


Santa Perpètua de Mogoda
compromís amb el vehicle elèctric i la 

mobilitat sostenible

L’Ajuntament de  Santa Perpètua de Mogoda considera que el vehicle elèctric i altres ini-
ciatives de mobilitat sostenible esdevenen una palanca de canvi que han de per-

metre  millorar la qualitat de l’aire i la reducció de soroll, generar oportunitats laborals i 
optimitzar la mobilitat i l’eficiència energètica. És per aquest motiu, i amb l’objectiu de tre-
ballar per impulsar la formació professional, que es va originar aquest projecte formatiu. 



QUÈ ÉS L’ELECTROCATFP?
És un projecte tecnològic promogut i organitzat per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 
en el qual l’alumnat de CFGS de la branca de l’automoció i mecànica de centres de formació pro-
fessional del territori, dissenyen i construeixen, des de zero, un prototip de vehicle elèctric. Ho fan  
sobre una base motriu comuna, de motor, variador i bateries amb l’objectiu de realitzar una sèrie 
de proves que permetran avaluar les prestacions, les característiques i el disseny dels vehicles. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Potenciar i fomentar el treball en equip entre els més joves.

Promoure l’activitat experimental, tecnològica i creativa.

Impulsar la captació i promoció de perfils tècnics especialitzats en vehi-
cles de tracció elèctrica que donin cobertura a les necessitats sorgides 
d’un nou model de mobilitat basat en els vehicles elèctrics.
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CRONOLOGIA DEL PROJECTE

Primera edició ElectroCatFP. Es 
celebra la prova pilot a les ins-
tal·lacions d’Honda a Santa Per-
pètua. Hi participen cinc instituts.

Es canvia d’ubicació al Cir-
cuit Urbà de Santa Perpè-
tua, on se celebra en l’ac-
tualitat. El nombre d’instituts 
participants augmenta a vuit.

L’ElectroCatFP s’adapta a la 
pandèmia i celebrà la VII edi-
ció telemàticament. Els equips 
van realitzar una presenta-
ció en línia dels seus projectes. 

A  la darrera edició van participar, per 
tercer any consecutiu, deu equips. 
La prova continua introduint nove-
tats i es realitza, per primer cop, 
una sortida conjunta en les tandes.
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Durant l’any escolar, els equips participants preparen els seus prototips seguint un reglament tècnic comú. 
D’altra banda, també s’organitzen tallers tècnics formatius i es treballa la part comunicativa del projecte. 

L’ElectroCatFP té una projecció cap a l’exterior a través del recorregut urbà, que està configurat per 
l’Avinguda Onze de Setembre, el passeig de la Florida i el Recinte Firal. En aquest circuit els equips 
posaran a prova el funcionament i el nivell d’eficiència dels seus prototips de vehicle elèctric. A tra-
vés de diferents proves confeccionades per l’organització es realitzen les comprovacions tècniques 
per, posteriorment, iniciar el recorregut al traçat urbà que acabarà decidint el projecte guanyador.

FUNCIONAMENT DEL PROJECTE





FUTUR I CREIXEMENT DEL PROJECTE
En els deu anys de trajectòria de l’ElectroCatFP, els objectius i la seva raó de ser tenen més força que als 
inicis del certamen.

Per aquest motiu ens cal donar noves respostes i realitzar els esforços que ens demanen aquestes noves 
inquietuds:

Continuar incrementant el cercle de col·laboradors

Aconseguir una millor cobertura mediàtica

Continuar creixent en premis de qualitat

Continuar sent mereixedors de distincions i reconeixements

Ser un instrument referent per la formació de professionals

Continuar impulsant la mobilitat sostenible i fomentar-la entre els més joves





Vull ser patrocinador:
 Com ho he de fer?

empresa@staperpetua.cat

93 544 61 63 (Ext. 1415)

FORMA’N PART: 
PATROCINA L’ELECTROCATFP

L’ElectroCatFP té una gran trajectòria i la vostra col·laboració, com a  empreses del territori, és imprescin-
dible per tal d’aconseguir que aquest projecte sigui un referent. Col·laborar té avantatges!

Impuls del talent jove
Destacar com a empresa implicada en l’impuls del talent jove. 

Avantatges fiscals i reforç de la RSC
Participar com a col·laborador de l’ElectroCatFP ajudarà al reforç de la teva Responsabilitat Social Corpo-
rativa. A més, segons la legislació vigent es podran aplicar desgravacions fiscals de les aportacions que 
es realitzin.

Acte institucional de signatura
Signatura del conveni amb l’alcaldessa de Santa Perpètua i cobertura dels mitjans de comunicació muni-
cipals amb difusió mitjançant comunicat de premsa als mitjans externs. 

Presència en els suports de comunicació i difusió
La menció «amb el patrocini de...» o equivalent figurarà en tot el material publicitari, de promoció i difusió 
que s’editi i publiqui sobre el projecte i presència permanent en l’apartat web de l’edició que es patrocini.

Enriquiment de la imatge 
Les empreses patrocinadores podeu fer difusió del patrocini i 
emprar el material gràfic d’aquesta campanya com a reforç de 
la vostra imatge en les diferents campanyes de comunicació 
que desenvolupeu. Per poder disposar d’aquest material, 
poseu-vos en contacte amb la Unitat d’Empresa, mitjançant el 
correu electrònic empresa@staperpetua.cat i el telèfon 93 544 
61 63. 



QUÈ DIUEN  DE NOSALTRES I DE  
VOSALTRES?

LA VANGUARDIA
        https://www.lavanguardia.com/local/saba-
dell/20180607/444200892920/electrocat-prue-

ba-8-prototipos-coches-electricos-alumnos-fp.html

VIA EMPRESA
         https://www.viaempresa.cat/linstitut-pa-

lau-ausit-guanya-la-iv-edicio-de-lelectro-
cat_50147_102.html

NACIÓ DIGITAL
        https://www.naciodigital.cat/sabadell/noti-

cia/18569/santa/perpetua/acull/competicio/vehicles/
electrics/creats/alumnes/catalans

MOTUL
        https://www.motul.com/es/es/news/

events-racing/3er-ano-consecutivo-ganan-
do-el-electrocat

DIARI DE SABADELL
9/6/2019

PROGRAMA “DIVENDRES” DE TV3
   https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/diven-

dres/divendres-06072015/video/5537518/  
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AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Plaça del Treball 1, Santa Perpètua de Mogoda (08130)

vehicleelectric.rieradecaldes.com/electrocat
@pespm @electrocatfp


