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Editorial

Els peatges ja no seran gratis per als vehicles
de zero emissions!?
En el moment de tancar l’edició del nostre butlletí
anual de Volt-Tour ens ha arribat la notícia que, a
partir del gener de 2020, els vehicles elèctrics
purs ja no gaudiran del 100 % de descompte en
els peatges de titularitat del Govern de Catalunya.
La notícia ens ha arribat de sorpresa. Sobretot
perquè aquesta modificació nomes afecta als
vehicles elèctrics purs, mentre que les híbrids
(endollables o no) i els vehicles de propulsió a
gas segueixen amb la bonifiació que ja tenien
i que és d’un 30% sobre el cost del peatge.
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Notícies

Trobada anual de Volt-Tour a Fast Parc Motor
Al circuit Fast Parc Motor del Circuit de Castellolí, per
fi arriba el gran dia tan esperat per a tots.
Aquest any, tornem a fer rècord de participants, 40
persones a la trobada.
Cal agrair primer de tot als amfitrions de Fast Parc
Motor per la seva acollida tan espectacular que ens
han ofert.

La prova de bolcatge consisteix en què aprenguem
a entendre com s’ha de sortir del cotxe quan estás
cap per avall. Existeix un procediment molt concret
que s’ha de fer exactament ja que si no es fa hi
ha el perill de desnucar-se en el moment d’alliberarse del cinturó de seguretat. Alguns companys de
l’associació s’han atrevit a fer aquesta prova.

Circuit de Castellolí

Prova de bolcatge a l’Escola Fast Parc Motor

Ens inviten a participar en un tastet de què fan ells
habitualment a l’escola de conducció. En concret ens
van fer, un petit bateig de conducció, perdre la por
a la frenada d’emergència i una demo al simulador
de bolcada amb el seu vehicle vermell de prova
d’autoteràpia.

La veritat és que tothom s’ho va passar molt bé,
aprenem un munt de petits detalls referent a la
conducció molt importants per a tots. “Gràcies,
companys de Fast”.

La prova de frenada d’emergència consisteix en
accelerar un cotxe a una velocitat màxima que indicava
el professor i, acte seguit, frenar completament el
vehicle apretant amb totes les forces el pedal del
fre i el pedal d’embragatge. En aquesta situació tant
extrema (frenat d’emergència) s’activa el sistema
ABS de les quatre rodes del vehicle.

Seguidament arriba l’hora del dinar, aquest cop
també trenquem esquemes, no hi ha paella ni fideua,
ohhhh!!!!!, al Restaurant Nou Urbisol, ens serveixen
uns primers plats boníssims i una carta de segons
a triar que ens hi llepem els dits. El dinar tranquil i
relaxat com sempre on totes i tots gaudim de bona
companyia.

El professor de l’escola Fast Parc Motor ens dona
explicacions de com girar el volant de forma correcte i
com fer un frenat d’emergència.
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Després tornem a l’escola, ha arribat el moment
d’escoltar les novetats, aventures i experiències dels
ponents. Com ja és habitual les xerrades són molt
interessants, riem molt, aprenem molt i ens passen
les hores sense que ens n’adonem.

El cotxe vermell és el nou cotxe Tesla Model 3 de
Salvador Ejarque (Delegat a Catalunya de l’associació
AUVE) i el cotxe de color gris del president de VoltTour, Patrick Renau.

Com ja comença a ser tradició, domen la placa
honorífica del Volttourenc de l’any 2018, aquest cop al
Jordi Roig en agraïment a tota la feina feta a Volt-Tour
al llarg de molts anys.

Cap al final de les xerrades l’associat Joan Lopez
Graupera va explicar les 10 coses més interessants
que troba el nou Tesla Model 3 i que acaba d’arribar
a Catalunya.

El soci Joan Lopez Graupera explicant les seves primeres impressions sobre el seu nou cotxe Tesla Model 3.

Jordi Roig, Premi al Volturenc de l’any 2018

Podem gaudir també dels nous vehicles Tesla
M3 que comencen a arribar a la gran família,
com és el cas del nostre president, enhorabona.

Així doncs ja ben entrada la tarda anem acabant
amb la trobada, ara tots cap a casa a descansar,
ha sigut un dia llarg però fantàstic, i esperar
la pròxima trobada que com tothom ja sap
celebrarem els 20 anys de Volt-Tour : 2000 2020!

