NOTA DE PREMSA
Enguany se celebra la primera edició del congrés internacional a Madrid

El Mobility Institute RACC s’adhereix com a
col·laborador actiu al Global Mobility Call 2022


L’esdeveniment reunirà els principals líders de l’àmbit de la mobilitat al
recinte firal d’IFEMA MADRID del 14 al 16 de juny.



El Mobility Institute RACC serà una de les entitats encarregades de la
generació, organització i difusió de continguts propis pels fòrums del
congrés, on es debatran temes com la mobilitat compartida i els reptes de
futur de la mobilitat sostenible.

Barcelona, 9 de maig de 2022. El Mobility Institute, plataforma creada pel RACC i
Deloitte que lidera l'anàlisi dels nous models de mobilitat amb una perspectiva de foment
de la col·laboració i les relacions empresarials i institucionals, serà una de les entitats
col·laboradores del Global Mobility Call 2022.
El Mobility Institute RACC serà una de les entitats encarregades de la generació,
organització i difusió de continguts propis per als fòrums del congrés, on es debatran temes
com la mobilitat compartida i els reptes de futur de la mobilitat sostenible. Amb la seva
participació, la iniciativa del RACC reafirma el seu compromís a nivell nacional amb la
millora i el foment dels nous models de mobilitat urbana i les seves oportunitats de mercat,
i aglutinarà el coneixement i les aportacions de les empreses del sector que hi estan
adherides.
Organitzat per IFEMA Madrid i Smobhub, el Global Mobility Call és un congrés de nova
creació que neix amb la intenció de convertir-se en un referent internacional en el debat i
l'impuls de les polítiques de mobilitat sostenible. L'esdeveniment se celebrarà del 14 al 16
de juny de 2022 al recinte firal d’IFEMA, a Madrid, i compta amb el suport d'institucions i
empreses implicades en la transició cap a una mobilitat eficient i sostenible que generi
beneficis econòmics i socials.
El Global Mobility Call 2022 és un context ideal per explorar els nous models d'un sector
que es troba en plena transformació i que genera noves possibilitats de negoci a les
empreses i entitats que s’hi dediquen. El congrés integra tots els sectors involucrats en la
transició cap a una mobilitat sostenible per generar networking i contribuir a presentar
solucions intel·ligents, i s'estructurarà en diversos eixos temàtics. Aquests tractaran temes
com la societat del futur, el transport sostenible de persones i béns, el desenvolupament
econòmic i la regulació en matèria de mobilitat, la nova planificació urbana i la tecnologia i
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les dades en la innovació. En els següents enllaços es troben l'agenda amb tots els actes
i la informació per assistir al Global Mobility Call 2022.

Mobility Institute RACC, al servei de les empreses
El Mobility Institute RACC, creat el 2019 pel RACC amb la col·laboració de Deloitte, estudia
la mobilitat urbana amb una visió de 360 graus que implica el consumidor, la tecnologia,
les empreses i les administracions, amb la missió d'ajudar els seus associats a prendre les
millors decisions. L'entitat també pretén influir en el disseny i la construcció d'una mobilitat
més segura, eficient, sostenible i assequible.
La seva activitat es basa en la publicació d’investigacions exclusives pels seus associats
relacionades amb la micromobilitat, la gestió de dades o les tendències en models de
propietat de vehicles, entre altres. També s'encarrega d'elaborar el ‘Baròmetre de la
Mobilitat’, un observatori permanent que analitza trimestralment l'evolució dels hàbits de
mobilitat dels ciutadans a Barcelona i Madrid per a descobrir les noves tendències en la
manera de moure's. A més, ofereix dashboards de dades, indicadors i recursos de mobilitat,
organitza els cicles de conferències Mobility Talks i Mobility Webinars i crea espais de
trobada perquè els seus membres adherits puguin intercanviar experiències, debatre i
col·laborar per afrontar els reptes que planteja la mobilitat del futur.
El Mobility Institute RACC compta amb 53 membres adherits dels sectors de les
infraestructures, la distribució, la consultoria, l'enginyeria, les assegurances, les finances i
l'administració pública. A més, el conformen operadors públics i privats de transport,
associacions, ajuntaments i institucions públiques, entre altres. La bona acollida per part
de sectors tan diversos confirma la importància que ha adquirit la mobilitat en l'estratègia
de moltes entitats que volen seguir de prop les tendències, tant al nostre país com a
l'estranger.
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