
La cooperativa que treballa per a una mobilitat +sostenible



#SomMob2018 Grup Promotor Som Mobilitat a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona -de la mà de Barcelona Activa i la Fundació Goteo a participat per primera vegada en 
una campanya de finançament col·lectiu sota la fórmula del 'matchfunding', és a dir, per cada euro que la 
ciutadania aporta a una sèrie de projectes, les institucions compromeses amb la campanya, destinen la mateixa 
quantitat.

En aquest cas, la campanya Conjuntament destinarà fins a 96.000 euros per impulsar 24 projectes socials i 
iniciatives vinculades als àmbits del desenvolupament econòmic de proximitat.

https://ca.goteo.org/project/posem-en-marxa-som-mobilitat-a-barcelona

https://ca.goteo.org/project/posem-en-marxa-som-mobilitat-a-barcelona
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Campanya per donar a conèixer Som Mobilitat, crear grups de barri i 
començar a compartir vehicles elèctrics als 10 districtes de Barcelona

Els objectius de la campanya són:

Crear Grups de Barri a Barcelona a través d'una estructura organitzativa horitzontal que inclogui a entitats i a persones 
sòcies residents a tots els districtes de la ciutat.

Posar en funcionament 5 aparcaments de barri (fora de la via pública) a la ciutat de Barcelona on els veïns i veïnes 
puguin compartir vehicles elèctrics.

Com a objectius organitzatius ens hem fixat:

1. Dinamitzar les persones sòcies de Som Mobilitat residents a Barcelona perquè participin de la campanya de 
difusió.

2. Organitzar 20 esdeveniments de presentació de Som Mobilitat a Barcelona.
3. Constituir 10 grup de barri per a l'impuls de la mobilitat sostenible des del territori
4. Posar en funcionament 5 aparcaments de barri amb serveis de mobilitat elèctrica compartida
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Estat actual: 
Encara podem arribar a l´OPTIM 
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Vist això, ara com ho portem?

Creat Grup de Barri a Sant Antoni 
on tindrem el 1er cotxe de Som Mobilitat 
a Barcelona, 
el pàrquing serà al BSM de 
Ciutat del Teatre C/ de la França Xica, 35

Ens hem adonat que el punt 
dèbil són els pàrquings 
a Barcelona 
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I ara que farem?
S´estan fent gestions i reunions amb xarxes de pàrquings:BSM / SABA / …

XERRADES amb Som Mobilitat a Barris de Barcelona

Ja n’hi ha una de planificada una al barri d’EL CLOT

Pendents de tancar a:
Sant Antoni (C66) 
Gracia (La Torna)
Sant Andreu (Ateneu L´harmonia)
Sants (La Lleialtat Santsenca)

I pendent de convocar la festa de benvinguda del 
1er cotxe de Som Mobilitat a Barcelona i, tenim 
lloc, que es pugui deixar a provar als socis/es 



@SomMobilitatwww.sommobilitat.coop

info@sommobilitat.org SomMobilitat
           


