Sense límits?
mobilitat,
infraestructures,
territori i creixement
El cas de les autopistes

Jornades
d’informació
i debat

8 i 9 febrer
Llucmajor
Claustre de
Sant Bonaventura

Sense límits? Mobilitat, infraestructures,
territori i creixement.
El cas de les autopistes
(Jornades d’informació i debat)

Divendres 8 i dissabte 9 de febrer de 2019
Llucmajor (Mallorca), claustre de Sant Bonaventura
La polèmica construcció d’un nou tram d’autopista entre
Campos i Llucmajor posa de manifest la necessitat d’articular
una reflexió col·lectiva sobre el paper de la mobilitat en
aquest temps de crisi sistèmica. Ens cal advertir els vincles
entre la hipermobilitat i l’economia, i posar de manifest els
factors que empenyen les administracions a construir noves
i majors infraestructures de transport. Finalment, i malgrat
les aparents unanimitats, volem debatre públicament
l’impacte d’aquestes infraestructures en el territori, en la seva
articulació i en la vida de la gent.
Quan ja hem depassat el peak dels petrolis convencionals
i quan les possibilitats, si en queden, de pal·liar els efectes
d’un canvi climàtic desbocat i sense control aconsellen
frenar dràsticament les emissions de combustibles fòssils, no
podem limitar el debat de les infraestructures de transport
als seus efectes sobre l’illa de Mallorca. Caldrà, una vegada
més, posar les polítiques locals en el marc d’un context global
i renovar els vots clàssics del moviment ecologista: Pensa
globalment i actua localment i El petit és bell.

Entrada lliure i sense inscripció
Ho organitza: Plataforma Antiautopistes
autopistamai@gmail.com / www.autopismai.org

PROGRAMA

Divendres 8 de febrer
Horabaixa
19:00-19:30 h: PRESENTACIÓ DE LES JORNADES
A càrrec d’Antoni Artigues, geògraf, professor de la Universitat de les
Illes Balears (UIB).
19:30-20:30 h: PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL «Tot Inclòs:
danys i conseqüències del turisme a casa nostra (2018)»
Presenta: Margalida M. Ramis (GOB).

Dissabte 9 de febrer
Matí
10:00-11:30 h: PONÈNCIA «MoViLIDAD y grandes
infraEstructuras: solución o problema?»
A càrrec de Pilar Vega Pindado, geògrafa, professora de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
11:30-12:00 h: DESCANS
12:00-13:30 h: Ponència «No n’hi ha prou amb dir Autopista
no!»
A càrrec de Jaume Adrover, pagès, i Xavier Mas, geògraf (Terraferida).

Horabaixa
17:00-18:30 h: Ponència «La planificació dels transports
a les Illes Balears. Els Plans directors sectorials de
mobilitat»
A càrrec de Margalida Rosselló, exconsellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears (1999-2003).
18:30-19:00 h: DESCANS àrrec de Margalida Rosselló
19:00-21:00 h: Taula rodona «Llucmajor-Campos: autopista
o carretera? Necessitat o destrucció?»
Modera: Catalina Font, directora de la revista Llucmajor de pinte en
ample.
S’hi han convidat representants del Partit Popular (PP), el Partit Socialista
(PSIB-PSOE), MÉS per Mallorca, Podem, el Pi - Proposta x les Illes Balears
i la Plataforma Antiautopistes.

