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“Guia reconeguda amb el SEGON
PREMI en la quarta edició dels
premis de la setmana europea
de la mobilitat sostenible a la
Comunitat Valenciana”

Introducció
Què són els accidents laborals de trànsit?:
- Algunes dades sobre els accidents laborals de trànsit (ALT)
- Col.lectius vulnerables
Desplaçaments del treball i al treball d’homes i de dones?
- Com es desplacen els homes al treball?
- Com es desplacen les dones al treball?
Algunes anotacions per a analitzar les possibles causes de
l’increment de l’accidentalitat de les dones
- Població ocupada
- Cens de conductores
- La inseguretat
- L’organització del treball i la precarietat laboral femenina
- Altres causes de la major accidentalitat in itinere de les dones
Com prevenir el risc d’accident laboral de trànsit?
La mobilitat sostenible i segura
- La participació sindical
- El Pla i la gestió de la mobilitat en els centres de treball
- Meses de mobilitat d’empreses
- Elaborar plans de mobilitat sostenible
- Alternatives per a una mobilitat sostenible i segura
- Desplaçaments a peu i amb bicicleta
- Desplaçaments amb transport públic
- Recuperació i ampliació del transport col.lectiu d’empresa
- Gestió sostenible de l’aparcament
- Suport al cotxe compartit (carpool)
- Altres mesures
- Indicadors de control i seguiment del pla
Per a més informació
- Estudis de mobilitat i gènere
- Publicacions per a l’acció sindical en mobilitat
- Vídeos
- Webs
- Xarxes
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