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CLIPPING ELECTROCAT 2018

Santa Perpètua de Mogoda, 10/6/18
NOTA DE PREMSA
Assumpta Farran, directora de l’ICAEN, inaugura un punt de recàrrega
ràpida i un altre de semi-ràpida al costat del CREVE
L’institut Palau Ausit de Ripollet guanya el V Electrocat de Santa Perpètua
amb un prototip elèctric fet per estudiants
L’Ajuntament i Som Mobilitat acorden cedir l’ús gratuït de 1.715 hores de
conducció d’un vehicle elèctric per a tota la ciutadania

Santa Perpètua de Mogoda es va consolidar ahir, de nou, com a capital del
vehicle elèctric de Catalunya. L’equip d’estudiants del Grau Superior
d’Automoció de l’Institut Palau Ausit de Ripollet (Barcelona) va guanyar la
cinquena edició de l’Electrocat de Santa Perpètua, amb un prototip elèctric
construït pels alumnes i que va superar diferents proves al circuit urbà de davant
l’edifici del Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE). A més, es va
inaugurar una estació amb punts de recàrrega elèctrics i es va anunciar un
conveni de l’Ajuntament amb la cooperativa Som Mobilitat.
L'Institut públic de Ripollet ja va guanyar l’Electrocat de l’any passat i del 2014. El
segon classificat en aquesta edició va ser el Centre d’Estudis Roca de
Barcelona. I el tercer premi va recaure en l’institut Castellarnau de Sabadell.
Aquest centre educatiu també es va endur un guardó al millor disseny i estètica
del seu vehicle. El CE Monlau de Barcelona, per la seva banda, va guanyar el
premi al Millor Projecte.
En principi, estava previst que participessin vuit equips: el Centre d’Estudis Roca i
el CE Monlau de Barcelona, l’Institut Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat, el
Castellarnau, el Centre Tècnic del Vallès de Les Franqueses del Vallès, el Palau
Ausit i l’Escola Tècnica de Girona, a més de l’equip del CREVE. Però, al final,
només hi van córrer sis. Per problemes tècnics, el prototip elèctric del Centre
Tècnic del Vallès.no va poder trepitjar el circuit i l’equip de l’Hospitalet no arribar a
Santa Perpètua.

Les proves
Els equips van fer dues tandes de 20 voltes amb canvi de bateria i van circular
per la zona d'asfalt i de terra, amb diferents rampes. El jurat va valorar que el pilot
de l’equip de Ripollet recorregués les voltes amb el seu vehicle en menys temps
que la resta, a més del ràpid canvi de bateria elèctrica, l'agilitat en la prova de
l'eslàlom i la bona coordinació tècnica i l'eficient treball en equip.
L’Electrocat, que va aplegar nombrós públic, ha estat organitzat pels
ajuntaments de la Riera de Caldes i té el suport del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat. L’Electrocat compta amb la col·laboració d’Alstom, La
Perpetuenca, Electric GT, Fundació RACC, Electromaps, CIM UPC, Tempel
Group, Mavilor, Urbaser, del Gremi de Tallers de Reparació i Venda
d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona i Uualk,. De
fet, aquesta darrera empresa de Sabadell va sortejar una bicicleta elèctrica Uualk
Air 13 entre els 200 participants que van dipositar la butlleta a una urna.
Més conductors elèctrics

L’alcaldessa, Isabel Garcia, i la directora de l’Institut Català de l’Energia
(ICAEN), Assumpta Farran, van inaugurar la nova estació de punts de
recàrrega -un de càrrega ràpida i un de semi-ràpida- ubicada al pàrquing del
CREVE, un centre de formació pioner a Catalunya inaugurat el 2013. Garcia va
anunciar que l’Ajuntament de Santa Perpètua ha signat un acord amb Som
Mobilitat (www.sommobilitat.coop) que permetrà l’ús gratuït de 1.715 hores de
conducció d’un vehicle elèctric per a tota la ciutadania. “Som Mobilitat posarà a
disposició dels veïns i veïnes un Renault Zoe elèctric -amb bateria de 40 kw i
autonomia de prop de 300 km- durant un temps concret (per hores o per dies) al
llarg d’un any. Estimem que se’n puguin beneficiar unes 200 persones”, va
detallar.

L’alcaldessa també va anunciar que el consistori ha signat un acord amb
l’institut “Estela Ibèrica de Santa Perpètua i l’Escola Industrial de Sabadell
perquè els alumnes de primer de l’especialitat de Fusteria i d’Electricitat de segon
construeixin una pèrgola fotovoltaica amb estructura de fusta a l’estació de
càrrega per crear un espai acollidor i singular”. Els estudiants desenvoluparan el
projecte durant el curs 2018-19.
Farran va valorar l’esforç del sector de l’automoció elèctrica per donar més
prestacions en els vehicles a preus més assequibles. Va apuntar que “la revolució
elèctrica l’hem fet en només 10 anys i aquest canvi cap a una mobilitat més
sostenible és imparable. És fonamental el treball conjunt dels municipis i la
Generalitat per tirar endavant una infraestructura com els punts de recàrrega, que
han de permetre que cada vegada hi hagi més usuaris”.
El director i cofundador d’Electric GT, Agustí Payà -que va ser el primer pilot
en acabar un Dakar amb vehicle elèctric- va apuntar que “Catalunya és referent en
competicions de vehicles elèctrics i iniciatives com el CREVE, on es fa formació
d’electromecànics, o de l’Electrocat, on el jovent construeix un prototip i el pilota,
són una aposta molt potent per promoure l’ús del vehicle elèctric. Hi ha molt de

futur laboral amb un perfil de mecànic elèctric”, va concloure.

------------------------------------------------------------------Us adjuntem imatges dels guanyadors, l’institut Palau Ausit de Ripollet,
així com dels vehicles al circuit.
Si necessiteu més informació o imatges, poseu-vos en contacte amb
nosaltres, si us plau.
Cordialment,
Paloma A. Usó.
m. 652809811
www.decomunicacio.com
@dECOmunicacio

--------------------------------------------------------------------
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