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EL CONSENS
El sector defensa la implantació del cotxe
elèctric i la difusió dels seus beneficis
LA INICIATIVA
La Fira de Madrid celebra el primer Saló
Internacional de l’Automòbil Ecològic
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LA NOVETAT
Les marques de cotxes i motocicletes
presenten els seus models electrònics
LA INFRAESTRUCTURA
Arriba el sistema de recàrrega intel·ligent
per als vehicles elèctrics

la tribuna
Marta PERAZA
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DE LA MOBILITAT
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UNA NOVA
MANERA DE
MOURE’S
ns trobem a les portes d’una nova
etapa en l’automoció i la mobilitat.
Un moment clau en què la indústria
es dirigeix cap a un model més eficient impulsat per la carestia i l’escassetat dels
combustibles fòssils, i una creixent consciència de la importància del respecte mediambiental. Aquestes circumstàncies, afegides a l’actual conjuntura econòmica, han
afavorit que fabricants i importadors de
vehicles jutgin que és el moment idoni per
mostrar els esforços que estan fent per desenvolupar vehicles cada vegada més eficients. El Saló Internacional de l’Automòbil
Ecològic i de la Mobilitat Sostenible, que se
celebra a Madrid del dijous 20 al diumenge 23 de maig, s’ha concebut com l’escenari per exhibir tots aquests avenços, i mos-
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El públic assistent
podrà experimentar
al volant de turismes
híbrids i elèctrics

Arriba el cotxe
elèctric

trar, entre altres coses, els cotxes que, en
menys temps del que pensem, conduirem
tots. En aquest el saló els professionals podran conèixer els últims desenvolupaments
i reptes que suposarà aquest canvi en l’esquema de la mobilitat. Per al públic, constituirà un fascinant aparador per descobrir
els automòbils ecològics i comprovar que
el seu disseny, el seu atractiu i les seves
prestacions són comparables als dels vehicles convencionals.
Però, mai més ben dit, “el moviment es
demostra caminant”, i des d’Ifema, amb el
suport d’Anfac i Aniacam, i la col·laboració d’IDAE, estem segurs que la clau per
seduir els futurs usuaris d’aquests cotxes
amb la seva eficàcia i el seu atractiu és provar-los. Per això el públic assistent al saló
tindrà l’oportunitat d’experimentar al volant
de turismes híbrids i elèctrics, entre altres,
totes les sensacions que transmeten
aquests automòbils en els boxs que les marques han preparat per a ells.
Estic segura que aquest Saló Internacional de l’Automòbil Ecològic i de la Mobilitat
Sostenible sorprendrà molt gratament a tots
els que el visitin, que participaran amb la seva presència en la inauguració d’una nova
manera de moure’s.2
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“Som davant d’una
ocasió immillorable
d’arribar a una nova
era, igual que el canvi
a vapor o a gasolina”

“Hi ha proves que
demostren que
el vehicle elèctric
respon més ràpid
que el tèrmic”

“La càrrega del cotxe
elèctric s’ha de fer en
un pàrquing, en hores
vall i amb càrrega lenta,
per no saturar la xarxa”

“És un moment
de canvi. El vehicle
elèctric no representa
una alternativa, sinó,
més aviat, una realitat”

“A l’usuari li falta
informació. Hem
d’instruir-lo sobre
els beneficis
dels nous vehicles”

El vehicle serà
elèctric o no serà
Els professionals del sector de la mobilitat descarten el cotxe ecològic com a alternativa
i defensen aquest tipus d’automòbils com una realitat beneficiosa i clau per al progrés
M
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alorar objectivament el present del cotxe elèctric és fonamental per afrontar amb
il·lusió un futur sense soroll i
sense contaminació, però
amb vehicles amb bones prestacions i,
a llarg termini, més econòmics. Amb la
constatació rotunda que el vehicle elèctric ja és aquí, encara que el seu canvi
no és immediat, i que una nova era s’acosta, els participants en la taula rodona organitzada per EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA es van reunir a la seu del
RACC per debatre al voltant de la mobilitat sostenible i el vehicle ecològic.
“Ens trobem en un punt que podem definir de seny i rauxa”, comença
Ramon Llopart, vicepresident d’Asesga
(Asociación Española de Aparcamientos
i Garajes). “És bo que la rauxa que hi
ha en aquests moments amb el vehicle elèctric, que mediàticament ocupa pàgines i pàgines de diaris i molta televisió, s’aprofiti i es potenciï,
però el seny ens obliga a situar les
coses al seu lloc”. Llopart alerta del
perill de cansar l’usuari amb dades i xifres que no s’ajustin a la realitat. “Els
avanços poden fer variar la situació
el 2014, però avui hem de plantejarnos el panorama amb realisme”.
Joan Hinojo, director general de Circontrol, també afirma que s’ha de partir de l’objectivitat i assegura que “el
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vehicle elèctric no pot ser immediat”.
Per dues raons: una capacitat de producció mundial que no pot de fabricar
els 900 milions de vehicles que hi ha al
món, i una xarxa elèctrica, ja distribuïda,
que no va ser pensada per carregar vehicles elèctrics. “Hi ha estudis que demostren que en aquest moment només el 10% dels vehicles podrien ser
elèctrics. Si tenim 250.000 vehicles
elèctrics el 2012, ja serà un èxit”. Hinojo mira enrere per observar que el cotxe elèctric “va arribar abans que el de
combustió. Va ser a principis del segle XX amb l’arribada del Ford T
quan es va eliminar el vehicle elèctric”. La mirada al passat també sedueix
Jordi Català, secretari del CETIB (Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona), que assegura viure “un moment
de ressorgiment”. Català assegura que
el primer cotxe que va superar els 100
quilòmetres/hora el 1899 va ser elèctric.
“I el 1912 hi havia 30.000 vehicles
elèctrics circulant pels EUA i més de
50 companyies fabricant-los”.
L’amfitrió de la taula rodona, Lluís
Puerto, responsable de Seguretat Viària
de la Fundació RACC, adverteix de la
principal preocupació dels usuaris. “Avui,
l’usuari tem quedar-se sense bateria en un lloc on no hi hagi endolls,
i que llavors no sàpiga què fer”. Un
problema que podrien solucionar els cotxes híbrids mentre no estigui creada tota la infraestructura de càrrega al territori. “L’híbrid endollable permetria

