
Rambla de Catalunya, 18,(cantonada Gran Via ). Centre IBC. Planta 6 – despatx 6
08007 - Barcelona
Tel 934929973
info@fundaciomobilitatsostenible.org

MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ EL 2008 

Durant  el  present  exercici  2008,  la  Fundació  ha  orientat  les  seves  activitats  a  la 
consolidació  de  la  societat  Catalunya  Carsharing  SA,  la  societat  destinada  a 
l'explotació del car-sharing, 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 
2008 la Fundació ha realitzat, a més, les següents activitats:

a) Coordinació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, SMSS, del 2008. El 
total de municipis adherits a la campanya han estat 117, la qual cosa constitueix un 
rècord d'inscripció.

b) Creació  del  consorci  europeu  MoMo  Carsharing,  constituït  per  13  partners 
representant  8  països.  Aquest  consorci  ha  estat  seleccionat  per  rebre  una 
subvenció de 1.701.703 euros, en la convocatòria del programa "Intelligent Energy. 
Steer ". És un tipus d'actuació que la CE cofinança al 75%. Correspon rebre a la 
Fundació una aportació de 115.000 euros que es destinaran a desenvolupar  el 
capítol  dels  temes  tecnològics,  la  cooperació  entre  diversos  sistemes  de  car-
sharing, i entre ells i els sistemes del transport públic o bicicleta pública. 

c) Impuls del projecte del Cotxe Compartit. En el curs d'aquest any 2008 la Fundació 
MSS ha estat seleccionada per assessorar a l'ATM en els seus treballs per a la 
constitució d'un producte de cotxe compartit i per a la coordinació dels portals de 
mobilitat.

d) S'ha  desenvolupat  el  paquet  de  programari  PoMo  a  partir  de  les  tecnologies 
Google de lliure accés. Aquest programari aconsella als usuaris com accedir a un 
centre de treball  o de servei, en desplaçaments porta a porta, d'una forma més 
sostenible,  amb  el  detall  de  les  següents  possibilitats:  cotxe,  cotxe  compartit, 
transport públic, a peu i en bicicleta.

e) S'ha incorporat al Comitè de Direcció el senyor Daniel Polo.

f) S'han  repartit  unes  subvencions  per  import  de  200.000  euros  entre  diferents 
activitats de promoció de la SMSS 2008, a partir d'una aportació de l'Obra Social 
de la Caixa de Pensions. Entre els projectes que s'han finançat destaca les webs 
de segona generació "Mou-te sosteniblement", realitzades per la pròpia Fundació 
MSS, i que seran personalitzades per a una quarantena d'ajuntaments catalans.



g) S'ha realitzat el tercer curs de Mobilitat Sostenible a l'Accés al Centre de Treball 
amb el suport de CCOO i UGT, i amb finançament de l'Obra Social de la Caixa de 
Pensions. 

h) S'ha  iniciat  el  quart  curs  de  Mobilitat  sostenible,  aquesta  vegada  amb  la 
col·laboració de CCOO i el suport financer de l'Institut Català d'Energia.

i) S'ha  publicat  el  llibre  "mobilitats-2008",  distribuint  als  principals  actors  catalans 
institucionals, públics i privats. Aquesta publicació, que apareixerà cada tres anys, 
busca ser un referent a escala de Catalunya i d'Espanya del 'estat de la mobilitat 
sostenible', del seu avanç i de les innovacions tècniques i conceptuals produïdes.

j) S'ha participat  en nombroses conferències,  simposis  i  congressos,  en què s'ha 
presentat  els  resultats  del  servei  de  car-sharing,  els  projectes de promoció  del 
cotxe compartit  i  els criteris per a estructurar un accés sostenible a centres de 
treball o de servei.

k) La  Fundació  ha  promogut  la  participació  catalana  en  el  projecte  europeu  One 
Planet Mobility que impulsa WWF. Es concretarà la participació el 2009.

Barcelona, 2 de febrer de 2009


