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alcaldes.eu
alcaldes.eu és una plataforma transmèdia dedicada a promoure el debat sobre l’àmbit 
municipal i a oferir entrevistes i perfils als seus gestors. Un aparador informatiu que 
permet compartir experiències i idees entre alcaldes i estar en contacte amb les inquietuds 
i necessitats del ciutadà. El lector té una participació activa, ja que pot opinar, enviar 
les seves cartes i proposar idees que sumin, sempre en positiu, per construir municipis i 
escenaris polítics d’acord amb les necessitats del ciutadà.
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Els lideratges en els reptes
de mobilitat de 2040

En què arribarem a temps i en què arribarem 
tard als objectius marcats per a 2030?

Quins han de ser els nous objectius per a 2040? 
Quins d’ells afectaran a les ciutats i com?

Com serà la mobilitat de la ciutadania als 
voltants de meitat de segle XXI?

Quin és el paper esperat i desitjat de 
l’administració, el sector privat i la ciutadania 
en el repte de la mobilitat 2040?

Quines han de ser les competències  
i habilitats personals i professionals dels 
alcaldes alcaldesses del futur?

Ja s’ha parlat molt de l’horitzó de 2030 
i dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Però aquesta data tan signi-
ficativa ja és a tocar la data i sembla que, 
novament, arribarem tard o amb els 
deures malt acabats. Fer compatible la 
mobilitat de milions de persones arreu 
del món amb les grans preocupacions 
ecològiques, tecnològiques, socials i 
polítiques serà un dels grans reptes 
dels líders del futur.

En el marc de l’International Mobility 
Congress (IMC) el proper 21 de setem-
bre, alcaldes.eu us convida a explorar i 
definir el paper d’aquests líders. Volem 
plantejar una reflexió específicament 
adreçada als alcaldes i les alcaldesses 
que es faran càrrec, en els propers anys, 
del desafiament de fer de les ciutats i 
viles uns espais inclusius, eficients, jus-
tos i verds.

El tema serà tractat a partir de dos enfocs. 

En el primer, titulat “El lideratge dels 
alcaldes i les alcaldesses en la mobi-
litat de 2040”, el Sr. Jordi Hereu plan-
tejarà les línies mestres de la qüestió 
des del punt de vista municipal. 

En el segon, els recents titulars de la 
Conselleria de Territori de la Genera-
litat seran interpel·lats sobre “El pa-
per de la ciutadania, l’administració 
i el sector privat en els reptes de la 
Mobilitat dels propers anys”.

Com a conclusió de totes les perspec-
tives, alcaldes.eu reunirà els consells 
necessaris sobre el que cal fer i el que 
cal evitar per garantir els millors liderat-
ges en la mobilitat de 2040, que donaran 
peu a la creació d’un Manifest i una línia 
d’actuació per a les generacions futures. 
El paper del alcaldes i les alcaldesses és 
imprescindible en aquest moment. No us 
perdeu l’oportunitat de formar-ne part!

Objectiu

La sessió plantejarà els reptes de 
mobilitat de les ciutats i les viles més 
enllà de l’objectiu 2040, però, sobre-
tot, els reptes dels alcaldes i les al-
caldesses que hauran de gestionar la 
cita amb la sostenibilitat.