CANVI DE
MENTALITAT
DEl canvi de sistema no s’aconseguirà en dos dies, però
anem cap a aquest punt, perquè s’han de fer les coses de
manera correcta
DTotes les grans marques automobilístiques estan desenvolupant els seus nous models
i ja els tenen a punt per sortir
al mercat
DEls països del nord d’Europa ja estan canviant de mentalitat, però a Espanya encara
atrau l’olor de gasolina

arrencar el motor i acostar el vehicle cap al lloc de càrrega més pròxim”. Puerto assegura que l’usuari està
acostumat a tenir una autonomia, una
potència i unes facilitats que tem perdre,
i les claus estan dins i fora del vehicle.
“A dins hi ha les bateries, que han de
permetre donar una autonomia de
400, 500 o 600 quilòmetres, i a fora
hi ha la infraestructura”.
AVANTATGES PER A L’USUARI
Raymond Planella, gerent de Goelix, atribueix aquesta necessitat d’infinites prestacions a una cultura europea “que ens
obliga a tenir vehicles ràpids i potents”. Segons Planella, el pas a seguir
és el canvi de mentalitat cap a un altre
tipus de conducció. “D’acord amb el
meu punt de vista, el moment actual
és pessimista”, assumeix l’empresari.
“Europa té 20 anys de retard respecte als països asiàtics en el tema
dels vehicles elèctrics”, afirma.
Només a la Xina hi ha 100 milions de
persones que van en bicis o motos elèctriques. Uns números que no han arribat
a Europa per la força de les marques estrangeres i les multinacionals. “Hi ha un
estoc enorme de motos elèctriques
esperant per sortir al mercat. Quan
alguna marca com Honda tregui el
seu model, la gent ja no voldrà comprar més motos de gasolina”.
La realitat amb què s’analitza el present dóna pas als innombrables avantatges que ofereix el vehicle elèctric. “És

un cotxe ideal per a la ciutat”, constata Ramon Llopart. “L’usuari que fa
petits trajectes interurbans de 25-40
quilòmetres diaris, només carregant
a la nit ja té solucionat el problema,
i el seu consum serà de gairebé zero”. El cost econòmic serà molt inferior
al de la gasolina, menys d’una desena
part, així com el soroll. “Hi haurà un
mercat potencial de vehicles elèctrics, com són els ajuntaments o els
vehicles de flotes municipals o d’empreses”, assegura Joan Hinojo, que posa com a exemple la ciutat de Barcelona, que ostenta l’estació de vehicles de
càrrega elèctrica més gran d’Europa.
“Els vehicles de neteja de primera
hora del matí són elèctrics, perquè
no fan soroll, no emeten diòxid de
carboni a l’atmosfera i no molesten
la gent. A més, carreguen a la nit,
que és quan els molins de vent poden augmentar la seva producció”.
El responsable en Seguretat Viària de
la Fundació RACC, Lluís Puerto, coincideix en l’apreciació d’Hinojo respecte
a les flotes de vehicles com els clients
potencials i els més interessats en aquest
tipus de vehicles. “A més de millorar
la qualitat de l’aire que respirem,
conduir un cotxe elèctric farà que
conduïm més relaxats perquè dóna
molta més tranquil·litat”. ¿Discutirem
menys amb els altres conductors? És
possible. “Les vibracions i el soroll es
redueixen molt i es condueix d’una
manera molt més pacífica. Els nivells
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D’esquerra a dreta, Lluís Puerto, Ramon Llopart, Joan Hinojo, Jordi Català i Raymond Planella posen davant la seu del RACC.

