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Jun 12, 2018 at 1:07am UTC
Daniel Abraham López @DALP_MX

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Jun 12, 2018 at 12:00am UTC
Ricard Jornet @Jornet

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Berna Baena @BernaBaena

RT @raquelcolomina: @ETGRacing aquest any ha construït un
#cotxeelèctric amb un disseny molt llamatiu amb carrosseria de color
blau metalit…

Monlau Estudios Prof @Monlau_EP

Felicitats a tots els alumnes de #MonlauProjects que han participat a
l’#Electrocat18! Un any més, hem guanyat el…
twitter.com/i/web/status/1…

Robert de Litran @Robert80247330

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Som Baix Llobregat @SomBaixLl

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Maite GM @Maitegmeler

RT @raquelcolomina: El vehicle de @EscolesRoca era un disseny
molt semblat a l'any anterior, però incorporava novetats tecnològiques
molt i…

VectorMotorControl @VectorMotorCont

RT @pespm: Santa Perpètua de Mogoda es va consolidar dissabte,
de nou, com a capital del #vehicleelèctric de Catalunya
https://t.co/I6BEUWT…

Escoles Roca @EscolesRoca

RT @raquelcolomina: El vehicle de @EscolesRoca era un disseny
molt semblat a l'any anterior, però incorporava novetats tecnològiques
molt i…

Julio Garcia @jugafe

RT @linformatiuSPM: Crònica de la cinquena edició de l'
#ElectroCat18 #VehicleElèctric que va guanyar @AusitAuto #AMERC
https://t.co/PsaPp…

l'Informatiu SPM @linformatiuSPM

Crònica de la cinquena edició de l' #ElectroCat18 #VehicleElèctric
que va guanyar @AusitAuto #AMERC staperpetua.org/linformatiu/in…

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @raquelcolomina: @AusitAuto guanyador de la cinquena edició
d'#Electrocat18 i un 10 en difusió del projecte a les #XXSS, deixantnos co…

Raquel Colomina @raquelcolomina

@AusitAuto guanyador de la cinquena edició d'#Electrocat18 i un 10
en difusió del projecte a les #XXSS, deixant-no…
twitter.com/i/web/status/1…

Raquel Colomina @raquelcolomina

@ETGRacing aquest any ha construït un #cotxeelèctric amb un
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@ETGRacing aquest any ha construït un #cotxeelèctric amb un
disseny molt llamatiu amb carrosseria de color blau met…
twitter.com/i/web/status/1…

Raquel Colomina @raquelcolomina

L'Equip #CREVE, va aconseguir participar i acabar el vehicle patint
fins l'últim moment. Un dels projectes que vaig…
twitter.com/i/web/status/1…

Raquel Colomina @raquelcolomina

El vehicle de @EscolesRoca era un disseny molt semblat a l'any
anterior, però incorporava novetats tecnològiques mo…
twitter.com/i/web/status/1…

Raquel Colomina @raquelcolomina

@monlau el millor projecte #Electrocat18, un equip que sempre
destaca en aquest event. Un vehicle molt modern amb u…
twitter.com/i/web/status/1…

Jorge :P (akirasan) @akirasan

RT @pespm: Santa Perpètua de Mogoda es va consolidar dissabte,
de nou, com a capital del #vehicleelèctric de Catalunya
https://t.co/I6BEUWT…

Raquel Colomina @raquelcolomina

Al disseny del vehicle de @AutCastellarnau no li faltava detall, fins i
tot el seient era de pell. Van ser els guan…
twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

Santa Perpètua de Mogoda es va consolidar dissabte, de nou, com a
capital del #vehicleelèctric de Catalunya…
twitter.com/i/web/status/1…

The_BiciHater_Bot @BiciHater

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Joan Oliver @OliverEnginy

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

SomMobilitat Rubí @SomMobRubi

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

UUALK e-Bikes @UUALK

Gran èxit i iniciativa aquest cap de setmana a #electrocat18, i quin
gran regal per a participar-hi, gràcies a… twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

L'#Electrocat18, les noves estacions de recàrrega a #SantaPerpètua,
els projectes del CREVE. Granets que sumen per…
twitter.com/i/web/status/1…

Xarxa Sostenibilitat @XarxaSost

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Som Mobilitat @SomMobilitat

RT @ajuntamentSPM: Durant l’ #ElectroCat18 s’inauguraran les
noves estacions de recàrrega #EdRR situades a l’aparcament de
l’edifici de Des…

Som Mobilitat @SomMobilitat

RT @ArnauVilardell: Avui @SomMobilitat amb
#sanraperpetuadelamogoda i l' #Electrocat18 https://t.co/Iu9ytAJ2sq

Som Mobilitat @SomMobilitat

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
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de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Circontrol @circontrol_com

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Energia @energiacat

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Eduard Jiménez @edjihe

#Electrocat18 #FP #Rieradecaldes @pespm @ajuntamentSPM
@ensenyamentcat twitter.com/Assumpfarran/s…

Miguel Lombarte @Gas66mi

RT @raquelcolomina: El motor #GNC crea interés en la exposición de
vehículos clásicos y modernos en #Electrocat18
https://t.co/RfnlsH3mcz

Jun 11, 2018 at 12:00am UTC
Eduard R #NoTTIP @Niker10R

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Joan @joansenseterra

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

XES_Terrassa #ESS @XES_Terrassa

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Rosa Pubill @RosaPMBS

RT @AutCastellarnau: Jornada de competició d'#electrocat18 jornada
per disfrutar del treball d'aquests mesos. #fp @ensenyamentcat
@DiarisSa…

Encarna Duque @encarnaduque2

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Encarna Duque @encarnaduque2

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Encarna Duque @encarnaduque2

RT @pespm: MT @energiacat Insistim: la xarxa ràpida de punts de
recàrrega no para de créixer. Dissabte serem a
#SantaPerpètuadeMogoda per…

Encarna Duque @encarnaduque2

RT @pespm: Vols veure en detall un #Nissan Leaf? Apropa’t a
l’exposició de vehicles de #Electrocat18 https://t.co/vDJen92mRD

Encarna Duque @encarnaduque2

RT @pespm: El guanyador d’#Electrocat18 es @AusitAuto,
enhorabona
https://t.co/9bwCdQUCOR

Pere Garcia @pere_lluis

RT @ajuntamentSPM: Vehicles clàssics i elèctrics es poden veure a
l’aparcament de l’edifici de Desenvolupament Local #ElectroCat18
https://…

