
A túa marca no mundo: 

unha pegada lixeira 

Ciclo charlas-coloquio 
Sala de plenos – Concello de Moaña   

Mércores 8,30 tarde 

2 Novembro - Presentación do ciclo, cambio climático e pegada ecolóxica  

   Membros fundadores de AMV  

- Sara González Crespo. Bióloga (Bueu) 

- Constantino Armesto Ramón. Químico  

9 Novembro  - Alimentación  

- Marta Samartín Toimil (Moaña) 

Farmacéutica e Dietista-Nutricionista  

16 Novembro - Enerxía  

- ESPIGA  

Asociación Galega para a Bioconstrucción  

23 Novembro – Mobilidade  

- Manolo Torres Abal (Pontevedra) 

 Presidente Asociación Pedaladas 

30 Novembro - Consumo  

- Juan Zamora Lacasta (Moaña) 

Fisioterapeuta e osteópata    

                                    

 

                Organiza                               Colabora 

                                  

 morrazoverde@gmail.com 

           Web: amv.org.es 

     Concello de Moaña 



Mobilidade Alternativa = Transporte sustentable 
 

Manolo Torres Abal (Presidente da Asociación Pedaladas) 
 

https://es-es.facebook.com/PedaladasPontevedra/ 
 
A mobilidade alternativa é unha asignatura obrigada para reducir a pegada 
ecolóxica nun planeta superpoboado. 
 
O cambio de modelo no tocante ó transporte de persoas, mercadorías e enerxía 
determina radicalmente o futuro do planeta: precisamos medios de transporte 
respectuosos co medio ambiente.   
 
Para variar o modelo haberá  que ter en conta as auténticas realidades sociais e a 
necesidade dun novo enfoque das relacións espaciais, persoais e naturais. 
 
Necesidades 
-Reconciliar a mobilidade de persoas, mercancías e enerxía coa calidade de vida, a 
saúde e o medio ambiente 
-Cambiar o enfoque das institucións con respecto á mobilidade, ó urbanismo e 
infraestruturas, así como o comercio 
-Facilitar á cidadanía o cambio de modelo informando e apoiando unha 
interpretación lóxica e ecolóxica das relacións sociais, laborais e económicas. 
 
Obxectivos 
-Cambio de modelo 
 -tendo en conta as necesidades de transporte da poboación, e analizando 
 os factores sociais e económicos que motivan a mobilidade convencional. 
 
  -necesario tanto a nivel social coma institucional 
  
 -a bicicleta, un eixo fundamental. 
 (ou tamén a pe,  transporte urbano, compartir vehículos) 
 
-Aportación individual 
 -usamos transporte sustentable?  Podemos mellorar? 
 -a nosa contribución é clave para que as xeneracións que nos seguen  
 reciban un mundo mellor no que moverse, así como a posibilidade de 
 vivir dun xeito máis san e natural. 
 
 -reflexión sobre: tipo de viaxes ou vacacións, emisións, solucións como o 
 tele-traballo... 

  Grazas polas vosas contribucións e/ou preguntas 
Mobilidade Alternativa = Transporte sustentable 

https://es-es.facebook.com/PedaladasPontevedra/