d’estrès es reduiran pràcticament a
zero”. Però els avantatges no s’acaben
aquí. “Visitar el mecànic d’un vehicle
elèctric serà més barat que anar-hi
amb els nostres cotxes actuals, perquè les peces tenen una complicació molt més simple que un motor de
combustió interna”. Així doncs, el
nombre de peces que s’han de canviar
cada determinats quilòmetres comparat
amb els nostres cotxes actuals serà menor. “No necessitaran un canvi tan
freqüent perquè no hi ha tantes avaries i seran menys costoses.”
MENYS CONTAMINACIÓ
Jordi Català està convençut de l’adaptació de la gent. “Com a usuari de cotxe híbrid, la conducció en mode elèctrica és molt més senzilla i més
agradable”. Una conducció que no té
res a envejar en resposta del motor. “Hi
ha proves que demostren que el
vehicle elèctric respon més ràpid que
el tèrmic. De fet, existeixen cotxes
capaços d’anar de 0 a 100 en poc
menys de 4 segons”. Velocitat, resposta, menys contaminació i escassetat
de soroll s’uneixen per reafirmar un vehicle ecològic en una oportunitat de negoci. Encara que els avantatges també
poden ser inconvenients: haurem de preparar la societat per transitar per uns carrers on circulin vehicles que, encara que
no facin soroll, aniran a una velocitat perillosa. I el motor ja no representarà un
avís perquè no se’n sentirà l’acceleració.

Planella ho resumeix amb exactitud:
“Quan arribi el vehicle elèctric, arribaran problemes que encara no podem predir.”
“Un model de cotxe de combustió
interna que rondi els 15.000-18.000
euros costarà uns 30.000 euros en la
versió elèctrica, a causa, sobretot,
del cost de la bateria”, respon el secretari del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona. “Només la bateria del vehicle val el 50% del cost
total”, aclareix Ramon Llopart. Això quedarà una mica solucionat per la subvenció de 6.000 euros que el Govern donarà
per la compra de cada cotxe elèctric.
Una subvenció que en el cas de les motos elèctriques arriba al 15% del seu cost
total, d’entre 3.000 i 4.500 euros. Per
això, el Govern dóna suport a la causa,
“però no és suficient”, finalitza el gerent de Goelix.
El vicepresident d’Asesga demana que
no es caigui en la comparació sistemàtica dels dos tipus de vehicles, perquè
el canvi de motorització modificarà tota
la societat. “Estem davant l’ocasió
d’arribar a una nova era, igual que el
canvi a vapor i igual que el canvi a
gasolina”. Un canvi que, malgrat que
és present contínuament als mitjans, no
arriba amb il·lusió a l’usuari. I serà així
fins que les grans marques no facin un
pas endavant. “Ja estan totes desenvolupant els seus models i ja els tenen a punt per sortir al mercat. Tan
bon punt publicitin els seus vehicles,

NOU MODEL DE
NEGOCI
DEls experts en matèria de
mobilitat sostenible es mostren convençuts que el vehicle elèctric és un pas més cap
al progrés
DEntre els avantatges dels
cotxes ecològics, cal destacar
que no contaminen, no fan soroll, no molesten i, a més, són
més econòmics
DLa irrupció del vehicle elèctric implica un canvi d’estil de
vida i també un nou model de
negoci

la roda ja no pararà de girar”.
Els automòbils porten dos endolls, un
de càrrega ràpida (30 minuts) i un altre
de càrrega lenta (6 hores). Unes càrregues que fins a aquest moment només
permeten realitzar entre 100 i 130 quilòmetres sense repostar. “D’aquesta manera, un cotxe que sortís de Barcelona podria arribar tranquil·lamente
a Girona, carregar en 30 minuts a Girona i després tornar a Barcelona
sense dificultat”, comenta Llopart. “El
repte és carregar el cotxe elèctric a
la nit aprofitant l’energia eòlica”, assegura Joan Hinojo. Actualment, a l’Estat espanyol, el 17% de l’energia que
consumim i generem ha estat produïda
per energies renovables, com els molins
de vent, que a vegades han de parar perquè, malgrat que hi ha vent, no hi ha demanda. “Si l’Estat espanyol vol tenir
un 20% o 25% de capacitat el 2020
de generar energia elèctrica, hem
d’aprofitar aquesta energia cent per
cent pura”.
CÀRREGA INTEL·LIGENT
Unes càrregues que, a més, s’haurien
de fer a les hores vall, les hores de menor consum del dia, i en càrrega lenta,
per no saturar la xarxa. “Endollar un
cotxe a la xarxa no és tan simple
com un endoll qualsevol”, adverteix
el director general de Circontrol. “Es necessita una càrrega intel·ligent”. I és
que els tres quilowatts que es necessiten per carregar el vehicle elèctric a ca-