Juanjo Guimerà #Dempeus @juanjoguimera

RT @AutCastellarnau: Jornada de competició d'#electrocat18 jornada
per disfrutar del treball d'aquests mesos. #fp @ensenyamentcat
@DiarisSa…

EMPORDÀ ENERGIA @EMP_SOL_ENERGIA

RT @circutor: Mañana durante la celebración del #Electrocat18, se
inauguran las nuevas estaciones de recarga de #VehículosEléctricos
en #Sa…

Omar Paul Balagueró @omar_p_b

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Albert Sagarra @sagarra

RT @circutor: Mañana durante la celebración del #Electrocat18, se
inauguran las nuevas estaciones de recarga de #VehículosEléctricos
en #Sa…

Albert Sagarra @sagarra

RT @ajuntamentSPM: .@AusitAuto guanya la cinquena edició de l'
#ElectroCat18 #VehicleElèctric #AMERC Enhorabona!!
https://t.co/PqzNNuWOV7

carlos campos salvad @CamposSalvadord

RT @jmosunalopez: Molta sort als nois de @AusitAuto en l'
#ElectroCat18, on es posen a prova vehicles elèctrics fets per alumnat
d'FP, que…

carlos campos salvad @CamposSalvadord

RT @jmosunalopez: @AusitAuto @pespm I per segon any els
alumnes de @AusitAuto es proclamen campions de l'#ElectroCat18.
Moltes felicitats!…

Oriol Martínez @omc_gnv

RT @raquelcolomina: El motor #GNC crea interés en la exposición de
vehículos clásicos y modernos en #Electrocat18
https://t.co/RfnlsH3mcz

Carlos López Seguer @CSeguer

RT @Monlau_EP:  Este fin de semana se celebra #Electrocat18, el
concurso en el que nuestros alumnos de #MonlauProjects diseñan y
constr…

Paloma Arenós @palomarenos

Molt emocionant veure com equips d'#estudiants de #FP
d'#automoció participen a l'#Electrocat18, ben organitzats, a…
twitter.com/i/web/status/1…

Javi Melenchón

@jmelenchonm

RT @jmosunalopez: Molta sort als nois de @AusitAuto en l'
#ElectroCat18, on es posen a prova vehicles elèctrics fets per alumnat
d'FP, que…

Robert de Litran @Robert80247330

RT @circutor: Mañana durante la celebración del #Electrocat18, se
inauguran las nuevas estaciones de recarga de #VehículosEléctricos
en #Sa…

Eugenio Candela @ecandela_eps

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Eugenio Candela @ecandela_eps

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

EcoRepost @EcoRepost

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Podem Ripollet @PodemRipollet

RT @AjRipollet: Els alumnes de @AusitAuto s'han proclamat
campions de l'#ElectroCat18 en la seva cinquena edició i per dos
anys consecutius…

EcoRepost @EcoRepost

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

dECOmunicació @dECOmunicacio

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

josepMaJane @josepMaJane

RT @AjRipollet: Els alumnes de @AusitAuto s'han proclamat
campions de l'#ElectroCat18 en la seva cinquena edició i per dos
anys consecutius…

Jun 10, 2018 at 12:00am UTC
Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @RevistaRipollet: L’institut Palau Ausit busca revalidar la victòria
a #Electrocat18 goo.gl/j9n8AQ #Ripollet #automoció htt…

Som Mobilitat Barcelona @SomMobBcn

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Kaliuwu (sorry not sorry) @KalimenLoL

RT @AutCastellarnau: Jornada de competició d'#electrocat18 jornada
per disfrutar del treball d'aquests mesos. #fp @ensenyamentcat
@DiarisSa…

Domènec#ERenovables @MartinezDomenec

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: Mari Carmen amb el número 105 guanya la bicicleta
elèctrica de @UUALK #Electrocat18 https://t.co/JY4Q8Gk0cR

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @ajuntamentSPM: .@AusitAuto guanya la cinquena edició de l'
#ElectroCat18 #VehicleElèctric #AMERC Enhorabona!!
https://t.co/PqzNNuWOV7

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: Vols veure en detall un #Nissan Leaf? Apropa’t a
l’exposició de vehicles de #Electrocat18 https://t.co/vDJen92mRD

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: El centre tècnic del vallès, tot i que al final no ha pogut
sortir a pista, ens acompanya desde boxes amb el seu bonic prototip.
…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @ajuntamentSPM: Lliurament d'una bicicleta elèctrica Uualk a la
guanyadora del sorteig. Un total de 209 persones hi han participat.
#Ele…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: L’equip del CREVE refrigerant el vehicle per intentar
continuar #Electrocat18 https://t.co/YXml8Hx4cj

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Cercle Infraestruct. @cercle_infraest

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: El guanyador d’#Electrocat18 es @AusitAuto,
enhorabona
https://t.co/9bwCdQUCOR

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: Els equips aposten per fer canvi de bateries aviat
#Electrocat18 https://t.co/msAM4QA7nx

Daniel Valls Estella @danielvalls

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Míriam Milán @MIMI79MIMI

RT @pespm: El guanyador d’#Electrocat18 es @AusitAuto,
enhorabona
https://t.co/9bwCdQUCOR

Míriam Milán @MIMI79MIMI

RT @AjRipollet: Els alumnes de @AusitAuto s'han proclamat
campions de l'#ElectroCat18 en la seva cinquena edició i per dos
anys consecutius…

JOSEP ROMERO GÓMEZ @plugflow2002

RT @AjRipollet: Els alumnes de @AusitAuto s'han proclamat
campions de l'#ElectroCat18 en la seva cinquena edició i per dos
anys consecutius…

RipoLab HackLab @RipoLab

RT @AjRipollet: Els alumnes de @AusitAuto s'han proclamat
campions de l'#ElectroCat18 en la seva cinquena edició i per dos
anys consecutius…

Jorge :P (akirasan) @akirasan

RT @pespm: El guanyador d’#Electrocat18 es @AusitAuto,
enhorabona
https://t.co/9bwCdQUCOR

Jorge Pérez @jorperezpa

RT @AjRipollet: Els alumnes de @AusitAuto s'han proclamat
campions de l'#ElectroCat18 en la seva cinquena edició i per dos
anys consecutius…

tarres solar @tarressolar

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Víctor Pérez @_victor_perez_

RT @ajuntamentSPM: .@AusitAuto guanya la cinquena edició de l'
#ElectroCat18 #VehicleElèctric #AMERC Enhorabona!!
https://t.co/PqzNNuWOV7

