
Catalunya lidera I’inter s
pels vehicles ecoeficients
[] LIn air percentatge de conductors catalans es declaren partidaris de les versions ecolbgiques dels
autom6bils [] EIs models hibrids s6n els preferits i els el ctrics comencen a despuntar en el mercat

M.S. zina, arab el ~15%.

B~,RCELONA Tammateix, la creixent Les xifres
Tot i que encara no repre-
senten mds que 1’1% delto-
tal de vehicles que es com-
pren o es venen a l~stat
espanyol, els de propulsi5
ecoeficient hart entrat
arab forqaen elmercat, so-
brotot a Catalunya, alPais
Base iaMadrid, les tres co-
munitats de l’Estat que
encap~alen l’inter~s dels
conductors per aquest fi-
pus de vehicles, segons
conclou un estudielaborat
per Direct Seguros.

Fet sobro una mostra
de m~s de 83.000 conduc-
tors de tot l’Estat, l’estudi
indica que per a154% dels
conductors de ]a mostra
els motors diesel conti-
nuen sent els preferits, se-
guits per ]a versi5 de ben-

preocupaci5 pel medi am-
bient i el desenvolupa-
ment paral-lel de noves
tecnologies, afegit a ~a pro-
moci5 que es fa de la utilit-
zaci5 de mitjans de trans-
port m~s nets, iron provo-
cat que cada cop hi hagi
m~s conductors que es de-
cantin per vehicles ecoefi-

per cent dels conductors ca-
talans enquestats s6n els que
es manifesten favorables a
adquirir cotxes ecoeficients.

per cent d’usuaris de vehi-
cles a Catalunya s6n els que
triarien un cotxe hibrid de les
modalitats ecolbgiques.

per cent dels ciutadans de
I’Estat s~n els que encara pre-
fereixen vehicles arab motor
de propulsi~ diesel.

cients a l’hora d’adquirir-
neun.Catalunya, Madridi 6oldcar tria Barcelona i Palma corn a ’smart cities’
el Pals Base destaquen per

al cent per cent electric i que
t~ una autonomia de 200 qui-
Ibmetres. El projecte forma
part de la iniciativa Goldcar
Blue, dins I’estrat~gia de res-
ponsabilitat social corporati-
va (RSC) de la companyia. Pel
conseller delegat de Goldcar,
Juan Carlos Azcona, arab la
iniciativa es pret~n impulsar

I’~s d’aquest tipus de ~hi-
cles entre els clients de la
companyia i,a m~s, demos-
trar que es tracta d’una alter-
nativa "factible, real i arab un
cost molt baix".A Barcelona
hi ha 300 punts de c~rrega
disponible per a aquests ve-
hicles i a Palma de Mallorca
n’hi ha 174.

sobre de la ~esta de comu-
nitats de l’Estat, arab el
i[2%, el 15% i el 18%, res-
pectivament, de conduc-
tors favorables als vehicles
ecoeficients.

Entre les dlverses tec-
nologies de vehicles ecolS-
gics, el 77% dels conduc-
tors catahins de la mostra,
i el 75% dels del conjunt de

La companyia l ider en Iloguer
de vehicles, Goldcar, ha triat
les ciutats de Barcelona i Pal-
ma de Mallorca per desenvo-
lupar les seves primeres ciu-
tats inteHigents a I’Estat a
travds de les quals posarb en
marxa la seva flora de vehi-
cles elbctrics, formada pel
model Nissan Leaf, un vehicle

l’Estat es decanten pel mo-
tor hibrid mentre que, per
l’e]~ctric, e] 112% dels cata-
lans hi han mostrat inte-
r~si]a tecnolo~a delgasli-
quat (GLP) ~s l’opci5 per 
l’] 1% de conductors. En el
total de l’Estat, la tecnolo-
gia GLP obt~ un 114%
d’adeptes i el vehicle de
propulsi5 al~ctrica des-
perta interns per al 9% de
conductors.

En canvi, el co~e elec-
tric entra molt lentament
en el mercat a comunitats
corn Andalusia o al Pais
Valenci~t, on nom~s asso-
leix el 2% de les prefer~n-
cies. En canvi, a Galicia,
l’elecci5 de vehicles el~c-
trics ja se situa en el ~0%.
E1 Pa~s Base t~ el percen-
tatge m~s baix de l~stat
d’usuaris que mostren
prefe~ncia pe]s cotxes hi-
brids, amb el 511%, i creix
fh~s a125% els qui trien un
cotxe amb propulsi5 GLP,
mentre que el 18% opten
per l’el~ctric.

Posicionament
Una altra mostra de l’in-
ter~s de Catahinya per la
mobilitat sostenible es la
celebraci5 a Barcelona, el
117 i 118 d’octubre vinent,
de ia 5a edici5 d’Expoel~c-
tric, la gran cita de vehi-
cles el~ctrics del sud d’Eu-
ropa. Coincidint amb la
Setmana Europea de ~a
Mobilitat Sostenible i Se-
gura a Catalunya, les prin-
cipals marques del sector
mostraran les novetats en
cotxes el~ctrics i hibrids
endollables, i les tiltimes
tecnologies relacionades
amb l’estalvi energetic
per a vehicles.

D’altrabanda, algovern
va presentar fa unes set-
maims un estudi en qu~
s’analitza ia viabilitat de
crear tm consorci indus-
trial per produir i comer-
cialitzar una moto el~ctri-
ca urbana, tipus escfiter,
dissenyada, prodtffdaidis-
tribuida hitegrament per
empreses catala~ms.Anto-
niMaria Grau, director ge-
neral d’h~dtistria, va expli-
car que el let que Barcelo-
na sigui una de les ciutats
europees amb m(~s motos
per5 on pr~cticament no
en circulen d’el~ctriques,
va fer que el govern a im-
pulses aquest projecte
conjunt ambles empreses
del sector, que ja fabri-
quen motos el~ctriques
per5 que no sSn urbanes.

La proposta de consorci
lavau presentar a Bultaco,
Rieju,Volta, ScutumiTor-
rot, que s’encarregm~en
de fabricar mm moto el~c-
trica amb una pot~ncia
d’uns 125 cc, una autono-
mia de 50 quilSmetresiun
prou d’uns 4.000 euros. ̄
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