sa, en determinades hores, podrien fer
saltar el diferencial. “De fet –afegeix Ramon Llopart–, demà mateix es podrien
instal·lar 50.000 punts de càrrega”,
que assegura que als aparcaments, al
tancar llums, quan no funcionen els ascensors, existeix una energia sobrant que
es pot aprofitar per carregar els vehicles.
“Un altre aspecte que cal tenir en
compte és el volum d’ingressos estatals que depenen exclusivament
de la gasolina”, planteja Lluís Puerto,
que proposa redissenyar el sistema perquè l’Estat no perdi aquests ingressos
i garantir que l’usuari tingui tota la informació. “Hem d’instruir la gent dels
beneficis dels nous vehicles, entre
els quals hi ha una mobilitat més
econòmica”, proposa el responsable
de Seguretat Viària de la Fundació
RACC.
Les conclusions dels participants en
la taula rodona constaten una transició
que millorarà la societat, que reduirà el
soroll als carrers i que significarà un progrés, un canvi d’estil de vida i un nou
model de negoci. Un canvi de paradigma que, com resumeix Puerto, “no
aconseguirem en dos dies, però
anem cap a aquest punt i hem d’assegurar-nos de fer-ho correctament”. S’han acabat els cotxes corrents.
En qualsevol cas, els automòbils ara tindran corrent.2
Vídeo resum de la taula rodona a la web:
www.catalunyaconstruye.com

Arriba el primer Saló de l’Automòbil
Ecològic i la Mobilitat Sostenible
El sector es compromet amb el desenvolupament de vehicles més eficients i respectuosos amb l’entorn
Madrid acollirà
l’esdeveniment amb
més de 30 marques
del 20 al 23 de maig
M

l’oferta
LES MARQUES PRESENTS

Les novetats
a la vista

MIRIAM SALAZAR
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l futur de la indústria de l’automòbil sembla inevitablement lligat al desenvolupament de la mobilitat
sostenible. El sector automobilístic se n’ha adonat i del 20 al 23 de
maig es reuneixen més de 30 marques en
la primera edició del Saló Internacional de
l’Automòbil Ecològic i de la Mobilitat Sostenible, organitzat per Fira de Madrid (Ifema) amb la col·laboració de l’Institut per
a la Diversificació i Estalvi de l’Energia
(IDAE) i el suport d’Anfac i Aniacam.
El certamen té entre les seves pretensions principals mostrar el desenvolupament sorgit de les investigacions realitzades per empreses d’automoció, energia,
administracions i altres entitats implicades
en eficiència energètica per aconseguir
l’objectiu de la mobilitat sostenible. Així,
doncs, el saló reunirà diversos segments,
entre els quals hi ha les marques impulsores d’automòbils ecològics, així com les
productores de components i tecnologia
per a aquests vehicles o les companyies
que creen les solucions necessàries per
carregar-los. També hi estaran representades, entre altres, les empreses del sector energètic, els centres d’investigació,
els organismes certificadors, els sistemes
intel·ligents de transport o les companyies
d’assegurances. En definitiva, totes les
propostes que treballen per reduir l’impacte negatiu de l’automoció en el medi
ambient.
A més de reunir tots els professionals
implicats en la mobilitat sostenible per
mostrar les seves novetats al sector, la Fira ha assumit un compromís important
amb el públic general. En aquest sentit, el
saló de Madrid vol acostar a l’usuari final
els últims models desenvolupats per la indústria que, d’aquí pocs anys, circularan
de manera habitual per les carreteres, i les
prestacions que ofereixen. Per aquesta
raó, juntament amb l’exposició de vehicles, els visitants podran disfrutar, entre
altres activitats, de les proves dinàmiques
en circuits i pistes.
El saló serà així mateix l’escenari on, paral·lelament a l’activitat comercial, tindran
lloc debats i taules rodones que permetran traslladar a professionals i a l’opinió
pública els canvis i les oportunitats que
produeix, a un ritme cada vegada més intens, l’automòbil ecològic i, en general, les
propostes relacionades amb la mobilitat
sostenible.
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LES XIFRES
L’exposició és un exemple de la consciència del sector, i s’hi mostrarà com s’utilitzen els recursos per desenvolupar els
automòbils del futur: vehicles amb tecnologia verda. En aquest sentit, el sector ja
consagra un 60% de les seves inversions
en R+D a qüestions mediambientals. Això
significa que, només a Europa, les em-

Quatre models de cotxes ecològics de les marques Audi, Citroën, Peugeot i Mercedes.