Víctor Pérez @_victor_perez_

RT @jmosunalopez: @AusitAuto @pespm I per segon any els
alumnes de @AusitAuto es proclamen campions de l'#ElectroCat18.
Moltes felicitats!…

Víctor Pérez @_victor_perez_

RT @AjRipollet: Els alumnes de @AusitAuto s'han proclamat
campions de l'#ElectroCat18 en la seva cinquena edició i per dos
anys consecutius…

dECOmunicació @dECOmunicacio

RT @pespm: El guanyador d’#Electrocat18 es @AusitAuto,

enhorabona

https://t.co/9bwCdQUCOR

Francisco Pineda @fpinedadelgado

RT @AjRipollet: Els alumnes de @AusitAuto s'han proclamat
campions de l'#ElectroCat18 en la seva cinquena edició i per dos
anys consecutius…

Ferran Menescal @Fmmenescal

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Ferran Menescal @Fmmenescal

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Josep Maria Silva @jsilvajsilva

RT @jmosunalopez: @AusitAuto @pespm I per segon any els
alumnes de @AusitAuto es proclamen campions de l'#ElectroCat18.
Moltes felicitats!…

Josep Maria Silva @jsilvajsilva

RT @jmosunalopez: Molta sort als nois de @AusitAuto en l'
#ElectroCat18, on es posen a prova vehicles elèctrics fets per alumnat
d'FP, que…

CUÏC @Cuic_Reus

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @AjRipollet: Els alumnes de @AusitAuto s'han proclamat
campions de l'#ElectroCat18 en la seva cinquena edició i per dos
anys consecutius…

Ajuntament Ripollet @AjRipollet

Els alumnes de @AusitAuto s'han proclamat campions de
l'#ElectroCat18 en la seva cinquena edició i per dos anys con…
twitter.com/i/web/status/1…

Assumpta Farran @Assumpfarran

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

JM Osuna @jmosunalopez

@AusitAuto @pespm I per segon any els alumnes de @AusitAuto es
proclamen campions de l'#ElectroCat18. Moltes felici…
twitter.com/i/web/status/1…

SomMobilitat-SantBoi @SomMobSantBoi

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Som Mobilitat Barcelona @SomMobBcn

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Som Mobilitat Barcelona @SomMobBcn

RT @ArnauVilardell: Avui @SomMobilitat amb
#sanraperpetuadelamogoda i l' #Electrocat18 https://t.co/Iu9ytAJ2sq

Roger Reixach Sánchez @ReixachSanchez

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Rubí Brilla @RubiBrilla

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà

de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @pespm: El guanyador d’#Electrocat18 es @AusitAuto,
enhorabona
https://t.co/9bwCdQUCOR

Estratègia SPM @pespm

El guanyador d’#Electrocat18 es @AusitAuto, enhorabona
https://t.co/9bwCdQUCOR

Estratègia SPM @pespm

Mari Carmen amb el número 105 guanya la bicicleta elèctrica de
@UUALK #Electrocat18 https://t.co/JY4Q8Gk0cR

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

Lliurament d'una bicicleta elèctrica Uualk a la guanyadora del sorteig.
Un total de 209 persones hi han participat.…
twitter.com/i/web/status/1…

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @ajuntamentSPM: .@AusitAuto guanya la cinquena edició de l'
#ElectroCat18 #VehicleElèctric #AMERC Enhorabona!!
https://t.co/PqzNNuWOV7

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

.@AusitAuto guanya la cinquena edició de l' #ElectroCat18
#VehicleElèctric #AMERC Enhorabona!! https://t.co/PqzNNuWOV7

Automoció Lacetània @ALacetania

RT @AutCastellarnau: Jornada de competició d'#electrocat18 jornada
per disfrutar del treball d'aquests mesos. #fp @ensenyamentcat
@DiarisSa…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

Sergi Alonso

Vive la République! @Sergi_SPM

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Julio Garcia @jugafe

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Estratègia SPM @pespm

Qui seran els guanyadors d’aquesta edició? #ElectroCat18
https://t.co/NjUfDdgqvm

Xarxa Sostenibilitat @XarxaSost

RT @pespm: @Assumpfarran presenta l’acte d’inauguració dels nous
punts de recàrrega de #vehicleelèctric a #SantaPerpètua
#Electrocat18 http…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

l'Informatiu SPM @linformatiuSPM

RT @ajuntamentSPM: L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció
de l'experiència de mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà
l'ús…

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

L'alcaldessa anuncia un projecte de promoció de l'experiència de
mobilitat elèctrica amb @SomMobilitat que cedirà…
twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

En breus moments lliurament de premis i sorteig de la bicicleta
elèctrica de @UUALK #Electrocat18 +200 participants…
twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

@Assumpfarran presenta l’acte d’inauguració dels nous punts de
recàrrega de #vehicleelèctric a #SantaPerpètua…
twitter.com/i/web/status/1…

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

RT @linformatiuSPM: L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’
ICAEN @Assumpfarran inauguren les noves estacions de càrrega de
#vehi…

l'Informatiu SPM @linformatiuSPM

L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’ ICAEN @Assumpfarran
inauguren les noves estacions de càrrega de…
twitter.com/i/web/status/1…

ArnVil @ArnauVilardell

Avui @SomMobilitat amb #sanraperpetuadelamogoda i l'
#Electrocat18 https://t.co/Iu9ytAJ2sq

Auto-Castellarnau @AutCastellarnau

RT @pespm: Feta la volta de reconeixement, els equips es preparen
per realitzar la primera prova #Electrocat18 https://t.co/eWeBsJok47

Auto-Castellarnau @AutCastellarnau

RT @pespm: Els equips ja comencen a preparar els vehicles elèctrics
a boxes #Electrocat18 https://t.co/EbUVgxCgXW

dECOmunicació @dECOmunicacio

Els equips de l'#Electrocat18 estan superant totes les proves amb els
seus #vehicleselèctrics. #formació #FP… twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

Vols veure en detall un #Nissan Leaf? Apropa’t a l’exposició de
vehicles de #Electrocat18 https://t.co/vDJen92mRD

Estratègia SPM @pespm

L’equip del CREVE refrigerant el vehicle per intentar continuar
#Electrocat18 https://t.co/YXml8Hx4cj

Estratègia SPM @pespm

@deejay_nest ens acompanya desde l’escenari principal
#Electrocat18 https://t.co/A28mfNlsH6

Estratègia SPM @pespm

El centre tècnic del vallès, tot i que al final no ha pogut sortir a pista,
ens acompanya desde boxes amb el seu bo…
twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

