
 

   

CICLE INTERNACIONAL DE 
PRÀCTIQUES MUNICIPALS EN 

POLÍTIQUES DEL TEMPS 

La ciutat a 15 minuts i la mobilitat  
sostenible  
 
Segona sessió – 3 de juny de 2021 – 10h – 11.45h 
 
El temps pot convertir-se en un valor clau per repensar el territori, i poder cobrir les 
necessitats bàsiques de la vida en un entorn pròxim. La ciutat a 15 minuts és la concreció 
d’aquest concepte en l’àmbit local, la idea de dissenyar una ciutat on tots els serveis bàsics 
no es trobin a més de 15 minuts de qualsevol altre punt. 

La sessió explorarà com s’han construït iniciatives per fomentar un territori de proximitat 
que redueixi els temps de desplaçament i, en quina mesura, s’han tingut en compte els 
usos del temps dels diferents col·lectius que conviuen en els municipis a l’hora de ressituar 
serveis o modificar infraestructures. 

També tractarà l’impacte del concepte de proximitat quan l’apliquem no només a grans 
ciutats, sinó també a territoris en procés de despoblament, i fins a quin punt, pot contribuir 
a aturar o alleujar aquest procés. 

PROGRAMA                  #TimeUse 

10h  Benvinguda  
 Alexis Serra, director de l'Oficina per a la Reforma Horària de la Generalitat de 

Catalunya. 
10.05h Taula rodona 

Moderadora: Eva Garcia, investigadora sènior del programa Ciutats Globals al 
CIDOB. 
 
 La transformació de l’espai públic en la ciutat a 15 minuts, el cas de París: Alexiane 

Zelinsky, tècnic de l’Agència de Mobilitat del Departament de Transports de 
l’Ajuntament de París. 

 La ciutat de proximitat: Francesca Zajczyk, assessora delegada pels temps de la 
ciutat de l’Ajuntament de Milà. 

 La visió metropolitana de la mobilitat sostenible: Mariona Conill, enginyera de 
l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 
11.15h  Torn de preguntes amb el públic 

11.45h  Fi de la sessió 

SESSIÓ EN LÍNIA 
Inscripcions 

mitjançant formulari  

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7A5WH5er2mpFv_CQ4RYEiWRUMEo1QUxFTzNaRktYNEQwN0NGMVQwV0dFWC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7A5WH5er2mpFv_CQ4RYEiWRUMEo1QUxFTzNaRktYNEQwN0NGMVQwV0dFWC4u

	Programa                  #TimeUse

