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Què oferim: Mobilitat elèctrica compartida 

 

Mobilitat emergent 
 



la mobilitat emergent: la mobilitat del futur 
 

El vehicle particular com a forma de transport hegemònica  

 

Oferta de transport limitada i amb pocs nivells de servei  

 

Transport públic finançat i gestionat pel sector públic 

  

Sistemes de transports desconnectats 

Tenir cotxe és una de les múltiples opcions de transport 

multimodals, sota demanda i compartides  

 

Més possibilitat d'elecció i més nivells de servei disponibles  

 

Oferta de transport públic mixta  

 

Sistemes connectats i sota demanda que fan servir la 

informació per generar eficiència 

venim de ….              i 

anem cap a …. 



la mobilitat emergent: integració 

 



la mobilitat emergent 
 

Pagar per ús 

 

 

Serveis de mobilitat 

 

 

p2p 

 

  

Multipropietat 

 

 

Propietat individual 



la mobilitat emergent: un nou actor 
 



Què oferim: Mobilitat elèctrica compartida 

 

Som Mobilitat 
 



La cooperativa: La nostra missió  

“La missió de Som Mobilitat és oferir productes i 

serveis als nostres socis per accelerar la transició cap 

a una mobilitat +sostenible.” 
 



La mobilitat: què ens venen? 

 



La mobilitat: ELS REPTES 

 



La cooperativa: Els dos pilars de Som Mobilitat 
 

Creem comunitat  Oferim serveis per fer una 
mobilitat +sostenible 

1 2 



La proposta: Plataforma mobilitat elèctrica compartida 

 

Caminar  +  Bici + Transport Públic 

 
Mobilitat elèctrica compartida 

 



La proposta: Plataforma mobilitat elèctrica compartida 

 
 

Busquem  1 

2 Reservem  

3 Obrim i conduïm 

4 Factura a final de 
mes amb informe 
d’ús 

1 

2 

3 

4 



2016 2017 

El projecte: App + cotxe connectat 
 



La proposta: Pensem en global actuem en local  
 
 

Creem comunitat local 
 

Grups locals de Som Mobilitat 

Creem xarxa europea de 
cooperatives de carsharing 

1 
2 



Entitats: Serveis de vehicles elèctrics compartits 

 

Societat civil Administració Pública 1 2 Empreses 3 



Persones sòcies, opció 1: Serveis de vehicles elèctrics compartits 

 



Persones sòcies, opció 2: Compra i comparteix per socis 



Persones sòcies: Apadrinament  per finançament cooperatiu 

 

També pots apadrinar un vehicle si et compromets a pagar una quota per una durada determinada.  



Persones sòcies: Serveis de vehicles elèctrics compartits 

 



Som Mobilitat: Com puc participar? 

Mou-te amb vehicle elèctric 

Participa com et vagi millor 

Segueix-nos a les xarxes 

socials 

1 

2 

3 

1- Fes-te soci 

2- Assumint tasques / per hores 

3- Dinamitzant compres col.lectives 

4- Explicant el projecte 

5- Compartint un cotxe elèctric 

6- Seguint-nos a les xarxes socials 



 
Ens ajudes a fer realitat el somni?  Quants més siguem millor! 

 

@SomMobGirona www.sommobilitat.coop 

girona@sommobilitat.coop SomMobilitat 
            


