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Santa Perpètua de Mogoda, 6/6/19

NOTA DE PREMSA

Hi participaran equips del Vallès, Barcelona, Tarragona i Girona

Nou centres de FP posaran demà a prova els vehicles elèctrics construïts

pels alumnes al VI Electrocat de Santa Perpètua

De 16 a 20h, el recinte firal acollirà un simulador de moto, monocicles

elèctrics, bolcat de vehicle, scalextric gegant o el sorteig de patinet elèctric

Nou centres de formació professional (FP) d’arreu de Catalunya, dels quals vuit

són de cicles formatius de Grau Superior d’Automoció, participaran demà

dissabte 8 de juny en la sisena edició de l’Electrocat de Santa Perpètua de

Mogoda (Barcelona) amb vehicles elèctrics que els alumnes han construït al llarg

del curs. Aquest esdeveniment tecnològic -d’accés gratuït i obert al públic- està

organitzat per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb el suport de

l’AMERC (Associació de Municipis de l’Eix Riera de Caldes).

Els nou equips són el Centre d’Estudis Roca i el CE Monlau de Barcelona, l’IES

Castellarnau de Sabadell, el Centre Tècnic del Vallès de Les Franqueses del

Vallès, l’Institut de Mollet del Vallès, l’IES Palau Ausit de Ripollet, l’institut

Andreu Nin d’El Vendrell (Tarragona) i l’Escola Tècnica de Girona, a més dels

estudiants i docents formats al Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE)

de Santa Perpètua. Aquest serà el tercer any que l’Electrocat se celebra al traçat

urbà al Recinte Firal del municipi. Avui, els pilots fan les verificacions tècniques,

estàtiques i les dinàmiques, la presentació de projectes, la verificació ergonòmica

estètica i els entrenaments lliures per fer la posada a punt per demà.



Santa Perpètua de Mogoda, 7/6/19

En paral·lel, de 16 a 20h, al pàrquing de la Granja Soldevila s’han organitzat

activitats lúdiques com un simulador de moto, descobrir l’equilibri dalt de

monocicles elèctrics, provar com és la sensació en un bolcat de vehicle, competir

amb un scalextric gegant. També hi haurà el sorteig d’un patinet elèctric. Per

participar-hi cal inscriure’s a l’edifici de Desenvolupament Local de 16 a 18,15h.

Treball d’innovació

Des de que es va engegar al 2014, l’Electrocat s’ha plantejat com un treball

d’innovació perquè els alumnes construeixin un prototip de vehicle elèctric, sobre

una base motriu comuna (motor, variador i bateries), que proporciona

l’organització. De fet, aquest projecte compta amb el suport de les empreses

Alstom, Bosch, Cicuit de Barcelona - Catalunya, ElectricGT, Electromaps,

Mavilor Motors, Karting Cardedeu, La Perpetuenca, i Tempel Group, a més

de la Fundació CIM de la UPC i el Gremi de Tallers de Sabadell i Província.

Des de la regidoria de Desenvolupament Local apunten que els objectius de

l’Electrocat són “potenciar el treball en equip de l’alumnat i fomentar l’activitat

experimental i creativa com a element pedagògic per al coneixement tècnic dels

vehicles elèctrics”. A més, l’organització treballa perquè tot aquest projecte

formatiu serveixi “per a la capacitació i promoció de tècnics especialitzats en

vehicles de tracció elèctrica que donin cobertura a les necessitats sorgides d’un

nou model de mobilitat basada en la tracció elèctrica”.

Les proves

Demà, els vehicles faran proves d’eslàlom, de rampa i resistència al rodament.

Amb les proves de tandes, els prototips faran voltes durant 20 minuts per la zona

d’asfalt i de terra -amb una parada per fer el canvi de bateries- i el jurat valorarà

els tres millors equips. També hi haurà d’altres premis, com al millor disseny en

ergonomia i estètica i al millor projecte Electrocat.

Des de l’octubre passat, cada equip ha dissenyat i fabricat el xassís d’un

quadricicle, un vehicle elèctric de quatre rodes. El vehicle ha de portar

suspensió per poder córrer tant per asfalt com per terra. A tots els equips

participants se’ls ha impartit una formació prèvia per tal de que coneguin amb

profunditat els materials lliurats, així com les especificacions constructives,

tècniques i les característiques del traçat.

.



