
LA COOPERATIVA 
D'ENERGIA VERDA

COMPARTEIX VEHICLE ELÈCTRIC
www.sommobilitat.coop

Per què un Ral·li?

Estem acostumats a veure esdeveniments 
esportius del motor on es prioritza la velocitat i la 
resistència dels vehicles. Som Mobilitat estem 
treballant en un canvi de model de mobilitat que 
aposta decididament per una mobilitat més 
sostenible i això passa per trencar barreres i 
començar a pensar en la mobilitat des d’un altre 
enfocament. Per què no premiar els vehicles més 
eficients? Per què no aparcar la combustió i fer el 
pas cap a una mobilitat elèctrica amb 
renovables? Per què no organitzar un 
esdeveniment on es premiï l’eficiència energètica i 
el mínim consum?

Premi

L'equip guanyador s'emportarà 100 hores de 
mobilitat elèctrica amb els cotxes de la 
cooperativa a distribuir entre els membres de 
l'equip.
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RUBÍ

MATARÓ

Sta Perpètua
de Mogoda 

Castellbisbal

Trobada dels cotxes: 9.30 h
al Passeig del Ferrocarril de Rubí
Sortida: a partir de les 10.30 h
Arribada: a partir de les 12 h
Recorregut per la ciutat de Mataró: 13 h
Dinar (opcional): 14 h

Rubí - Castellbisbal - Santa Perpètua de Mogoda - Mataró

El 2n Ral·li Som Mobilitat amb vehicles elèctrics  
premia la conducció més eficient.

Som Mobilitat ens llancem a la carretera amb el  
ral·li d’eficiència energètica on es premiaran aquells 
cotxes que hagin fet el recorregut marcat amb el 
menor consum energètic.

Inscripcions fins el 7 de setembre 
a www.sommobilitat.coop/ralli  

22 de setembre 2018 
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Participa-hi! www.sommobilitat.coop/ralli
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Itinerari Rubí - Mataró  
Etapes:
·Rubí - Castellbisbal
·Castellbisbal - Santa Perpètua de Mogoda 
·Santa Perpètua de Mogoda - Mataró

Guanyador/a
1.- L'equip guanyador serà el que hagi finalitzat el 
recorregut amb el menor consum de bateria i sense 
passar-se de temps (90 min).

2.- Es bonificaran els cotxes amb major nombre 
d'ocupants per premiar l'eficiència per ocupació.

Participants
1.- Els Grups Locals de Som Mobilitat organitzats en 
equips d'un màxim de quatre persones sòcies.

2.- Les persones que tinguin un vehicle elèctric en 
propietat organitzats en equips d'un màxim de quatre 
persones sòcies o no sòcies de la cooperativa.

El vehicle elèctric ha de permetre consultar el consum 
de bateria. En cas contrari podrà sumar-se al 
recorregut però no podrà optar al premi.
                        
Inscripció
La inscripció dels equips s'ha de fer a través de 
www.sommobilitat.coop/ralli indicant:

·Nom de l’equip 
·Nom de les persones que formen part de l’equip
·Si representen un Grup Local
·Si disposen de vehicle elèctric propi  
·Data límit per fer les inscripcions:  7 de setembre

Preu Inscripció
Preu per soci 10 € + 10 € samarreta + 10 € dinar
Preu no soci 20 € + 10 € samarreta + 10 € dinar
(la samarreta i el dinar són opcionals).

22 de setembre 2018 
Rubí -  Castellbisbal - Santa Perpètua de Mogoda - Mataró
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Col·laboradors

Impulsat per:Impulsat per: Amb el finançament de:

Rubí Castellbisbal MataróSanta Perpètua
de Mogoda