En breus moments batukada a #Electrocat18, als voltants del circuit
urbà del recinte firal de #SantaPerpètua https://t.co/a2qUgYIvvg

Eduard Jiménez @edjihe

RT @pespm: Comencen les proves d’eslalom a #Electrocat18 amb
@AusitAuto i @EscolesRoca https://t.co/FuBsa8QDNs

Eduard Jiménez @edjihe

RT @pespm: Els equips aposten per fer canvi de bateries aviat
#Electrocat18 https://t.co/msAM4QA7nx

Julio Garcia @jugafe

RT @pespm: Vehicles clàssics dels anys 20 i més, avui a l’exposició
davant l’edifici de desenvolupament local de #SantaPerpètua
#Electrocat…

igb @78GARBO

RT @ajuntamentSPM: L’ #ElectroCat18 està en marxa! Els equips
comencen les tandes https://t.co/zAmgmzNG0l

Estratègia SPM @pespm

Els equips aposten per fer canvi de bateries aviat #Electrocat18
https://t.co/msAM4QA7nx

Estratègia SPM @pespm

Primer canvi de bateries de @Monlau_EP #Electrocat18
https://t.co/OyH1HiSQy0

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

Encara us podeu apuntar per participar al sorteig d’una bicicleta
elèctrica a la recepció de l’edifici de Desenvolu…
twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

Els vehicles ja roden a la pista, han sortit sense problemes
#Electrocat18 https://t.co/q3YK02thmT

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

Vehicles clàssics i elèctrics es poden veure a l’aparcament de l’edifici
de Desenvolupament Local #ElectroCat18 https://t.co/vGR4k9fPka

Auto-Castellarnau @AutCastellarnau

RT @AutCastellarnau: Jornada de competició d'#electrocat18 jornada
per disfrutar del treball d'aquests mesos. #fp @ensenyamentcat
@DiarisSa…

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

L’ #ElectroCat18 està en marxa! Els equips comencen les tandes
https://t.co/zAmgmzNG0l

Auto-Castellarnau @AutCastellarnau

Jornada de competició d'#electrocat18 jornada per disfrutar del treball
d'aquests mesos. #fp @ensenyamentcat… twitter.com/i/web/status/1…

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @pespm: Comencen les proves d’eslalom a #Electrocat18 amb
@AusitAuto i @EscolesRoca https://t.co/FuBsa8QDNs

Agenda SPM @avuiaSPM

RT @pespm: Vehicles clàssics dels anys 20 i més, avui a l’exposició
davant l’edifici de desenvolupament local de #SantaPerpètua
#Electrocat…

mirfp @mirfpilar

RT @pespm: La veritable esencia d’#Electrocat18, la cooperació i
ganes per que tothom surti a pista. L’equip CREVE intentant resoldre
petit…

Estratègia SPM @pespm

Vehicles clàssics dels anys 20 i més, avui a l’exposició davant l’edifici
de desenvolupament local de… twitter.com/i/web/status/1…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: CREVE completa amb éxit l’eslalom #Electrocat18
https://t.co/85tmmF6kgX

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: La veritable esencia d’#Electrocat18, la cooperació i
ganes per que tothom surti a pista. L’equip CREVE intentant resoldre
petit…

Estratègia SPM @pespm

CREVE completa amb éxit l’eslalom #Electrocat18
https://t.co/85tmmF6kgX

Manel Cunill Llenas

@manelcunill

RT @palomarenos: Santa Perpètua de Mogoda acollirà la 5a edició
de l'#Electrocat18 elmon.cat/monplaneta/act… @pespm
@ajuntamentSPM @dECOmunic…

Agustin Payá @agustipaya

El #Electrocat18 ya está en marcha y los diferentes equipos están
presentando sus mejores propuestas de Vehículos E…
twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

Comencen les proves d’eslalom a #Electrocat18 amb @AusitAuto i
@EscolesRoca https://t.co/FuBsa8QDNs

Artur Belvis @arturbelvis

RT @jmosunalopez: Molta sort als nois de @AusitAuto en l'
#ElectroCat18, on es posen a prova vehicles elèctrics fets per alumnat
d'FP, que…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @pespm: Feta la volta de reconeixement, els equips es preparen
per realitzar la primera prova #Electrocat18 https://t.co/eWeBsJok47

Peter Solar @PereSoriaAlcaza

RT @circutor: 8 equipos de estudiantes ponen mañana a prueba en
el recinto ferial de #SantaPerpètuaDeMogoda los
#VehículosEléctricos que ha…

JM Osuna @jmosunalopez

Molta sort als nois de @AusitAuto en l' #ElectroCat18, on es posen a
prova vehicles elèctrics fets per alumnat d'FP…
twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

Feta la volta de reconeixement, els equips es preparen per realitzar la
primera prova #Electrocat18 https://t.co/eWeBsJok47

Merche Salvat Marsal @mercedessalvat1

#ElectroCat18 está mañana circuito, paseo de la Florida recinto ferial
Santa Perpetua https://t.co/SCbfUxtFU3

Merche Salvat Marsal @mercedessalvat1

#ElectroCat18 preparando el circuito para esta tarde ..paseo de la
Florida está mañana https://t.co/lTYVLjESwd

Estratègia SPM @pespm

El director tècnic d'Electrocat dona les instruccions i recomanacions
als equips participants per realitzar les pro…
twitter.com/i/web/status/1…

Raquel Colomina @raquelcolomina
El CREVE podrà sortir a pista
https://t.co/oblylo7kzJ

Molta sort

#Electrocat18

Raquel Colomina @raquelcolomina

El motor #GNC crea interés en la exposición de vehículos clásicos y
modernos en #Electrocat18 https://t.co/RfnlsH3mcz

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @pespm: Els equips ja comencen a preparar els vehicles elèctrics
a boxes #Electrocat18 https://t.co/EbUVgxCgXW

Estratègia SPM @pespm

Els equips ja comencen a preparar els vehicles elèctrics a boxes
#Electrocat18 https://t.co/EbUVgxCgXW

Miriam @lunami152

RT @ajuntamentSPM: [NOTÍCIA] Vuit equips d’estudiants de formació
professional d’arreu de Catalunya posen demà #9juny a prova els
#vehicles…

Miriam @lunami152

RT @pespm: Daniel Muñoz: “Veure en funcionament el vehicle que
hem construït ja és una recompensa” bit.ly/2LuBBif #Electrocat18…