CLICAMÀ (MOLLET DEL VALLÈS) 21/3/19

https://www.clicama.cat/articulo/economia/vehicle-electric-construit-pels-alumnes-l-

institut-mollet-participara-sisena-edicio-l-electrocat/20190321171214032712.html

RÀDIO SABADELL “AL MATÍ” 29/5/19

https://radiosabadell.fm/noticia/un-equip-del-cicle-formatiu-dautomocio-de-linstitut-

castellarnau-participa-al-6e-electrocat

https://www.clicama.cat/articulo/economia/vehicle-electric-construit-pels-alumnes-l-institut-mollet-participara-sisena-edicio-l-electrocat/20190321171214032712.html
https://radiosabadell.fm/noticia/un-equip-del-cicle-formatiu-dautomocio-de-linstitut-castellarnau-participa-al-6e-electrocat


REVISTA DE RIPOLLET 7/6/19

http://revistaderipollet.cat/els-alumnes-del-palau-ausit-busquen-la-seva-quarta-

victoria-a-lelectrocat/

http://revistaderipollet.cat/els-alumnes-del-palau-ausit-busquen-la-seva-quarta-victoria-a-lelectrocat/


DIARI DE SABADELL 8-9/6/19



AUTOMOVILISMOCANARIO.COM 6/6/19

https://automovilismocanario.com/electric-gt-en-el-electrocat



Santa Perpètua de Mogoda, 9/9/19

NOTA DE PREMSA

En la sisena edició, les dones guanyen protagonisme en l’automoció

L’institut Palau Ausit de Ripollet guanya per tercer cop l’Electrocat de Santa

Perpètua amb el seu vehicle elèctric

Els equips del Centre d’Estudis Monlau i CE Roca de Barcelona van quedar

segon i tercer, respectivament, i el millor projecte va ser per al CREVE

Tres anys consecutius al podi i amb molta alegria. L’equip format per alumnes del

Grau Superior d’Automoció de l’institut Palau Ausit de Ripollet ha revalidat el títol

i ahir a la tarda es va proclamar guanyador de la sisena edició de l’Electrocat de

Santa Perpètua de Mogoda. Els equips del Centre d’Estudis Monlau i el Centre

d’Estudis Roca, tots dos de Barcelona, van quedar en segon i tercer lloc,

respectivament. A més, el CE Roca es va emportar el premi al Millor Disseny,

Ergonomia i Estètica i l’equip amfitrió, el Centre de Recursos del Vehicle

Elèctric (CREVE), -que en diferents edicions ha hagut d’abandonar per problemes

tècnics- va fer molt bones proves i es va endur el premi al millor projecte de

l’Electrocat.

L’alcaldessa en funcions de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel Garcia, va felicitar

als guanyadors i va reivindicar la importància de la “innovació, creativitat i el nivell

tecnològic” que tenen els estudis d’Automoció de la FP, claus per a noves

professions amb molt de futur com la de l’electromecànic. Santa Perpètua ha fet

des d’octubre de 2013, quan va inaugurar el CREVE -centre pioner a Catalunya-,

una aposta ferma per la promoció de la mobilitat sostenible amb diferents accions

de formació i conscienciació.

L’Electrocat és un esdeveniment que fomenta l’FP únic a Catalunya i que potencia

la vessant tecnològica, innovadora, del vehicle elèctric i l’electromecànica. Està

organitzat per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb el suport de

l’AMERC (Associació de Municipis de l’Eix Riera de Caldes). Enguany, hi ha

participat nou equips d’alumnes i professors de centres de FP.

(...)



MOTUL.COM 12/6/19

https://www.motul.com/es/es/news/events-racing/3er-ano-consecutivo-

ganando-el-electrocat

https://www.motul.com/es/es/news/events-racing/3er-ano-consecutivo-ganando-el-electrocat


ESCOLATECNICAGIRONA.COM

http://escolatecnicagirona.com/es/actualidad/ctv-segudo-classificado-del-

campeonato-escolar-cataln-electrocat.html

http://escolatecnicagirona.com/es/actualidad/ctv-segudo-classificado-del-campeonato-escolar-cataln-electrocat.html


ENLACARRETERA.PRO

https://www.enlacarretera.pro/2019/06/ganadores-de-la-electrocat/

TWITTER. 41 post de twitter amb el hastag #Electrocat19

https://www.enlacarretera.pro/2019/06/ganadores-de-la-electrocat/


ELECTROMAPS.COM 18/6/19

https://www.electromaps.com/ca/article/electrocat-la-victoria-de-la-formacio

DIARI DE SABADELL 11-12/6/19

https://www.electromaps.com/ca/article/electrocat-la-victoria-de-la-formacio