preses d’automoció dediquen aproximadament 20.000 milions d’euros anuals a
aquestes investigacions, un 5% de la seva facturació total. Uns esforços econòmics orientats a la implantació dels cotxes cada vegada menys contaminants,
que, segons indiquen les previsions, l’any
2015 representaran el 15% de les vendes
mundials.
Per tal que les propostes dels fabricants
aconsegueixin un lloc en el mercat és necessari complementar-les amb les infraestructures adequades i amb polítiques
de suport per assolir l’objectiu de la mobilitat sostenible. En aquest context, un
dels principals avançaments que s’han
materialitzat a Espanya més recentment
ha estat la firma d’un memoràndum entre el Ministeri d’Indústria, la FEMP, els fabricants d’automòbils i la indústria auxiliar, les empreses de producció d’energia
i infraestructures així com les de tecnologies de la informació i la comunicació, que
recull els compromisos de cadascuna de
les parts en aquesta revolució energètica, i en el qual ja estan treballant les principals empreses d’Espanya en tots els
seus sectors.
Aquest acord és una de les mesures im-

EL COMPROMÍS DE LA INDÚSTRIA
SE CENTRA EN LA INVESTIGACIÓ

UN 60% DE LES
INVERSIONS EN R+D ES
DESTINEN A QÜESTIONS
MEDIAMBIENTALS
EL 2015,EL 15% DE
LES VENDES MUNDIALS
SERAN DE COTXES
MENYS CONTAMINANTS

pulsades pel Ministeri d’Indústria espanyol, que se suma a altres com el projecte Cenit Verde. Aquest programa persegueix promoure les investigacions sobre
el vehicle elèctric i dedicarà més de 8.000
milions d’euros, entre altres iniciatives, a
la recerca de solucions relacionades amb
les bateries i els sistemes de tracció elèctrica, a més d’estudiar l’emplaçament adequat per als punts de càrrega. Amb aquestes inversions es pretén que, el 2020, el
20% dels turismes que recorrin les carreteres espanyoles siguin elèctrics. Des del
ministeri esperen que les primeres 2.000
unitats d’aquests vehicles ja estiguin circulant abans del 31 de desembre del
2010, i, per incentivar-ne la compra, el pla
Movele –amb una dotació total de 10 milions d’euros– dedica al voltant de 8 milions d’euros a subvencionar l’adquisició
d’aquests cotxes. La resta del pressupost
es destinarà a la instal·lació de 546 punts
de càrrega públics a Sevilla, Madrid i Barcelona, que actuaran com a ciutats pilot
d’aquest projecte.
En aquest context, Ifema, a través del
seu nou Saló de l’Automòbil Ecològic i de
la Mobilitat Sostenible, s’avança en el
temps i forma part activa d’aquesta revo-

MÉS DE 120 vehicles ecològics de
34 marques es presenten per primera vegada al saló, que disposarà,
a més, d’una primícia mundial: el
Golf elèctric. L’oferta de les marques participants girarà al voltant
del binomi eficiència-sostenibilitat,
que es materialitzarà en les últimes
propostes en models híbrids i elèctrics, així com els propulsats per
gas natural, hidrogen, biocombustible o energia solar. Juntament
amb ells, també s’hi presentaran,
entre altres, els dissenys més innovadors de baixes emissions i les
últimes tecnologies en eficiència
energètica.
El saló també convoca, a part de
les marques, altres sectors implicats en la recerca de solucions
energètiques destinades a afavorir
una mobilitat més sostenible, indispensables per a la viabilitat futura dels nous desenvolupaments
d’aquesta indústria. Així, el certamen també acollirà els avanços
més innovadors desenvolupats pel
sector energètic i de les infraestructures, que seran presentats per
algunes de les companyies més
competitives del mercat.
A més, el saló es complementarà amb formació i sessions informatives, així com amb un minicurs de conducció eficient i un
circuit infantil.

lució en la concepció de vida i de la mobilitat, que marcarà el futur de les pròximes dècades amb el mateix impacte que
va suposar per a la societat i el seu canvi
en les relacions i en la comunicació l’aparició de la telefonia mòbil, i amb la mateixa intensitat que va representar l’aparició de l’automòbil.
SEGUIMENT EXHAUSTIU
Un saló eminentment innovador amb què,
en col·laboració amb els principals actors del sector, es persegueix realitzar un
seguiment exhaustiu dels últims avanços
experimentats dirigits especialment a la
mobilitat sostenible, a més de dotar-los
de la projecció social adequada per conscienciar sobre els avantatges que suposaran aquestes modificacions en matèria d’eficiència, economia i control
mediambiental.
Carlos Espinosa de los Monteros, president del saló, explica que en aquesta
situació de crisi l’esdeveniment és una
oportunitat que “oferirà l’ocasió de
saber el que ja és realitat dintre d’aquest segment ecològic, i les investigacions i les solucions que estan en
desenvolupament”.2