Montse Font
Secretaria de Volt-Tour
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Desapareix el gestor de càrrega per impulsar
els vehicles elèctrics.
1. El gestor de recàrrega, eliminat
El govern de l’Estat Espanyol ha eliminat mitjançant
el Reial Decret Llei 15/2018 la figura del gestor de
recàrrega per considerar-la “excessivament rígida i
desmotivadora per l’activitat”.
El reial decret del Estat Espanyol, que entra en
vigència, elimina la figura del gestor de recàrrega
que recollia la Llei del Sector Elèctric i l’activitat
estava regulada pel reial decret 647/2011.
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Es per això que es defensa les alternatives als
combustibles fòssils, especialment els vehicles
elèctrics, que a Catalunya fa poc que s’ha superat
la quantitat dels 20.000 vehicles a tot el Principat.

Què passa si submergim un Tesla Model X?
Us adjuntem unes imatges molt interessants i
impactants del que passa si un cotxe elèctric Tesla
Model X volem submergir-lo en un recinte ple d’aigua.
Les imatges diuen més que les paraules...

El gestor de càrrega es va crear per a la realització
de serveis de recàrrega energètica per a vehicles
elèctrics i es va encomanar a les societats mercantils.
Malgrat això, l’actual govern de l’Estat Espanyol
de color socialista, a petició de les patronals de la
indústria de l’automoció, ha decidit suprimir-la, ja
que “entre les barreres principals” per a una major
presència dels vehicles alternatius a els de combustió
tradicional es troba “el insuficient desenvolupament
de les infraestructures de recàrrega, que fa recular
a molts usuaris d’adquirir un vehicle elèctric o híbrid
endollable davant la baixa disponibilitat de punts de
recàrrega públics “.
2. Amb l’eliminació del gestor de càrrega es
liberalitza l’activitat de recàrrega elèctrica.
Per a resoldre aquesta situació el reial decret llei
del Estat Espanyol allibera l’activitat de recàrrega
elèctrica, eliminant la figura del gestor de
recàrregues, sense generar “en cap cas una minva
de la seguretat de les instal·lacions, que hauran de
complir la normativa corresponent en el àmbit de la
seguretat industrial i de les que es portarà un registre
de la informació per al seguiment de l’activitat per
les administracions.

A punt de submergir el cotxe elèctric Tesla Model X

Aquesta informació hi serà disponible a través
de mitjans electrònics per a tots els ciutadans i
s’integrarà en el futur denominat “punt d’accés únic”,
que recollirà una gran base de dades amb tots els
punts de recàrrega públics existents a la Unió Europa
(UE).
3. Sense el gestor de càrrega s’accelerarà la
integració d’energies renovables a la mobilitat.
L’acceleració de la integració d’energies renovables
en el sector elèctric i en la mobilitat, mitjançant el
vehicle elèctric, permetrà als consumidors consumir
una energia més barata i menys contaminant.
A Catalunya, tant el transport de mercaderies com
el de passatgers, és el sector que més energia
consumeix : el 40% del total, del qual un aprox. 15%
ho consumeix directament els turisme.

Surten unes bosses d’aire de flotació!
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Durant molts anys 2005-2010 l’associació Volt-Tour
co-organitzava el European Solar Rallye Phebus amb
una associació occitana anomenada Phebus Ariege.
També dir que l’any 2005 vam publicar el primer
numero del nostre butlletí de Volt-Tour. Us adjuntem
la portada del primer número :

Quatre bosses d’aire de flotació!

Pocs anys més tard (any 2015) va néixer l’assocation
pour la mobilité électrique Lame66 al Departament
dels Pirineus Orientals (66) que correspon al territori
de la Catalunya del Nord o també dit País Català.
Això fou possible gràcies a un membre de Volt-Tour
que va anar a viure a Perpinyà : En Xavier Masvidal.
El primer president de l’associació Lame 66 fou
en Robert Moranderia i, des de l’any 2018 el nou
president és en Jan Becker.
Des del seu naixement sempre des de Volt-Tour hem
donat suport a la nostra associació agermanada.
Aquest any (2019) Lame66 ha fet un nou pas i
decideix crear el seu propi butlletí. Moltes felicitats
Lame 66!
El cotxe està parcialment submergit, però no s’enfonsa!
Els passatgers no s’ofeguen pas amb l’aigua!