Miriam @lunami152

RT @linformatiuSPM: Entrevista a l'equip #CREVE que participa a l'
#ElectroCat18 staperpetua.org/linformatiu/in…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @pespm: La veritable esencia d’#Electrocat18, la cooperació i
ganes per que tothom surti a pista. L’equip CREVE intentant resoldre
petit…

Juan V. Rodríguez @jrodriguez_AdFD

RT @raquelcolomina: Este y otros prototipos de #vehículoeléctricos
construidos desde 0 por estudiantes de #FP, mañana serán puestos a
prueb…

Juan V. Rodríguez @jrodriguez_AdFD

RT @pespm: La veritable esencia d’#Electrocat18, la cooperació i
ganes per que tothom surti a pista. L’equip CREVE intentant resoldre
petit…

Estratègia SPM @pespm

La veritable esencia d’#Electrocat18, la cooperació i ganes per que
tothom surti a pista. L’equip CREVE intentant r…
twitter.com/i/web/status/1…

Jonathan @jon90194

RT @circutor: Mañana durante la celebración del #Electrocat18, se
inauguran las nuevas estaciones de recarga de #VehículosEléctricos
en #Sa…

Judith Ballester @JudithBallest18

RT @RevistaRipollet: L’institut Palau Ausit busca revalidar la victòria
a #Electrocat18 goo.gl/j9n8AQ #Ripollet #automoció htt…

Agenda SPM @avuiaSPM

RT @linformatiuSPM: Vuit equips d'estudiants de
#FormacióProfessional participen aquest #9juny a la 5a edició de l'
#ElectroCat18 #VehicleE…

Agenda SPM @avuiaSPM

RT @linformatiuSPM: Coincidint amb la celebració de l' #ElectroCat18
aquest #9juny s'inauguren les noves estacions de recàrrega #EdRR
@ene…

Agenda SPM @avuiaSPM

RT @linformatiuSPM: Entrevista a l'equip #CREVE que participa a l'
#ElectroCat18 staperpetua.org/linformatiu/in…

Sebas Fleischhacker @SebasFC

RT @circutor: 8 equipos de estudiantes ponen mañana a prueba en
el recinto ferial de #SantaPerpètuaDeMogoda los
#VehículosEléctricos que ha…

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @raquelcolomina: Este y otros prototipos de #vehículoeléctricos
construidos desde 0 por estudiantes de #FP, mañana serán puestos a
prueb…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @RevistaRipollet: L’institut Palau Ausit busca revalidar la victòria
a #Electrocat18 goo.gl/j9n8AQ #Ripollet #automoció htt…

Jun 9, 2018 at 12:00am UTC
Ferran Menescal @Fmmenescal

RT @circutor: Mañana durante la celebración del #Electrocat18, se
inauguran las nuevas estaciones de recarga de #VehículosEléctricos
en #Sa…

Ferran Menescal @Fmmenescal

Ferran Menescal @Fmmenescal

RT @circutor: 8 equipos de estudiantes ponen mañana a prueba en
el recinto ferial de #SantaPerpètuaDeMogoda los
#VehículosEléctricos que ha…

Ramon Burgués Salse @blasiet

RT @palomarenos: Santa Perpètua de Mogoda acollirà la 5a edició
de l'#Electrocat18 elmon.cat/monplaneta/act… @pespm
@ajuntamentSPM @dECOmunic…

circulaporlacalzada @Circulacalzada

RT @Slygerbcn: Cargando baterías en el #Electrocat18 Mañana
empieza la prueba de coches eléctricos realizados por estudiantes y
nosotros es…

Jess @Airiwn

RT @Slygerbcn: Cargando baterías en el #Electrocat18 Mañana
empieza la prueba de coches eléctricos realizados por estudiantes y
nosotros es…

Slyger @Slygerbcn

Cargando baterías en el #Electrocat18 Mañana empieza la prueba de
coches eléctricos realizados por estudiantes y no…
twitter.com/i/web/status/1…

Raquel Colomina @raquelcolomina

Este y otros prototipos de #vehículoeléctricos construidos desde 0 por
estudiantes de #FP, mañana serán puestos a p…
twitter.com/i/web/status/1…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @palomarenos: Santa Perpètua de Mogoda acollirà la 5a edició
de l'#Electrocat18 elmon.cat/monplaneta/act… @pespm
@ajuntamentSPM @dECOmunic…

Paloma Arenós @palomarenos

Santa Perpètua de Mogoda acollirà la 5a edició de l'#Electrocat18
elmon.cat/monplaneta/act… @pespm @ajuntamentSPM
@dECOmunicacio @edjihe

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @pespm: Els 8 equips i els vehicles ja son aqui! Avui presentació
de projectes i proves estàtiques per poder participar demà a
#Electroc…

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @ajuntamentSPM: Participen enguany a l’ #ElectroCat18 els
equips dels instituts Castellarnau de Sabadell, @AusitAuto de Ripollet
i Pedra…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: Daniel Muñoz: “Veure en funcionament el vehicle que
hem construït ja és una recompensa” bit.ly/2LuBBif #Electrocat18…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: El Recinte Firal acollirà demà dissabte la cinquena
edició de l’#ElectroCat18 bit.ly/2sRyY2a https://t.co/SVr4xdg9wv

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @linformatiuSPM: Entrevista a l'equip #CREVE que participa a l'
#ElectroCat18 staperpetua.org/linformatiu/in…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: MT @energiacat Insistim: la xarxa ràpida de punts de
recàrrega no para de créixer. Dissabte serem a
#SantaPerpètuadeMogoda per…

Rafa @RafaeRuiz

RT @circutor: 8 equipos de estudiantes ponen mañana a prueba en
el recinto ferial de #SantaPerpètuaDeMogoda los
#VehículosEléctricos que ha…

Monlau Estudios Prof @Monlau_EP

 Este fin de semana se celebra #Electrocat18, el concurso en el

que nuestros alumnos de #MonlauProjects diseñan…
twitter.com/i/web/status/1…

ArnVil @ArnauVilardell

RT @edjihe: #Electrocat18 pondrá a prueba 8 prototipos de coches
eléctricos de alumnos de FP ow.ly/IaQO30kowZX #FP #vehicleelèctric

Voltimum España @voltimum_es

RT @circutor: 8 equipos de estudiantes ponen mañana a prueba en
el recinto ferial de #SantaPerpètuaDeMogoda los
#VehículosEléctricos que ha…

Bib. Josep Jardí @bibliotecaSPM

RT @ajuntamentSPM: [NOTÍCIA] Vuit equips d’estudiants de formació
professional d’arreu de Catalunya posen demà #9juny a prova els
#vehicles…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @dECOmunicacio: Gràcies @_josepblanch pel text de
l'#Electrocat18 a @LaVanguardia . Demà a partir de 17h, tothom a
gaudir dels #vehicles…

