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Millorar la confiança entre els usuaris, 
principal repte de la mobilitat elèctrica

Barcelona acull l’esdeveniment final del projecte europeu smartCEM que té
com a objectiu la promoció de la mobilitat elèctrica

Barcelona, 26 de febrer de 2015 - El pilot de Fórmula E Jérôme D’Ambrosio ha 

participat a l’esdeveniment final del projecte europeu smartCEM, celebrat a 
Barcelona a la seu del RACC i en el qual s’ha destacat la tasca realitzada per 
millorar l’acceptació de la mobilitat elèctrica entre els usuaris. 

Jérôme D’Ambrosio, pilot de carreres de Fórmula E i ambaixador de la mobilitat 

elèctrica, ha subratllat el paper que smartCEM desenvolupa per a la integració dels 
vehicles elèctrics a la vida diària. En les seves pròpies paraules: «Vivim en un món 
on la contaminació ambiental és un problema. La mobilitat elèctrica pot ser la 
solució i en vull ser part. Crec que la Fórmula E fomentarà el 
desenvolupament de vehicles elèctrics en termes de millores tecnològiques i 
a més donarà credibilitat als vehicles elèctrics de cara al públic en general. 
Obviament, això s’haurà de dur a terme en col·laboració amb altres iniciatives 
com, per exemple, smartCEM, perquè junts puguem impulsar la mobilitat 
elèctrica i introduir-la a ciutats de tot el món». 

Dins del marc del projecte, quatre regions i ciutats europees van implementar 
serveis per a vehicles elèctrics dissenyats amb l’objectiu d’incrementar l’acceptació

dels consumidors. Barcelona va llançar un servei de motos elèctriques compartides 
(sharing) que serà renovat i rellançat a partir de 2016. Gipuzkoa-San Sebastián va 

integrar autobusos híbrids i elèctrics a la seva xarxa de transport i va proporcionar 
als conductors aplicacions per a conducció eficient, a més d’integrar cotxes elèctrics 

en règim compartit amb la targeta de transport públic regional. Newcastle va utilitzar 
la tecnologia smartCEM per millorar l’experiència d’ús del cotxe elèctric 
proporcionant millor informació sobre la xarxa d’estacions de càrrega existent a la 

regió. Reggio Emilia va integrar vehicles elèctrics equipats amb serveis smartCEM a 
la flota municipal de vehicles elèctrics, amb la qual cosa van aconseguir tenir un 

ampli accés a parts de la ciutat que abans no eren accessibles per restriccions 
ambientals, a més de compartir experiències sobre la mobilitat elèctrica amb el 
personal de la ciutat.  

Tots els detalls i un informe sobre l’esdeveniment estan disponibles a la 
pàgina web d’smartCEM: www.smartcem-project.eu
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Sobre FIA Fórmula E
La Fórmula E és un nou campionat de monoplaces de la FIA i el primer campionat

del món disputat exclusivament amb vehicles totalment elèctrics. El campionat va
celebrar la seva primera carrera el setembre de 2014 i finalitzarà el juny de 2015
després de competir en 10 de les ciutats més importants del món.

http://www.fiaformulae.com

Sobre smartCEM
Quatre ciutats/regions europees (Barcelona, Gipuzkoa-San Sebastián,
Newcastle i Reggio Emilia) s’han reunit en el projecte smartCEM (Smart Connected

Electro Mobility) amb l’objectiu de demostrar el paper que desenvolupen les
solucions TIC per superar les limitacions de mobilitat elèctrica per a les ciutats i els

ciutadans. El projecte se centra especialment en el sharing, la navegació, la
conducció eficient i la gestió eficient dels punts de recàrrega de vehicle elèctric,

incrementant al mateix temps l’acceptació de la mobilitat elèctrica entre els usuaris.
El projecte està parcialment finançat pel Programa de Suport per a Polítiques TIC
(ICT PSP) com a part del Programa Marc de Competitivitat i Innovació de la

Comunitat Europea. www.smartcem-project.eu

Sobre el RACC
El RACC, amb gairebé 1.000.000 de socis, és l’Automòbil Club més gran
d’Espanya, líder en l’àmbit de la mobilitat. Ofereix assistència mecànica, personal i

familiar i medicalitzada urgent. El RACC està present en el sector de les
assegurances i dels viatges. Com a entitat amb vocació de servei a la societat, el

RACC treballa en la formació de joves valors de l’esport del motor i organitza tres
proves per als mundials: Rallies, Fórmula 1 i Motociclisme. 

El RACC es preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per a millorar la mobilitat i la
seguretat viària. 