Cal difondre els
avantatges del
cotxe elèctric
Els enginyers tècnics aposten per la difusió
i el desenvolupament d’aquesta tecnologia
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a gran batalla dels cotxes
elèctrics és trobar l’equilibri entre l’autonomia, el preu, la
potència i la definició i normalització de la infraestructura
necessària per a la recàrrega. Actualment
hi ha al mercat cotxes híbrids que combinen el motor elèctric i el convencional, i
cotxes elèctrics que estan evolucionant
ràpidament, però que necessiten una rebaixa en el seu cost per poder arribar al
mercat. Un altre factor imprescindible per
a la implantació del cotxe elèctric és la difusió i la promoció entre la població perquè es coneguin bé els seus múltiples
avantatges.
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) ha detectat una
necessitat d’informació sobre els vehicles
elèctrics per part de la població. És a dir,
encara està molt estès el desconeixement
sobre aquesta tecnologia i els múltiples
avantatges que comportaria per a la societat una implementació progressiva i sòlida dels vehicles elèctrics. Els enginyers
tècnics industrials tenen un paper essencial en el desenvolupament i la implantació del transport verd, i per això aposten
decididament per aquesta tecnologia i per
la seva difusió.
És clar que el cotxe elèctric necessita
una empenta, però sense deixar-se enlluernar per l’auge mediàtic. És imprescindible que la seva implantació sigui progressiva i segura. Per exemple, serà
necessari adaptar la xarxa elèctrica perquè la recàrrega de les bateries no la
col·lapsi i, per un altre costat, serà convenient que es puguin carregar aprofitant
les hores nocturnes. També caldrà desenvolupar la tecnologia per allargar la vida de la bateries, ja que les actuals estan
limitades a una autonomia de 200 quilòmetres en el millor dels casos, encara que
això no ha de suposar un gran problema,
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ja que la immensa majoria dels desplaçaments que es fan no superen aquesta
distància.
PER L’EQUILIBRI
Si bé el preu i l’autonomia dels vehicles
elèctrics encara no són comparables als
dels vehicles de combustió convencionals,
les seves prestacions són gairebé equiparables als seus antecessors. Així, podem parlar d’una seguretat en la conducció i d’una funcionalitat molt similars,
d’un nombre més baix d’avaries gràcies
a la senzillesa dels mecanismes, ja que
estan formats per menys peces, d’una
conducció molt simple, d’una reducció
dels nivells d’estrès dels conductors gràcies al descens del soroll i les vibracions
dels motors, d’una considerable millora
de la qualitat de l’aire per l’absència local d’emissions i d’una rendibilitat de la
xarxa elèctrica més alta, ja que l’energia
que avui en dia no es pot utilitzar durant
la nit serviria per alimentar milers de bateries elèctriques.
L’augment de la investigació en estalvi
i eficiència energètica no és exclusivament
una qüestió de progrés tecnològic. La normalització dels vehicles ecològics –aquells
que no tenen un motor de combustió alimentat per gasolina, dièsel o butà– permetria reduir la dependència energètica
dels combustibles fòssils i, a més, reduiria les emissions contaminants a l’atmosfera que, respecte al transport a
Espanya, representa un 25% del total de
les emissions.
EL RESSORGIMENT
Ens trobem en un moment de renaixement
del cotxe elèctric. Actualment molt poca
gent recorda que els primers vehicles portaven un motor elèctric i, anys més tard,
es va passar al motor de combustió. Ara
és, doncs, el moment d’aprofitar aquest
entusiasme, treballar en la millora tecnològica dels vehicles i donar a conèixer
que els vehicles elèctrics ja no són una al-

Assistents a la primera edició del Fórmula-e del CETIB proven vehicles elèctrics al Circuit de Catalunya.

la iniciativa
EL COMPROMÍS DELS ENGINYERS TÈCNICS

Fórmula-e per a tothom
EL CETIB organitza per al dimecres 17 de novembre, al Circuit de Catalunya, la segona edició de Fórmula-e, una jornada tècnica i lúdica dedicada
als vehicles elèctrics. La sessió està dirigida a enginyers tècnics industrials, tècnics i responsables municipals, però està oberta a totes les persones que hi vulguin assistir i tinguin interès a conduir cotxes elèctrics,
motos, furgonetes, camions, bicicletes, etcètera, pel Circuit de Catalunya.
Al matí es comptarà amb diverses jornades tècniques en què participaran
fabricants, distribuïdors i especialistes de diferents sectors relacionats amb
els vehicles elèctrics. Posteriorment, els assistents podran provar els vehicles i experimentar personalment tots els avantatges de la mobilitat sostenible.
L’objectiu és sensibilitzar la població respecte als avantatges i les prestacions de la mobilitat sostenible. El CETIB està molt interessat en la difusió
de la tecnologia, però també està molt compromès amb el respecte al medi ambient. Els interessats a participar-hi trobaran la informació necessària
a la pàgina web www.cetib.cat/formula-e.

