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COMPARTIM COTXE
L’ús massiu del vehicle privat provoca una intensificació del transit que dificulta
la circulació per la ciutat i, alhora, causa greus problemes de contaminació, salut
i saturació de l’espai públic. Per aquest motiu és interessant que quan haguem
de fer desplaçaments en cotxe tinguem en compte les formes de mobilitat
alternatives o comunitàries com ara el transport públic o el cotxe compartit.
Es tracta de posar en pràctica l’ús racional dels mitjans de transport, oferir la
possibilitat d’aprofitar un mateix trajecte per a més d’un usuari, disposar d’un
vehicle compartit sense necessitat de ser-ne el propietari o oferir un vehicle
propi a altres usuaris que el puguin sol.licitar per hores o dies puntuals.
Aquestes són només algunes de les opcions que permeten minimitzar l’ús o la
presència de vehicles privats, però també hi ha moltes plataformes web que ens
faciliten la posada en pràctica de l’ús compartit del vehicle. Per això, potenciar
el cotxe compartit és una opció:

econòmica:

Ja que el cost de l’ús del vehicle compartit és molt
més reduït que el de tenir-ne un de propietat, ja
sigui simplement pel fet de dividir-se les despeses
de benzina, peatges o aparcament.

sostenible:

La racionalització en l’ús dels mitjans de transport
afavoreix una reducció del consum energètic i, en
conseqüència, una disminució de les emissions de
CO2 a l’atmosfera.

Existeixen diverses webs que faciliten l’ús
compartit del vehicle privat de tal manera que
fàcil i còmode: per Internet o telèfon podeu programar diverses
reserves al llarg de l’any.

Sabíeu que...
... existeix una xarxa social que facilita l’ús compartit de cotxe per connectar
conductors i passatgers que volen compartir trajecte per anar o tornar de les
universitats de la UB i la UPC del campus de Diagonal? La xarxa es diu Fesedit
UB-UPC.
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Què podeu fer?
Informeu-vos de les possibilitats que existeixen a l’hora de compartir el
vostre cotxe ja que existeixen diverses modalitats d’oferir aquest recurs. Feu
un petit estudi comparant les despeses tant econòmiques com ecològiques
i segur que us surt a compte compartir els vostres trajectes.
No oblideu que existeix la opció de combinar el cotxe amb el transport
públic, tot optimitzant els trajectes per tal de fer-los el més àgils possible.
Si sou una entitat amb una necessitat important de vehicles, considereu
l’opció d’associar l’entitat a un servei de lloguer de cotxes per dies o per
hores, per tal que tots els i les vostres membres en puguin ser beneficiaris.
Organitzeu tallers per treballar el tema de la mobilitat sostenible i explorar
les diferents vies existents de compartir cotxe amb altres usuaris.
Planifiqueu amb antelació les vostres rutes; això us permetrà cercar cotxes
que puguin realitzar el mateix trajecte que vosaltres, o usuaris que puguin
compartir amb vosaltres les despeses del trajecte.

Webs d’interès
Plataforma per a la promoció del transport públic:
http://www.transportpublic.org/
Xarxa de municipis, empreses i organismes que fomenten el servei de
compartir cotxe: http://compartir.org/
Avancar. Alternativa al lloguer de cotxes:
http://www.avancar.es/ca
Carsharing. La plataforma social per a compartir cotxe:
http://carsharingspain.com/
Carpooling. La plataforma de la major xarxa de rutes i viatges en cotxe
compartit per Europa: www.carpooling.com
Blablacar. La web que permet compartir cotxe per Espanya i Europa:
https://www.blablacar.es/
Fesedit UB-UPC. La xarxa social de la UB i la UPC per connectar passatgers i
conductors: https://www.civiclub.org/ca/emitter/fesedit-ub-upc-86
Socialcar. Web de lloguer de cotxes particulars:
http://www.socialcar.com/
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