Neix el nou butlletí de l’associació nordcatalana del vehicle elèctric LAME66 (2015)
agermanada amb Volt-Tour (2000)
Molts sabeu que l’associació catalana promotora del
vehicle elèctric Volt-Tour va néixer l’any 2000 i que
l’any que ve festejarem els 20 anys d’existència de
l’Entitat Promotora !!
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Els peatges ja no seran gratis per als vehicles
de zero emissions : els vehicles elèctrics purs.
Els que fins ara no pagaven peatge, tindran una
bonificació del 75%, i els híbrids endollables
passen a la categoria dels ECO, que tenen el 30%
de descompte. Els vehicles elèctrics tindran una
bonificació del 75% en els peatges. Els vehicles
amb distintiu d’emissions zero pagaran peatge a les
autopistes de la Generalitat.
El govern ha aprovat aquest dimarts al Consell
de Govern la modificació del sistema de
descomptes a les autopistes i vies en règim
de peatges de la Generalitat per adaptar-lo a la
política mediambiental del govern i a la nova realitat
del mercat de vehicles de baixes emissions.
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Els vehicles ECO general i ECO específics han de
complir dos requisits addicionals per tenir les
bonificacions en els peatges:
•El preu del vehicle ha de ser inferior als 48.400€,
IVA inclòs.
•Acreditar que s’ha desballestat prèviament un
vehicle de més de 10 anys d’antiguitat i amb l’ITV en
vigor, en cas de les noves altes de vehicles al portal
EcoViaT a partir de l’1 de gener del 2020.
L’actual sistema de bonificacions, vigent des del
2017, canviarà a partir de l’1 de gener del 2020,
coincidint amb l’entrada en funcionament de la Zona
de Baixes Emissions, ZBE, a Barcelona i l’entrada
en vigor del reglament de la Unió Europea, per la
reducció de les emissions de Co2 dels nous vehicles.
I es mantindrà fins al 2021 o es podran revisar com
a conseqüència del pla d’actuació per a la millora de
la qualitat de l’aire.

Els vehicles de categoria ECO específic, que
inclouen els vehicles d’hidrogen, elèctrics purs, els
d’autonomia estesa i les motocicletes elèctriques,
que fins ara no pagaven peatge en les autopistes
de la Generalitat, passaran a tenir una bonificació
del 75%. Els vehicles híbrids endollables, que fins
ara pertanyien a l’anterior categoria, passen a la de
vehicles ECO generals.
Els ECO general comprenen els vehicles híbrids,
endollables, GLP i gas natural, híbrids de benzina i
gasoil que compleixin la normativa Euro6, i mantenen
la bonificació del 30%
Es manté també el sistema que permet acumular
els descomptes generals ECO i VAO, però amb una
bonificació màxima del 75%.

Associació Volt-Tour , c/ nostra senyora del coll nº32, E-08450 Llinars del Vallès Catalunya (Països Catalans)

7

Associació VOLT-TOUR, promotora del vehicle elèctric
www.volttour.eu

Fundada l’any 2000

Edició 16

desembre 2019

Llum verda per a la substitució d’un motor
tèrmic per un d’elèctric i modificacions
d’elèctrics o híbrids.
El passat 1 d’Octubre 2019 va entrar en vigor la
5ª revisió del “Manual de Reformas de Vehículos”
del “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”
on, per primer cop, hi apareix la transformació a
vehicles elèctrics o híbrids i les seves modificacions,
així
com la modificació, substitució, addició o
reubicació del sistema d’acumulació d’energia
recarregable en els vehicles elèctrics o híbrids.
Aquesta pràctica ja fa més de 10 anys que es realitzava a
altres països com Estats Units, Alemanya, Anglaterra,
França o Itàlia, de la mà de petits tallers o empreses
de conversió com Zelectric, Karabag o EV Europe.
A l’Estat Espanyol ha costat que arribi, però
les pressions dels col·legis professionals i
sentències judicials han conduït a obrir aquestes
noves possibilitats de modificació de vehicles.

Conversió d’un vehicle tèrmic en elèctric per KARABAG

Els fabricants del vehicles originals no hi tenen
cap interès en reformes més enllà de les que ells
mateixos realitzen, i això dificulta la transformació
a petits tallers i motiva la creació d’un fabricant de
segona fase.

Conversió d’un escarabat tèrmic en elèctric per
Zelectric Motors.