ternativa, sinó una realitat per a molts usos.
Els comercialitzadors de cotxes elèctrics i els fabricants ja s’han posat en marxa en aquesta tasca de difusió, prenent
com a exemple, en molts casos, el desplegament dels vehicles elèctrics al continent asiàtic.
Aquest treball, no obstant, no correspon només als productors, també hi juguen un paper important les institucions
com el CETIB i les administracions públiques, que col·laboren a nivell econòmic,
amb la inversió pública en estacions de
recàrrega, per exemple, i de promoció i
difusió. En aquest sentit, l’aposta del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona radica en l’organització de jornades tècniques, com la Fórmula-e, i en
l’entrega des de ja fa 11 anys dels premis
CETIB-Enginyeria i Societat (www.cetib.cat/premis) que guardonen projectes
innovadors i sostenibles, a més de la convocatòria de cursos i conferències relacionats amb el tema. 2
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La revolució en motocicletes ecològiques
La companyia barcelonina Goelix presenta el nou concepte de moto amb els seus escúters elèctrics

L’empresa catalana
fabrica i distribueix
els seus models
per tot Europa
M

M. SALAZAR

tres, un 10% respecte als motors de combustió interna. Les bateries de liti tenen
una vida mitjana de 1.500 cicles de càrrega, que representen més de 100.000
quilòmetres d’ús. I pel que fa a la velocitat, els escúters actuals poden arribar a
velocitats de 90 a 110 km/h, més que suficients per a un ús mixt ciutat-carretera.

embruten l’aire ni utilitzen olis ni productes químics de difícil reciclatge, cosa que
ajuda a evitar catàstrofes naturals derivades dels vessaments de petroli.
A tot això s’hi sumen els beneficis personals de satisfacció per conduir les últimes novetats en tecnologia aplicada a una
moto moderna, econòmica, ecològica i
socialment ben vista.
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othom sap que existeixen motos elèctriques, però encara hi
ha poca informació pel que fa
als avantatges d’aquest nou sistema ecològic que ha suposat una revolució en mobilitat sostenible. L’empresa
barcelonina Goelix aprofitarà la seva
presència al Saló Internacional de l’Automòbil Ecològic, que se celebra a Madrid
del 20 al 23 de maig, per explicar aquests
i altres avantatges a través dels seus dos
nous models d’escúters elèctrics: Goelix
E-box i Goelix Elektron.
Els beneficis de les motocicletes elèctriques són de tot tipus: econòmics, socials, ecològics i personals. Econòmics en
la mesura que comporten un estalvi molt
significatiu en combustible i en reparacions, ja que gairebé no necessiten
manteniment. Socials, al ser vehicles silenciosos i sense vibracions, cosa que
contribueix al benestar social. Ecològics
perquè no pol·lueixen, no emeten CO2 ni
gasos tòxics que afectin la capa d’ozó, no
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AMB RESPOSTES
El ciutadà es fa moltes preguntes abans
de decidir-se per aquest tipus de productes. ¿Quin carnet necessito? ¿Estan
homologades? ¿On puc connectar-la?
¿Corre molt?
Els escúters elèctrics de menys de 4 kW
es poden conduir amb la llicència de ciclomotor. A partir de 4 kW és necessari
tenir el carnet A1, o bé el de cotxe amb
més de tres anys d’experiència. Tots els
escúters elèctrics Goelix estan homologats a la CE i poden circular per qualsevol carretera europea.
D’altra banda, també cal saber que es
poden recarregar en qualsevol endoll normal de 220 V i que es necessiten de 4 a
5 hores per a una recàrrega completa, encara que també es pot fer en qualsevol
moment sense que això afecti la vida útil
de la bateria, per poder allargar l’autonomia de l’escúter. El seu consum és d’uns
6 kW als 100 quilòmetres, cosa que representa aproximadament 0,6 euros de
consum d’electricitat cada 100 quilòme-

Dos motoclistes condueixen escúters elèctrics, a Barcelona.

CONDUCTOR ECOLÒGIC
Molts ciutadans ja s’han convençut, sobretot persones que viuen als voltants de
la grans capitals, entre 25 i 40 quilòmetres de distància de la ciutat, i que utilitzen la motocicleta diàriament per traslladar-se a la feina. Posseeixen un punt de
recàrrega al garatge o al jardí de casa seva, i la recàrrega la fan a la nit. S’ha detectat també un gran públic en urbanitzacions de cases de segona residència, que
la fan servir per a recorreguts curts.
Un altre sector de consumidors localitzats són els usuaris de la bicicleta que
decideixen canviar-la perquè la moto elèctrica continua sent un mitjà de transport
ecològic i, a més, més còmode i menys
cansat, ja que no requereix esforç físic.
Es tracta d’un nou concepte de conducció, més econòmica, agradable i sostenible. L’empresa catalana Goelix ofereix
la possibilitat de provar els seus nous models al Saló Internacional de l’Automòbil a
la Fira de Madrid, del 20 al 23 de maig,
o a les seves instal·lacions a Barcelona, al
carrer de Balmes, 370.2

