
La cooperativa que treballa per a una mobilitat +sostenible
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Resultats enquesta: Idees destacades pels grups locals

GL: Benvinguda a les 
noves usuàries per 
acollir i practicar 

+ 2 Pàrquing Bici + SM
+ 2 Parasol, logo ben 
gran, punt de com 
vincular
+ 1 Notificació bàsica 
en 1rs reserves.

GL: Jornada pràctica 
presencial: reserva, 
obrir, desendollar, 
conduir, tornar a 
endollar i tancar la 
reserva

GL: Fer tutorials 
(vídeos) funcionament 
cotxe elèctric



Resultats enquesta: Idees destacades pels grups locals

GL: Registrar cotxes 
amb clauer 
Electromaps + 
visualitzar aquests 
punts de càrrega

PÀRQUING



Resultats enquesta: Idees destacades pels grups locals

GL: Ampliar el temps 
de reserva en veu. És 
complicat fer-ho en 
marxa

GL: Canviar color dels 
cotxes lliures a verd i 
ocupats a Roig

GL: Donar opció que la 
teva reserva el teu nom 
i contacte visible.
Facilitant el compartir el 
cotxe

GL: Sou 
Grans!! i Això 
no ho para 
ningú!!



Experiències Grups locals

La jornada ha estat possible gràcies a la 
participació de diversos components dels grups 
locals de:

● Olot
● Barcelona
● Rubí
● Vilanova i la Geltrú
● Cerdanyola del Vallès
● Caldes de Montbui
● Vic
● Terrassa
● Granollers
● Girona
● El Bruc
● Sant Boi de Llobregat
● Santa Perpètua de la Mogoda

*També hi han col·laborat AlternaCoop (València) i Mauro 
(Madrid). 



Experiències Grups locals: Què ha funcionat?

EN MARXA 
ALS GRUPS LOCALS

EN MARXA 
COOPERATIVA

DIFUSIÓ: 
Crear arguments pels 
mitjans i entitats

● Xifres  enquesta intenció ús: Terrassa
● Entrar ecosistema local (festes, Pacte 

Mobilitat, fires, us cotxes pub) Terrassa, 
Rubí, Amposta

● Crear arguments

● Eines i plantilles de comunicació a 
xarxes

● IMP: FER COPIA

ARRANCADA / 
FINANÇAMENT

● Matchfunding: BCN
● Compra / Canvi d’hores / Apadrinament: Olot

● Vídeos Consum local

ALIANCES ● Som Energia o entitats locals (early users i 
punts càrrega): Caldes, Cerdanyola

● Compra hores pels ciutadans: RubiBrilla
● Mobilitat Universitats: Vic
● Visibilitat Goteo a exterior: BCN
● Implicació ONG

● Conveni  amb Elèctriques 
Granollers: furgoneta a disposició 
SM hores no ús per l’empresa



Experiències Grups locals: Barreres o millores a considerar

DIFICULTATS 
DELS GRUPS LOCALS

SOLUCIONS EN 
MARXA 

COOPERATIVA

I amb els grups 
locals....

PARQUING
RECÀRREGA

● Cessió espai aparcar + punt de càrrega
● Negociar pàrquing: espai + punt càrrega 

+ cobertura mòbil
● Mànega punt recàrrega  robada (Rubí)

● Com decidir punt de 
càrrega (Lukas)

● Solucions pàrquings 
tancats - BRITS (Lukas)

● Incloure bones 
pràctiques i barreres a  
la base de dades a 
Trello

● FER CÒPIES dels 
documents abans 
d’utilitzar-los

ALIANCES ● Complicat finançar el 1r cotxe Olot: 1a 
Campanya fallida, Leasing

● Emp: compromís alliberin el cotxe a 
temps, punt equilibri econòmic, plaça 
pàrquing & recàrrega, seguro

● Cooperativa70  SM: Caldes

● Base de dades a Trello 
amb totes les 
experiències

● Compartir les enquestes
● Empresa es faci càrrec 

de la seguretat del 
vehicle: Tecnocampus - 
Mataró

ALTRES ● TEMPS pot ser una barrera: Vic
● Coo
● Usuari: punts de càrrega, autonomia 

viatges llargs, millorar ús individual
● Perquè la gent gran no es pot esperar?
● Seguretat informàtica: hackers entrin 

sistema, robin cotxes, reserves falses,..



Experiències Grups locals: Dubtes que s’han generat

DUBTES
DELS GRUPS LOCALS

SOLUCIONS EN 
MARXA 

COOPERATIVA

I amb els grups 
locals....

MODELS 
FINANÇAMENT 

● Procés Matchfunding o vals Rubí Brilla
● Finançament vehicles per 

Cooperativa70, Rubí
● Preus pels socis per vehicles 

d’empreses compartits.
● Num socis per un GL viable

● Bateria preguntes inicials
● Modalitat de preus 

segons actors i ús previst
● Distribució costos tipus 

85%/15% Empresa 
/Cooperativa  o GL

● Base de dades a Trello 
amb els convenis tipus

● Participar de la 
co-creació de la base 
de dades a Trello

● FER CÒPIES dels 
documents abans 
d’utilitzar-los

● Generar contingut a la 
web 

● Compartir dades 
enquesta Terrassa

● Voluntaris per revisar 
el sistema LIME 
SURVEYS

ACORDS 
ENTITATS 
MUNICIPALS

● Licitació / Conveni  / Subvenció… 
segons el Tècnic Municipal

● Subvencions  ESS 
● Duració aliances

EINES ● Google forms / Lime Surveys
● OBD - diagnòstic conducció i bateria
● Cost registre marca vigent 10 anys = 

120€/any
● Manual instruccions
● Futur: gas / elèctric / híbrids
● WordPress - generar continguts

● Mapeig pàrquings 
● Recollir bones pràctiques



Experiències Grups locals: Idees que sorgeixen

DELS GRUPS LOCALS I entre tots...

DIFUSIÓ: 
Crear arguments pels 
mitjans i entitats

● +Carsharing = + ús Transport  Públic
● Storytelling arriba a tothom: Girona 

“Accidentabilitat”, canvis comportament 
vehicle elèctric (còmode, silenci, relax…)

● Canviar  paradigma  ús cotxe
● Mètriques, enquestes, estudis
● Economia local i proximitat
● Reduir consum elèctric, diferents bateries/us

● Busquem “freakis” que aportin valor, 
argumentari s que ajudin a difondre  
de forma natural

Aliances
EMPODERAMENT 
Comunitats i socis

● Trobada Tècnics Municipals (quan 3 GL amb 
vehicle en marxa)

● Acords amb altres marques cotxes
● Apoderar  cooperatives  i ONG “eco” i “co” 

locals

● Compartir els models que 
funcionen: activitats i convenis

● CO-CREEM  la nova  WEB amb les 
noticies locals

ALTRES EINES ● Domolibre/Alterna - Mapping Open Source
● Mapping punts recàrrega - Incorporar 

Electromaps a APP / WEB; codi QR; etc
● Apps diagnòstic
● Patents i Marques

● CO-CREEM el mapeig pàrquings i 
punts de càrrega local (EDI) - 
Omplir el formulari



@SomMobilitatwww.sommobilitat.coop

info@sommobilitat.org SomMobilitat
           


