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MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ EL 2013 

L’exercici de 2013 no ha modificat la tendència a la reducció important dels recursos i ingressos
dels  anys  anteriors.  En  aquest  exercici  la  Fundació  ha  hagut  d'acomiadar  tots  els  seus
treballadors de plantilla regular, si bé al setembre es van contractar tres persones per a fer un
projecte  concret,  com és el  del  COEMPLEO. Es valora  molt  positivament que, malgrat  les
circumstàncies financeres adverses, s''hagi pogut mantenir l’activitat. Així mateix, la fundació ha
continuat  amb la  seva tasca de formació,  en els  temes que li  són propis,  i  en la  difusió  i
promoció  d'aquells  valors  i  activitats  que  han  de  permetre  un  major  coneixement  i
conscienciació a la ciutadania sobre el avantatges de la mobilitat sostenible i segura. 

De forma concreta, la Fundació ha realitzat les següents activitats durant el 2013:

a) Promoció del Car-Sharing. Pel que fa a la societat Catalunya CarSharing SA, que
opera amb el nom d'AVANCAR, participada per la Fundació, aquesta ha continuat les
seves  activitats  captant  nous  clients,  assolint  a  finals  d'any  xifres  veritablement
remarcables.

b) Organització  de  la  conferència  espanyola  de  Car-Sharing.  La  FMSS  ha  co-
organitzat  la  III  Conferència  espanyola  de  Car-Sharing  i  Mobilitat  Col·laborativa  a
Bilbao,  Bilbao,  el  20  de  juny,  amb  la  participació  de  71  persones,  entre  experts,
representants  d’administracions públiques i  empreses.  L'informe es pot  descarregar
des de

 http://www.fundaciomobilitatsostenible.org/fmss/index.php/es/component/content/article/137

c) Col·laboració amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, SMSS, del 2013.
En aquest exercici la FMSS va participar novament en l’organització de les activitats
associades a la mobilitat a peu de la SMSS, des de la informació i promoció inicial, fins
al seguiment, tancament i avaluació finals.

d) Portals de mobilitat, PoMo. S’han mantingut el PoMos de la UAB i de Terrassa 

e) Participació en el Velo-City 2013 de Viena. En Pau Noy va assistir a aquest important
esdeveniment mundial en representació de la Fundació i va emetre un ampli informe
sobre  el  que  allà  es  va  discutir.  L'informe  es  pot  descarregar  des  de
http://www.fundaciomobilitatsostenible.org/fmss/dmdocuments/nvcviena.pdf

f) Preparació del cus online Gestió de la Mobilitat Sostenible. Durant aquest exercici
s'ha  estat  treballant  amb  vistes  al  llançament  del  primer  curs  online  que  farà  la
Fundació. Està previst el seu inici al gener de 2014.

g) S’ha iniciat el projecte formatiu «PROYECTO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO
EN  MOVILIDAD  SOSTENIBLE  A  TRAVÉS  DEL  FOMENTO  DE  LA
COLABORACIÓN», que es desenvoluparà entre setembre de 2013 i agost de 2014
sota el nom de CO-EMPLEO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, finançat per la Fundació
Biodiversidad, depenent del Ministeri espanyol de Medi Ambient. El projecte consta de
3 curso semipresencials a les ciutats Sevilla, València i Múrcia i d'un curs totalment
online  per  a  persones  treballadores  en  actiu  a  Andalusia,  Comunitat  Valenciana  i
Múrcia. Un petit percentatge de les places s'ha reservat per a persones desocupades.
La Fundación Biodiversidad finança el 80% del cost del projecte. La web de referència
d'aquest projecte formatiu és http://www.fundaciomobilitatsostenible.org/coempleo

Barcelona, març de 2014
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