
  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Ecotrui 

 

Breu descripció:  

Espai creatiu que es dedica a la comunicació responsable i gestiona tots els serveis que això té 
implícit. L’equip creu en la comunicació sostenible com a eina de treball, respectant la realitat social i 
el medi ambient. 

 
Dades de contacte:  
http://www.ecotrui.com/  
carme@ecotrui.com  
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 19/03/2014 
 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS 

1. Weego Electric: plataforma de mobilitat elèctrica 4.7, 9.1 

 

WEEGO ELECTRIC: PLATAFORMA DE MOBILITAT ELÈCTRICA 

 
Weego Electric és un projecte emprenedor, pioner en el sector de la mobilitat elèctrica, ideat i 
desenvolupat a la ciutat de Barcelona. Es tracta d’una plataforma de serveis de vehicles elèctrics 
online que reuneix l’oferta dels fabricants, proveïdors i distribuïdors d’arreu de Catalunya. D’aquesta 
manera, l’usuari final disposa de totes les possibilitats que té al seu abast en un mateix portal.  
 
La plataforma es basa en una pàgina web i en una App per a tablets i smartphones i té com a objectiu 
impulsar l’ús de la mobilitat elèctrica. Un dels seus punts forts és l'organització d’escapades sostenibles 
acompanyades, sempre, d’un vehicle elèctric. Weego Electric també compta amb un servei exclusiu de 
lloguer i venta de vehicles elèctrics on s’hi poden trobar des de cotxes, motos i scooters elèctriques, 
fins a bicicletes o patinets elèctrics.  
 
Més informació a la Nota de Premsa. 
 
 
 

http://www.ecotrui.com/
mailto:carme@ecotrui.com
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf
http://weego.io/
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/594/NdP_Weego.pdf


  
 
 
 

 
Beneficis: 
 
X Ambientals       X Socials      Econòmics   
 
Ambientals: Amb aquesta plataforma volem contruibuïr amb la no contaminació ambiental, ja que els 
vehicles amb els que treballem no expulsen gassos nocius al no fer servir carburant. A més, aquests 
vehicles tampoc contaminen acústicament, al tenir un funcionament elèctric. D’aquesta manera, 
concienciem els nostres clients que la mobilitat sostenible és una bona alternativa tant per moure’s per 
la ciutat com per realitzar una escapada familiar.  
 
Socials: a través de la plataforma Weego es dóna visibilitat a empreses que sovint no tenen prous 
recursos econòmics com per arribar a incidir en el seu públic objectiu. Per tant, Weego ajuda a que 
aquestes tinguin visibilitat a més gran escala. 
 
Vigència de l’actuació: Indefinit en el temps.  

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.7, 9.1 
 
 

 
 