Julio Garcia @jugafe

RT @linformatiuSPM: Vols conèixer tots els detalls de la futura estació
de @rod8cat a #SantaPerpètua? Ho pots llegir ara mateix a la teva…

tarres solar @tarressolar

RT @circutor: Mañana durante la celebración del #Electrocat18, se
inauguran las nuevas estaciones de recarga de #VehículosEléctricos
en #Sa…

Jorge Pérez @jorperezpa

RT @RevistaRipollet: L’institut Palau Ausit busca revalidar la victòria
a #Electrocat18 goo.gl/j9n8AQ #Ripollet #automoció htt…

RipoLab HackLab @RipoLab

RT @RevistaRipollet: L’institut Palau Ausit busca revalidar la victòria
a #Electrocat18 goo.gl/j9n8AQ #Ripollet #automoció htt…

iElektro_es @iElektro_es

RT @circutor: Mañana durante la celebración del #Electrocat18, se
inauguran las nuevas estaciones de recarga de #VehículosEléctricos
en #Sa…

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @circutor: 8 equipos de estudiantes ponen mañana a prueba en
el recinto ferial de #SantaPerpètuaDeMogoda los
#VehículosEléctricos que ha…

CIRCUTOR @circutor

Mañana durante la celebración del #Electrocat18, se inauguran las
nuevas estaciones de recarga de… twitter.com/i/web/status/1…

tarres solar @tarressolar

RT @circutor: 8 equipos de estudiantes ponen mañana a prueba en
el recinto ferial de #SantaPerpètuaDeMogoda los
#VehículosEléctricos que ha…

l'Informatiu SPM @linformatiuSPM

Vols conèixer tots els detalls de la futura estació de @rod8cat a
#SantaPerpètua? Ho pots llegir ara mateix a la t…
twitter.com/i/web/status/1…

l'Informatiu SPM @linformatiuSPM

Ja és al carrer l'edició 601 de l'Informatiu, us deixem la portada amb
un protagonista molt especial: @rod8cat… twitter.com/i/web/status/1…

dECOmunicació @dECOmunicacio

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

dECOmunicació @dECOmunicacio

RT @ajuntamentSPM: [NOTÍCIA] Vuit equips d’estudiants de formació
professional d’arreu de Catalunya posen demà #9juny a prova els
#vehicles…

dECOmunicació @dECOmunicacio

Gràcies @_josepblanch pel text de l'#Electrocat18 a @LaVanguardia
. Demà a partir de 17h, tothom a gaudir dels…
twitter.com/i/web/status/1…

Auto-Castellarnau @AutCastellarnau

RT @circutor: 8 equipos de estudiantes ponen mañana a prueba en
el recinto ferial de #SantaPerpètuaDeMogoda los
#VehículosEléctricos que ha…

Auto-Castellarnau @AutCastellarnau

RT @ajuntamentSPM: [NOTÍCIA] Vuit equips d’estudiants de formació
professional d’arreu de Catalunya posen demà #9juny a prova els
#vehicles…

Estratègia SPM @pespm

Daniel Muñoz: “Veure en funcionament el vehicle que hem construït ja
és una recompensa” https://t.co/91qVKEJs0A…
twitter.com/i/web/status/1…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpè…
twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

El Recinte Firal acollirà demà dissabte la cinquena edició de
l’#ElectroCat18 bit.ly/2sRyY2a https://t.co/SVr4xdg9wv

Revista de Ripollet @RevistaRipollet

L’institut Palau Ausit busca revalidar la victòria a #Electrocat18
goo.gl/j9n8AQ #Ripollet #automoció https://t.co/D9VhDcBYyt

Estratègia SPM @pespm

MT @energiacat Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a… twitter.com/i/web/status/1…

CIRCUTOR @circutor

8 equipos de estudiantes ponen mañana a prueba en el recinto ferial
de #SantaPerpètuaDeMogoda los… twitter.com/i/web/status/1…

l'Informatiu SPM @linformatiuSPM

Entrevista a l'equip #CREVE que participa a l' #ElectroCat18
staperpetua.org/linformatiu/in…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @edjihe: Cada any millors dissenys, més prestacions i l'ambient
inmmillorable d'una #FP amb tot el futur. #Electrocat18
#vehicleelèctric…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @linformatiuSPM: Vuit equips d'estudiants de
#FormacióProfessional participen aquest #9juny a la 5a edició de l'
#ElectroCat18 #VehicleE…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @linformatiuSPM: Coincidint amb la celebració de l' #ElectroCat18
aquest #9juny s'inauguren les noves estacions de recàrrega #EdRR
@ene…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @edjihe: RT @pespm: Els 8 equips i els vehicles ja son aqui! Avui
presentació de projectes i proves estàtiques per poder participar
demà…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: Els 8 equips i els vehicles ja son aqui! Avui presentació

de projectes i proves estàtiques per poder participar demà a
#Electroc…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @edjihe: #Electrocat18 pondrá a prueba 8 prototipos de coches
eléctricos de alumnos de FP ow.ly/IaQO30kowZX #FP #vehicleelèctric

l'Informatiu SPM @linformatiuSPM

Coincidint amb la celebració de l' #ElectroCat18 aquest #9juny
s'inauguren les noves estacions de recàrrega #EdRR…
twitter.com/i/web/status/1…

l'Informatiu SPM @linformatiuSPM

Vuit equips d'estudiants de #FormacióProfessional participen aquest
#9juny a la 5a edició de l' #ElectroCat18… twitter.com/i/web/status/1…

Isabella @RodrigIsabella

No tens plans per dissabte a la tarda?? Vine a
#SantaPèrpètuaDeMogoda a gaudir de #Electrocat18 i veuràs el
vehicle… twitter.com/i/web/status/1…

Agenda SPM @avuiaSPM

RT @pespm: Mapa interactiu bit.ly/2slp4nx . Equips participants, on
aparcar, activitats i més. #Electrocat18

Agenda SPM @avuiaSPM

RT @ajuntamentSPM: [NOTÍCIA] Vuit equips d’estudiants de formació
professional d’arreu de Catalunya posen demà #9juny a prova els
#vehicles…

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

Entre les persones assistents, que s’inscriguin el mateix dia a la
recepció de l’edifici de Desenvolupament Local,…
twitter.com/i/web/status/1…

