Nota de Premsa
3r Ral·li d’eficiència energètica
El 23 de novembre es realitza el primer ral·li de Som Mobilitat transfronterer,
amb el recorregut Girona – Perpinyà.
Aquest dissabte 23 de novembre celebrem el 3r Ral·li Som Mobilitat, la trobada
anual que aposta per l’eficiència energètica i una mobilitat +sostenible i on es
premiarà el vehicle que faci el recorregut amb el menor consum energètic.
En aquesta tercera edició, on participen uns 20 vehicles elèctrics compartits i una
quarantena de persones, incorporem una novetat important. Per primer cop, saltem
els Pirineus i sumem al recorregut parada i fonda a Perpinyà, fent valdre la
cooperació transfronterera entre entitats que fomentem la mobilitat sostenible i
impulsem la transició energètica.
L'esdeveniment consisteix a fer el recorregut amb el menor consum energètic
possible, amb vehicle 100% elèctric i amb diversos ocupants. La primera edició es
va realitzar de Mataró a Olot i la segona de Rubí a Mataró. Enguany el ral·li
s’organitza conjuntament amb entitats de l’economia social i solidària de Catalunya
nord que també treballen per una mobilitat sostenible i la transició energètica.
L’ecosistema d’entitats organitzadores de l’acta són Som Mobilitat, Som Energia,
Enercoop, Arç Cooperativa, Electromaps, Volt Tour, Blame 66, SUNO Enginyeria de
Serveis Energètics, ecotxe, projecte Transició Energètica, l’Ajuntament de Figueres
i l’Ajuntament de Girona.
Els principals objectius del ral·li són donar a conèixer la mobilitat elèctrica i
compartida com a mitjà per avançar cap a un model energètic i territorial més
sostenible i fomentar la cooperació entre diferents territoris i entitats que
l’impulsen. A més, volem visibilitzar la xarxa i infraestructura de càrrega pública de
Catalunya, per la qual cosa els participants disposen de temps per poder realitzar
càrregues, si ho necessiten.
Sortirem el dissabte 23 de novembre de 2019 a les 10 h des de Girona i l’objectiu és
arribar a Perpinyà cap a les 14 h, on trobarem punts de càrrega de vehicles i on
farem l’entrega dels premis d’eficiència energètica als tres primers classificats
(premis dotats d’entre 100 € i 300 € d’hores de mobilitat). A més, per poder
guanyar caldrà validar el pas (Checkpoint) per les ciutats de Figueres i Portbou.
L'elecció de la ciutat de Girona com a punt de sortida del Ral·li d’Eficiència
Energètica ha estat motivada perquè en els pròxims dies es posarà en
funcionament el servei de mobilitat elèctrica compartida (MEC) a l'aparcament de
MIFAS de la ciutat.
Aquesta elecció ha fet augmentar el nivell de dificultat del Ral·li. Per un cantó pel
recorregut entre Girona - Figueres - Portbou - Perpinyà, que no es pot realitzar per
autopista. Com també, la quantitat de quilòmetres que han de fer els participants
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per arribar al punt d’inici del Ral·li (Girona) i un cop finalitzat l’esdeveniment la
tornada a casa des de Perpinyà.

Ubicacions destacades:
1. Lloc de sortida des de Girona a les 10 h: Aparcament del Pavelló de Fontajau
2. Checkpointa Figueres: Plaça President Tarradellas
3. Lloc d’arribada a Perpinyà, a partir de les 13 h: Instal·lacions ENEDIS

+ informació:
https://www.sommobilitat.coop/ralli-2019/

Contacte:
Som Mobilitat SCCL
Víctor Luna
930 185 137
666 159 102
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