
 
 

VI CICLE DE CONFERÈNCIES DE PSICOLOGIA DEL TRÀNSIT I DE LA 
SEGURETAT 

 

TAULA RODONA 
 

"CAP A UN MODEL DE CIUTAT SOSTENIBLE, 
SALUDABLE I SEGURA: PROPOSTES DE MILLORA 

PER AL CANVI DE COMPORTAMENT" 
 

El  dia 5 de juny de 2018 de 2018 va tenir lloc a la sala d’actes del Col·legi 
d’Agents Comercials de Barcelona la taula rodona que tanca el VI Cicle de 
Conferències de la Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, organitzat per la 
secció del mateix nom. 
 
Els objectius van ser: 

 Abordar, des de diferents perspectives (Administració, Universitat i 
Usuaris), la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, facilitant i 
fomentant el canvi d'actituds i de comportaments cap a unes 
pràctiques més sostenibles, saludables i segures. 

 Integrar els diferents punts de vista en una visió global, on els punts 
de trobada siguin facilitadors del canvi. 

 
Els ponents van ser 
 
Álvaro Nicolás: Cap de Gabinet de la Regidoria de Mobilitat de l' Ajuntament 
de Barcelona. “L’estratègia de mobilitat sostenible de Barcelona” 
 
Enric Pol:  Catedràtic de Psicologia Social i Psicologia Ambiental de la 
Universitat de Barcelona. “Educació o Socialització per a la sostenibilitat? 
El risc de ser reduccionistes quan volem canvis de comportament de les 
persones.” 
 
Albert García: Portaveu de la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la bicicleta. 
 "La bicicleta, un vehicle per humanitzar les poblacions"  
 
La Sra. Teresa Morali, presidenta de la secció, va fer la presentació del tema i 
de la ponent. 
 



 
 

D’esquerra a dreta, Enric Pol, Álvaro Nicolás, Albert García i Teresa Morali 

 
DESENVOLUPAMENT 
 
Cada ponent va desenvolupar el seu tema, abordant l’espai comú des del 
diferents punts de vista. Després es va obrir un torn de debat amb els 
participants. 
 
Podeu seguir les ponències en els enllaços corresponents. 
 
 
CONCLUSIONS I CLOENDA 
 
Degut al canvi de seu de la taula rodona, l’assistència va ser molt poca. Els 
participants, però, van participar molt activament al debat. 
 
 


