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REPORTATGE Vuit anys d’Expoelectric

Connectats al futur
Prop de 23.000 visitants es van aplegar a Barcelona en la gran fira de la mobilitat sostenible
JORDI COTRINA

XAVIER PÉREZ
BARCELONA

D

es de fa vuit anys l’Arc de
Triomf de la capital catalana acull Expoelectric, la
fira més important del
sud d’Europa en matèria de mobilitat electrificada, i el cap de setmana
passat més de 23.000 visitants van
poder conèixer de primera mà les
últimes novetats en aquest terreny a
més d’assistir a col·loquis i provar
els vehicles exposats.
Expoelectric, impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través de
l’Institut Català d’Energia (ICAEN),
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Enginyers BCN i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), va comptar en aquesta edició
amb 70 expositors, entre els quals
no van faltar les principals marques
automobilístiques més electrificades. També van ser-hi presents empreses que ofereixen solucions per
al vehicle elèctric, així com companyies que utilitzen vehicles elèctrics
en la seva flota.
La cita va fer un pas endavant en
aquesta nova edició, ja que va ser el
primer esdeveniment que es proveeix energèEs van fer més ticament mitjançant l’aude 600 tests
toconsum fode cotxes
tovoltaic, amb
i 400 d’altres un anell energètic, per disvehicles
posar de vehicles interconnectats a la xarxa. El sistema va permetre interaccionar de
forma bidireccional a la xarxa elèctrica amb els vehicles exposats.
Els visitants van poder provar en
l’Expotest els últims models de
vehicles elèctrics i híbrids endollables com els Nissan LEAF i e-NV200,
el Volkswagen e-Golf, els Renault
Kangoo, Zoe i Twizy, els KIA Soul EV
Chademo, Niro PHEV i Optima
PHEV, el Jaguar I-PACE, el Land Rover Range Rover Sport PHEV i el
BMW i3.
Prop d’un centenar de vehicles
elèctrics i híbrids endollables van
circular pels carrers durant tot el
cap de setmana. En total, es van dur
a terme 600 proves de cotxes i 400
proves de motos, bicicletes i patinets elèctrics.
També es van celebrar, entre altres activitats, l’e-Concert (el concert musical en directe que va tenir lloc al mateix temps que circulaven vehicles elèctrics al voltant),
la demostració de l’e-Casa (de la mà
de Nissan) que va mostrar als ciutadans com es proveeix un domicili
amb l’energia del sol i la que li proporcionen les bateries del vehicle
elèctric. H

PER A TOTS ELS PÚBLICS. Les demostracions de solucions electrificades van atraure grans i petits en aquesta cita d’Expoelectric.
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SERIOSAMENT. Cada cop més marques que inverteixen en aquesta mostra.

RECÀRREGA. Els sistemes de recàrrega també van tenir el seu paper a la fira.

SOBRE RODES. Patinets, ‘segways’, bicis i motos van ser els protagonistes.

