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MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 2018  
 
 
Tot seguit es presenta de forma sintètica la memòria de les activitats dutes a terme per la Fundació 
durant el 2018: 
 
 
a) Entre el l'19 de setembre a 24 d'octubre de es va organitzar el Quart curs MOOC, Introducció de la 

Mobilitat Sostenible, gratuït, bilingüe, que aquesta cop no ha comptat amb el suport financer de 
l'Ajuntament de Barcelona, utilitzant també la plataforma Moodle. S'hi van inscriure 235 persones. 
El programa del curs es pot trobar a  
https://drive.google.com/file/d/19Chc9aVnG_Qj_47n3wa4n7HCzh8XezEW/view 

 
b) Entre el 31 de setembre i el 12 de desembre es organitzar el Primer curs MOOC, Introducció a la 

Gestió de la Mobilitat Sostenible per a empleats del Transport Públic, amb un temari que és una 
variació del clàssic temari. També ha estat gratuït, bilingüe, utilitzant de  nou la plataforma Moodle. 
S'hi van inscriure unes 197 persones. El programa del curs es pot trobar a  
https://drive.google.com/file/d/1qJzwvsfSncbb9quAd8-cLgaNKozKHDak/view 
 

c) A l’estiu es va organitzar una nova visita professional a la ciutat de Freiburg que no va comptar amb 
un número mínim d’inscrits per la qual cosa es va haver de suspendre.  

 
d) S’ha estat preparant la documentació per a què la fundació pugui començar a operar a Amèrica 

Llatina, amb tasques de consultoria, començant per Colòmbia. Un cop complimentada a 
documentació s’està a l’espera de poder participar en determinats concursos . 

 
e) S’ha arribat a un acord amb la Universidad Nacional de Colòmbia, amb seu a Bogotà, per llençar al 

2019 un curs de diplomat universitari virtual sobre Gestió Global de la Mobilitat  Sostenible  i el 
Transport Públic. S’espera començar a finals de juny de 2019. Seria un salt qualitatiu molt 
important, ja que seria la primera vegada que es participa en un curs universitari. 

 
 

 
 
 
Barcelona, 16 de maig de 2019 
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