Enquesta de Mobilitat de la UIB i el Parc BIT.
Taula rodona: hi participaran Vicenç Matas, Director Gerent del Parc Bit, Antoni Llull, Vicerector de plaificació econòmicadministrativa de la UIB, Antoni Verger, Director General de
Transports i Francesc Xandri, Director tècnic de CINESI.
Precs i preguntes.

L’objectiu de la taula rodona és oferir una visió de la mobilitat als centres de treball i d’estudi, de
la mà d’experts en la temàtica, prenent com a referència l’exemple del Campus de la UIB i del Parc
BIT i aprofitant l’avinentesa per a presentar els principals resultats de l’estudi de mobilitat a la UIB
i el Parc BIT que es va dur a terme el 2009.
Cal destacar que la localització geogràfica de la UIB - Parc Bit genera tot un volum de fluxos de
mobilitat obligada que es tradueix en una demanda de mobilitat de 18.000 viatges/dia tipus.
L’estudi de mobilitat realitzat demostra que aquesta demanda resta lluny de ser ambientalment
sostenible, malgrat els esforços realitzats per part de les administracions per tal de teixir una oferta
suficient de serveis de transport públic. Així, els ratis obtinguts indiquen un ús massiu del vehicle
privat com a mode de transport principal per accedir al campus (83,4%), així com un baix rati
d’ocupació dels cotxes, els qual se situa entorn a 1,22 persones/vehicle.
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16-22 de setembre de 2010
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