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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ EN EL 2007

Durant el present exercici 2007, la Fundació ha orientat les seves activitats a la
consolidació de Catalunya Carsharing SA, la societat destinada a l’explotació del carsharing, així com a la difusió i promoció d’aquells valors i activitats que han de
permetre un major coneixement i conscienciació a la ciutadania de Catalunya de l’ús
responsable dels mitjans privats i públics de transport. Durant el 2007, la Fundació ha
realitzat, a més, les següents activitats:
a) Coordinació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, SMSS, del
2007. El total de municipis adherits a la campanya ha estat de 100, una xifra
superior a la del ’any passat.
b) Impuls del consorci europeu MoMo Carsharing, constituït per 13 partners
representant 8 països, per presentar un projecte a subvencionar per la CE, dins
del Programa “Intelligent Energy. Steer”. Es va presentar la sol·licitud a finals
de setembre de 2007. En el moment de redactar aquesta memòria –juny 2008ja se sap que el projecte MoMo carsharing ha estat seleccionat per la CE i que
en aquests moment s’està en negociacions per a determinar l’aportació final de
la CE. És un tipus d’actuació que la CE cofinancia al 75%.
c) Impuls del projecte del Cotxe Compartit. A finals d’any la Fundació MSS va
presentar a l’ATM els seus treballs per a la constitució d’un producte de cotxe
compartit que podria prendre el nom de “Comparting”.
d) Se n’ha renovat el Comitè de Direcció, que queda integrat pels senyors Pau
Noy Serrano, Miguel Àngel Dombriz Lozano, Àngel López Rodríguez, Marc
Garcia López, Pedro Pérez Muñoz, Carme Miralles Güell, Frederic Ximeno i
Josep Pérez Moya.
e) La Fundació s’ha dotat d’uns nous estatuts que en el moment de redactar
aquesta memòria se sap ja que han estat aprovats i inscrits pel Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
f)

S’han repartit unes subvencions per import de 150.000 euros entre diferents
activitats de promoció de la SMSS 2007, a partir d’una aportació de l’Obra
Social de la Caixa de Pensions. Entre els projectes que s’ha finançat en
destaca els webs “Mou-te sosteniblement”, realitzats per la pròpia Fundació
MSS, i que han estat personalitzat per a 27 ajuntaments catalans.

g) S’ha rebut una subvenció de 100.000 euros de l’Obra Social de la Caixa de
Pensions, que ha estat aplicada a l’extensió del servei de carsharing a altres
poblacions, a part de Barcelona, i a l’increment del nombre de clients.
h) S’ha iniciat el segon curs de Mobilitat Sostenible en l’Accés al Centre de Treball
–-octubre 2007 – gener 2008- amb el suport de CC.OO. i UGT, i amb
finançament de l’Obra Social de la caixa de Pensions.
i)

S’han iniciat els treballs per a la redacció del llibre “Mobilitats” i del web propi
de la Fundació.

j)

S’ha participat en nombroses conferències, simposis i congressos, on s’ha
presentat els resultats del servei de carsharing i els projectes de promoció del
cotxe compartit.

k) En representació de l’Ajuntament de Barcelona, es va assistir a una reunió a
Londres, el novembre de 2007, del grup de treball One Planet Mobility que
impulsa WWF.
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