Arriba la infraestructura per
carregar els cotxes elèctrics
La firma espanyola Circontrol dissenya una tecnologia de càrrega intel·ligent

El sistema permet
recarregar en vies
interurbanes,
urbanes i pàrquings
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l vehicle elèctric ja és aquí, les
grans marques el comencen a
llançar al mercat i cada vegada
són més els països on els governs, al
veure els avantatges energètics i mediambientals que això suposa, aposten
per la implantació del vehicle elèctric (per
exemple, a Espanya, l’Estratègia Integral
del Vehicle Elèctric, amb una inversió de
590 milions d’euros en dos anys). Podem
dir que estem al principi d’un gran canvi a nivell mundial en el sector del transport, però perquè sigui una realitat i
s’estengui, és necessari tenir una infraestructura que permeti la recàrrega de
les bateries dels cotxes en espais públics
a més dels garatges privats.
És evident que perquè el vehicle elèctric es pugui consolidar, els usuaris han
de poder recarregar les bateries d’una
manera fàcil i a qualsevol lloc on puguin
accedir amb el seu vehicle elèctric.
Aquesta infraestructura ja ha arribat.
Han sorgit marques com Circontrol, es-
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pecialitzades en sistemes de recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics, que han
apostat per un transport que contribueixi
a tenir cura del medi ambient i a l’estalvi
energètic, utilitzant les últimes tecnologies,
i dissenyant i fabricant estacions de recàrrega intel·ligent de vehicles elèctrics.
Concretament, Circontrol ha desenvolupat un sistema de recàrrega innovador, anomenat CirCarLife, que permet
carregar el vehicle elèctric en vies urbanes, en vies interurbanes i en aparcaments. També ha desenvolupat els
equips per realitzar la recàrrega de les
targetes de prepagament (caixer, software, targetes...), així com un display per
a informació a l’usuari i una impressora
de tiquets per imprimir el rebut de compra. Es tracta d’un sistema perquè els
usuaris puguin pagar fàcilment l’energia
consumida pel seu vehicle d’una manera segura, fàcil i intuïtiva.
L’objectiu del sistema de recàrrega de
vehicles elèctrics és la recàrrega intel·ligent, amb elecció de recàrrega en hores
vall (hores de baix cost), control de la durada del temps de recàrrega i control de
la potència per evitar el col·lapse en la
xarxa elèctrica.
A més, compta amb una tecnologia de
control de la qualitat de xarxa, i és que la
càrrega de vehicles elèctrics genera
harmònics (efectes indesitjables a la xarxa). Aquests efectes s’agreugen a l’augmentar el nombre de vehicles en càrre-

ga. El sistema multipunt de Circontrol és
capaç de comunicar amb els diferents
equips opcionals específics per al control de l’eficiència energètica, aconseguint
la correcció d’aquests problemes.
Un altre aspecte a tenir en compte és
la gestió intel·ligent de la recàrrega, que
es controla amb un repartiment de la
potència disponible, la possibilitat de càrrega en hores vall, la possibilitat de càrrega diferida (data i hora de recollida prevista), la possibilitat de càrrega immediata,
i el diagnòstic global del sistema garantint que qualsevol incidència en la xarxa
no compromet la càrrega del vehicle.
UNA REALITAT
Actualment el sistema CirCarLife es troba instal·lat en vies urbanes d’importants
ciutats, aeroports, centres comercials,
aparcaments públics, privats i flotes de
vehicles elèctrics, entre altres. La terminal T-1 de l’aeroport de Barcelona, el circuit de fórmula 1 de Catalunya, els aparcaments de la plaça del Rei i de la plaça
d’Oriente de Madrid, el centre comercial
d’Ikea Milà, o ciutats pioneres en la fabricació i l’ús de vehicles elèctrics, com
per exmple Tønsberg a Noruega, són alguns dels punts on els usuaris ja poden
recarregar els seus vehicles elèctrics
quan no es troben al seu estacionament
habitual.
La previsió és la implantació del sistema per tota la geografia perquè la mo-

Un vehicle utilitza la pilona de càrrega exterior al Circuit de Catalunya.

DES PREVEUEN 10.000
PUNTS DE RECÀRREGA
PER A FINALS DEL 2011

bilitat sostenible sigui una realitat. Concretament, Circontrol té la previsió d’arribar a més de 10.000 punts de recàrrega a finals del 2011. Actualment més
de 15 països per tot el món ja compten
amb aquests punts de recàrrega, i entre ells hi ha Espanya.
Ara només falta que el ciutadà prengui consciència dels beneficis que suposa conduir un cotxe elèctric i que el
sector i l’Administració pública l’acompanyin perquè la mobilitat sostenible sigui una realitat.2