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

L’ #ElectroCat18 també comptarà amb la presència d’ @agustipaya
primer pilot en acabar un Dakar en #vehicleelèctric…
twitter.com/i/web/status/1…

Escoles Roca @EscolesRoca

RT @ajuntamentSPM: Participen enguany a l’ #ElectroCat18 els
equips dels instituts Castellarnau de Sabadell, @AusitAuto de Ripollet
i Pedra…

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

Durant l’ #ElectroCat18 s’inauguraran les noves estacions de
recàrrega #EdRR situades a l’aparcament de l’edifici d…
twitter.com/i/web/status/1…

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

Participen enguany a l’ #ElectroCat18 els equips dels instituts
Castellarnau de Sabadell, @AusitAuto de Ripollet i…
twitter.com/i/web/status/1…

Isabella @RodrigIsabella

#Electrocat18 Vamos!!! twitter.com/pespm/status/9…

Isabella @RodrigIsabella

#Electrocat18 twitter.com/monplaneta/sta…

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

[NOTÍCIA] Vuit equips d’estudiants de formació professional d’arreu
de Catalunya posen demà #9juny a prova els…
twitter.com/i/web/status/1…

Isabella @RodrigIsabella

#FP amb futur #Electrocat18 Sort nois!!! Que bé ho heu fet! #Pelayo
https://t.co/idO7Pwodc6

Isabella @RodrigIsabella

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

Isabella @RodrigIsabella

Els 8 equips i vehicles elèctrics ja son aquí a @pespm ! Darreres
proves de presentacions dels projectes per parti…
twitter.com/i/web/status/1…

eva rodriguez felix @evarodriguezfe

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Eduard Jiménez @edjihe

Cada any millors dissenys, més prestacions i l'ambient inmmillorable
d'una #FP amb tot el futur. #Electrocat18… twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

@Monlau_EP passant el control de proves estàtiques #Electrocat18
bit.ly/2Jf0MnV https://t.co/EF58mBUWsZ

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

RT @pespm: Mapa interactiu bit.ly/2slp4nx . Equips participants, on
aparcar, activitats i més. #Electrocat18

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

RT @pespm: Els 8 equips i els vehicles ja son aqui! Avui presentació
de projectes i proves estàtiques per poder participar demà a
#Electroc…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @pespm: Els 8 equips i els vehicles ja son aqui! Avui presentació
de projectes i proves estàtiques per poder par…
twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

Els 8 equips i els vehicles ja son aqui! Avui presentació de projectes i
proves estàtiques per poder participar dem…
twitter.com/i/web/status/1…

tarres solar @tarressolar

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

Miquel Àngel

@MAxiuxiueig

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

María Luisa Valle @mlvalle1

RT @raquelcolomina: Comença el compte enrere per #Electrocat18,
una setmana molt intensa de preparatius per la V Edició. No us ho
podeu per…

María Luisa Valle @mlvalle1

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Naary @naary41

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

Julio Garcia @jugafe

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

Aj Santa Perpètua @ajuntamentSPM

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

Sebas Fleischhacker @SebasFC

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Jun 8, 2018 at 12:00am UTC
Manel Cunill Llenas

@manelcunill

RT @edjihe: #Electrocat18 pondrá a prueba 8 prototipos de coches
eléctricos de alumnos de FP ow.ly/IaQO30kowZX #FP #vehicleelèctric

Eduard Jiménez @edjihe

#Electrocat18 pondrá a prueba 8 prototipos de coches eléctricos de
alumnos de FP ow.ly/IaQO30kowZX #FP #vehicleelèctric

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

Ja han vingut a buscar el coche per participar dema al electrocat.
#creve #electrocat18 #ripolletjove #revista…
twitter.com/i/web/status/1…

Audit Mobility @AuditMobility

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

Cercle Infraestruct. @cercle_infraest

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

Agenda SPM @avuiaSPM

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

Xarxa Sostenibilitat @XarxaSost

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

Assumpta Farran @Assumpfarran

RT @energiacat: Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no
para de créixer. Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda per
inaugu…

Energia @energiacat

Insistim: la xarxa ràpida de punts de recàrrega no para de créixer.
Dissabte serem a Santa Perpètua de Mogoda pe…
twitter.com/i/web/status/1…

Rosa Garcia @RosaGarcia_mtz

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Patricia Pérez @PatriciaPerMon

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Urbaser @urbaser_

Este sábado se celebra #Electrocat18, con la colaboración de
#Urbaser: ¡pásate para ver cómo alumnos del Ciclo Supe…
twitter.com/i/web/status/1…

BioEconomic_CAT @BioEconomicCAT

RT @pespm: Aquest dissabte 9 de juny a les 19h, s'inauguren les
#EdRR de #PIRVEC a càrrec de @Assumpfarran i es presentarà el
projecte "Exp…

ArnVil @ArnauVilardell

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Jun 7, 2018 at 12:00am UTC
Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @XarxaSost: RT @pespm "9 de juny al recinte firal de Santa
Perpètua de Mogoda, no et perdis la V Edició de l’Electrocat
#Electrocat18 ht…

Rubí Brilla @RubiBrilla

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Topette @Topette35

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Manu @Manu_Granados

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

___NievesMartínMartín___ @Nilomagu

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Javi

@Xa_vi_74

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Julio Garcia @jugafe

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Agenda SPM @avuiaSPM

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Sergi Paños @s_panos_sup

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Francisco Irache @Fdbirache

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Francesc Calvet @FrancescCalvet

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

Assumpta Farran @Assumpfarran

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

J.David Garcia @theborg22

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas
estacio…

José Enrique

@joseenpeco

RT @electromaps: Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª
Edición del ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas

estacio…

electromaps @electromaps

Este sábado tarde, durante la celebración de la Vª Edición del
ElectroCat #Electrocat18, se inaugurarán las nuevas…
twitter.com/i/web/status/1…

Jess @Airiwn

RT @Circulacalzada: El próximo sábado estaremos en el
#electrocat18 junto a @Slygerbcn para disfrutar de este gran día.
Dónde todos los est…

Energia @energiacat

RT @pespm: Aquest dissabte 9 de juny a les 19h, s'inauguren les
#EdRR de #PIRVEC a càrrec de @Assumpfarran i es presentarà el
projecte "Exp…

Xarxa Sostenibilitat @XarxaSost

RT @pespm "9 de juny al recinte firal de Santa Perpètua de Mogoda,
no et perdis la V Edició de l’Electrocat… twitter.com/i/web/status/1…

