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Més de 55 empreses, emprenedors i autònoms de 

Catalunya es presenten al Hub Industrial de Mobilitat 

 Fins ara han arribat un total de 26 projectes, principalment per als sectors de l’energia, 

els vehicles lleugers i les dues rodes, però també nàutic i logístic. 

 Les comissions d’avaluació es constituiran al setembre, i a finals d’octubre es 

resoldrà quins projectes comptaran amb el recolzament del Hub per fer-se realitat. 

 

Barcelona, 6 d’agost de 2020.- Més de 55 empreses, emprenedors i autònoms de Catalunya 

s’han presentat per participar al Hub Industrial de Mobilitat Sostenible, la iniciativa engegada el 

passat mes de juny amb l’objectiu de trobar, impulsar i acompanyar projectes industrials orientats 

a la mobilitat sostenible i la innovació. La Cambra de Barcelona va fer una crida a l’empresariat 

a presentar les seves idees fins el 25 de juliol. L’objectiu final del Hub Industrial de Mobilitat és 

treballar per posicionar Catalunya com un actor clau en la mobilitat de futur, amb una indústria 

competitiva i amb voluntat exportadora. 

Fins ara, el Hub Industrial de Mobilitat ha rebut un total de 26 projectes, la majoria d’ells amb 

aplicació als sectors de l’energia verda, vehicles normals, vehicles lleugers i les dues rodes, 

però també relacionats amb altres àmbits com les indústries de l’automoció, nàutica i logística. 

Al setembre es constituiran les diferents comissions d’avaluació, que analitzaran les propostes en 

funció d’aspectes com la viabilitat, la maduresa de projecte, la vocació internacional, el nombre de 

socis, les sinèrgies amb la indústria actual, la capacitat d’innovació, la sostenibilitat i l’alineament 

amb els ODS. I a finals d’octubre s’escolliran els projectes que rebran el recolzament del Hub. 

 

Classificació per sectors dels projectes rebuts al Hub Industrial de Mobilitat Sostenible 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia. 

http://premsa.cambrabcn.org/
https://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona/
https://www.youtube.com/user/PressCambrabcn
https://www.linkedin.com/school/cambradebarcelona/
https://twitter.com/presscambrabcn


 

 

 

 

http://twitter.com/cambrabcn 
http://twitter.com/presscambrabcn 

http://www.youtube.com/user/PressCambrabcn 

http://www.linkedin.com/school/cambradebarcelona/ 

http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona/ 

 

 

2 

  

http://premsa.cambrabcn.org  

 
PressCambraBarcelona 

 
Cambra de Barcelona 

 
Cambra de Barcelona @presscambrabcn   | @cambrabcn   |    #HubIndustrialMobilitat  

 

Gairebé 30 socis empresarials 

 

El Hub Industrial de Mobilitat és un projecte obert a l’empresariat que ja compta amb gairebé una 

trentena de partners com el RACC, el Consorci de la Zona Franca, Price Waterhouse, el Clúster 

de la Indústria d’Automoció de Catalunya, Ficosa, el Circuit de Barcelona-Catalunya, Leitat, 

la Universitat Politècnica de Catalunya, Moventia, Fira de Barcelona, la Universitat Pompeu 

Fabra, el ClusterMoto, Banc Sabadell, CaixaBank, Barcelona TechCity i IQS. 

La Cambra i els socis del Hub treballaran per fer realitat els projectes finalistes amb un 

acompanyament durant tot el procés empresarial. Això inclou la implicació en la recerca de les 

aliances industrials necessàries i de finançament tant públic com privat, així com la presentació 

de les propostes a les administracions autonòmiques, estatals i europees. 
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