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MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 2017  
 
 
Tot seguit es presenta de forma abreujada la memòria de les activitats dutes a terme per la 
Fundació durant el 2017: 
 

 

a) Per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació ha organitzar durant el primer 
semestre de l’any, quatre conferències sota el títol, Mirades a la Mobilitat Sostenible, en 
què responsables polítics de les ciutats de Copenhaguen, París, Milà i Estocolm, van 
explicar quin enfocament feien aquestes ciutats en matèria de mobilitat sostenible. Hi van 
assistir una mitjana de 80 persones a cadascuna d’elles. 
 

b) Entre el 18 de setembre i el 23 d'octubre es va organitzar el Tercer curs MOOC, 
Introducció de la Mobilitat Sostenible, gratuït, bilingüe, que ha comptat amb el suport 
financer de l'Ajuntament de Barcelona, utilitzant també la plataforma Moodle. S'hi van 
inscriure unes 340 persones. El programa del curs es pot trobar a 
https://drive.google.com/file/d/0B6dr0oOzqownTWtlbmc4OXdhZ1U/view 

 
c) Al maig, es va organitzar una Visita professional a la ciutat de Montpeller. Va comptar 

amb la participació de 10 persones. 
 

d) A l’octubre es va organitzar una Visita professional a la ciutat de Freiburg, a partir d’una 
iniciativa del CILMA de Girona. Va comptar amb la participació de 17 persones.  

 
e) Entre el 17 d’octubre i final d’any s’ha organitzat el Curs online de Gestió de la bicicleta 

cap a ciutats sostenibles, bilingüe. Hi ha participat unes 15 persones i ha comptat amb 
molt bones valoracions. El programa del crus es pot trobar a 
https://drive.google.com/file/d/0B2noqPYpYrCsaXBJR2poUi1MeUU/view  

 
f) Col·laboració amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, SMSS, del 2017. 

Igual que en exercicis anteriors, en aquesta anualitat la FMSS ha participat 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. 

 
 

 

 
 
Barcelona, febrer de 2018 
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