Xarxa Sostenibilitat @XarxaSost

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

Eduardo Ruiz @iPhoneGamesDev

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

Slyger @Slygerbcn

RT @Circulacalzada: El próximo sábado estaremos en el
#electrocat18 junto a @Slygerbcn para disfrutar de este gran día.
Dónde todos los est…

ArnVil @ArnauVilardell

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

Felip Fenollosa @ffenollosa

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

Jun 6, 2018 at 12:00am UTC
600 Voltios @600voltios

RT @Circulacalzada: El próximo sábado estaremos en el
#electrocat18 junto a @Slygerbcn para disfrutar de este gran…
twitter.com/i/web/status/1…

circulaporlacalzada @Circulacalzada

El próximo sábado estaremos en el #electrocat18 junto a @Slygerbcn
para disfrutar de este gran día. Dónde todos los…
twitter.com/i/web/status/1…

emcampa @emcampa

RT @Monlau_EP:  Aquest cap de setmana se celebra el V
#Electrocat, el concurs on els nostres alumnes dissenyen i
construeixen un vehicle…

Encarna Duque @encarnaduque2

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

tarres solar @tarressolar

RT @pespm: Aquest dissabte 9 de juny a les 19h, s'inauguren les
#EdRR de #PIRVEC a càrrec de @Assumpfarran i es presentarà el
projecte "Exp…

Manel Ferri Tomàs @ManelFerri

RT @pespm: Aquest dissabte 9 de juny a les 19h, s'inauguren les
#EdRR de #PIRVEC a càrrec de @Assumpfarran i es presentarà el
projecte "Exp…

josep farres quesada @farres_quesada

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

Assumpta Farran @Assumpfarran

RT @pespm: Aquest dissabte 9 de juny a les 19h, s'inauguren les
#EdRR de #PIRVEC a càrrec de @Assumpfarran i es presentarà el
projecte "Exp…

Som Mobilitat @SomMobilitat

RT @pespm: Aquest dissabte 9 de juny a les 19h, s'inauguren les
#EdRR de #PIRVEC a càrrec de @Assumpfarran i es presentarà el
projecte "Exp…

Maribel Flores @Belaroi

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

Ferran Menescal @Fmmenescal

RT @pespm: Aquest dissabte 9 de juny a les 19h, s'inauguren les
#EdRR de #PIRVEC a càrrec de @Assumpfarran i es presentarà el
projecte "Exp…

mobilitat elèctrica @mob_electrica

RT @pespm: Aquest dissabte 9 de juny a les 19h, s'inauguren les
#EdRR de #PIRVEC a càrrec de @Assumpfarran i es presentarà el
projecte "Exp…

Estratègia SPM @pespm

Aquest dissabte 9 de juny a les 19h, s'inauguren les #EdRR de
#PIRVEC a càrrec de @Assumpfarran i es presentarà el…
twitter.com/i/web/status/1…

Monlau Estudios Prof @Monlau_EP

 Aquest cap de setmana se celebra el V #Electrocat, el concurs on
els nostres alumnes dissenyen i construeixen u…
twitter.com/i/web/status/1…

Manel Cunill Llenas

@manelcunill

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

transport.cat @transportcat

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

Sergi Hdz Castellano @hdz_sergi

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

Som Mobilitat @SomMobilitat

RT @edjihe: Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital
del #vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició
d'#Electroca…

Eduard Jiménez @edjihe

Aquest dissabte 09/06 @ajuntamentSPM serà la capital del
#vehicleelèctric. 8 equips de tot Catalunya a la V edició…
twitter.com/i/web/status/1…

Estratègia SPM @pespm

Aportant el nostre granet de sorra per un futur millor amb
#Electrocat18 vehicleelectric.rieradecaldes.com/electrocat.html
Mobilitat Sostenib… twitter.com/i/web/status/1…

Paco Morales #No155 @pacomorales

RT @pespm: Mapa interactiu bit.ly/2slp4nx . Equips participants, on
aparcar, activitats i més. #Electrocat18

Jun 5, 2018 at 12:00am UTC
Estratègia SPM @pespm

Mapa interactiu bit.ly/2slp4nx . Equips participants, on aparcar,
activitats i més. #Electrocat18

CUÏC @Cuic_Reus

Molt important l'educació en mobilitat sostenible de cara a l'evolució
professional del jovent #Electrocat18 twitter.com/edjihe/status/…

Ins Palau Ausit Auto @AusitAuto

RT @raquelcolomina: Comença el compte enrere per #Electrocat18,
una setmana molt intensa de preparatius per la V Edició. No us ho
podeu per…

Agustin Payá @agustipaya

Este sábado día 9 no te pierdas el #Electrocat18 en #SantaPerpetua
donde se mostrará todo el talento de las nuevas…
twitter.com/i/web/status/1…

Escoles Roca @EscolesRoca

RT @raquelcolomina: Comença el compte enrere per #Electrocat18,
una setmana molt intensa de preparatius per la V Edició. No us ho
podeu per…

Raquel Colomina @raquelcolomina

Comença el compte enrere per #Electrocat18, una setmana molt
intensa de preparatius per la V Edició. No us ho podeu…
twitter.com/i/web/status/1…

Daniel Montesinos @DanielDanisinus

RT @edjihe: RT @dECOmunicacio: El proper dissabte 9 de juny, el
recinte firal de #SantaPerpètuadeMogoda acull la V edició de
l'#Electrocat1…

Eduard Jiménez @edjihe

RT @dECOmunicacio: El proper dissabte 9 de juny, el recinte firal de
#SantaPerpètuadeMogoda acull la V edició de l'…
twitter.com/i/web/status/1…

Jun 4, 2018 at 12:00am UTC
George @pvcvallas

RT @pespm: Electrocat, un projecte educatiu que treballa pel canvi
cap a la mobilitat sostenible. bit.ly/2pvQyZg #Mediambient #En…

Jun 3, 2018 at 12:00am UTC
Eloy Gonzalez @EloyFP_SdS

RT @pespm: Electrocat, un projecte educatiu que treballa pel canvi
cap a la mobilitat sostenible. bit.ly/2pvQyZg #Mediambient #En…

Paloma Arenós @palomarenos

RT @dECOmunicacio: Falta muy poco para la V edición del
#Electrocat18. Será el ábado #9junio y 8 equipos de #alumnos de
#FP competirán con…

Agenda SPM @avuiaSPM

RT @palomarenos: El presentador d'@alcotxetv3, @VilaEloi, dona
suport a la 5a edició de l'#Electrocat18, on 8 equips d'FP competeixen
amb u…

Jun 2, 2018 at 8:01am UTC