Versió núm. 5 del manual de Reformes de Vehicles
(790 planes)

Per realitzar aquestes transformacions d’un vehicle
de combustió a un vehicle elèctric es necessària la
realització d’un projecte tècnic redactat per un tècnic
competent així com la certificació final de l’obra
que donarà la conformitat per part del tècnic que
les obres y/o instal·lacions s’han realitzat segon el
projecte. Però com a darrer pas existeix l’escull del
”informe de conformidad”, aquest informe ha de
ser emès per el fabricant del vehicle original o un
fabricant de vehicle de segona fase.

Ara hem de preveure la futura creació de nous
negocis de conversió i modificació de vehicles
elèctrics com a fabricants de segona fase, des de
l’associació Volt-Tour estarem encantats d’ajudar a
aquestes noves empreses i seguirem la seva evolució
amb entusiasme a fi de poder-ne ser clients en un
futur per tal de millorar o actualitzar els nostres
vehicles.

Bruno Tomàs Marchena
e-mail : brunotomascom@gmail.com;
Soci de Volt-Tour i Professor Adjunt del Grau en
Enginyeria de l’Automoció a la UVic
Vocal del Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers
Tècnics de Telecomunicació de Catalunya – COETTC
Responsable tècnic d’automatització a Baumer
Ibérica
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El cotxe elèctric, peça clau en els
acompliments climàtics de l’Acord de París.
Cal que coneguem el marc legal que ho farà
possible.
Quan penso les hores que he dedicat en els
darrers 10 anys a explicar arreu les bondats del
cotxe elèctric, només em surt una paraula: Molt.
La sort d’escriure aquest article per als socis i
lectors del butlletí de Volt-Tour és que no em
caldrà dedicar-li ni un minut a convèncer-vos.
Tanmateix, crec que és important conèixer com
des de la normativa europea es “blinda” a favor del
seu desplegament tot i que, encara massa sovint
em surten dubtes davant la incansable campanya
de descrèdit que de forma sistemàtica pateix la
electromobilitat, i en concret el cotxe elèctric, per
part dels mitjans de comunicació que més enllà
de la manca de rigor científic de tot el que s’hi
diu, se’ns dubte aconsegueixen el que busquen:
generar dubtes al voltant de les seves bondats
tant per la classe política com a la ciutadania.
Uns dubtes que van dirigits a alentir-ne la seva
penetració per què el canvi no és pot pas aturar.

Bromes sobre el vehicle elèctric: El teu cotxe elèctric
té una respectable autonomia, oi?

Així, l’any 2014 la Comissió europea presentava “la
Unió de l’Energia”, un seguit de documents i objectius
climàtics i energètics que serien la base dels acords
de la Unió Europea davant les Nacions Unides. Uns
acords que s’havien de materialitzar a la Cimera
de París al desembre de 2015. Així, s’establia com
a necessari de cara a l’horitzó del 2030 reduir les
emissions en un 40% respecte a l’any 1990, millorar
l’eficiència energètica en un 27% i assolir un objectiu
de renovables en el consum final d’energia del 27%.

Cimera de Paris de l’any 2015

Intent de desprestigi del cotxe elèctric : Foto d’un
cotxe elèctric Tesla cremant i a sota la frase: Ara
també com a combustible fòssil!

Tanmateix, si ens decidim a donar compliment a la
normativa europea, que d’altra banda és d’obligat
compliment, sembla que no hi ha volta enrere.
L’objectiu d’aquest article és tot just fer-ne un repàs
i donar a conèixer aquells aspectes que situen al
cotxe elèctric com a una tecnologia disruptiva clau
per a la descarbonització del transport i per a la
transformació del sistema elèctric.

Per tal de materialitzar-los calia plasmar aquests
objectius en un paquet de directives i reglaments
que determinessin el full de ruta per a aconseguirho. Aquest paquet de directives, que avui suposen
el principal pla d’acció per a reduir les emissions
de gasos d’efecte hivernacle dels estats europeus,
és conegut com a “Clean Energy Package for all
Europeans” i va restar finalitzada la seva aprovació
el passat mes de juny del 2019.
Però curiosament, a diferència del que ens té
acostumats la Unió Europea, els objectius que
finalment es van aprovar per part del Parlament
Europeu van ser molt més ambiciosos que els
presentats al 2014 i a la pròpia cimera de París.

Associació Volt-Tour , c/ nostra senyora del coll nº32, E-08450 Llinars del Vallès Catalunya (Països Catalans)

9

Associació VOLT-TOUR, promotora del vehicle elèctric
www.volttour.eu

Fundada l’any 2000

Això és així per que els “funcionaris de la Comissió”
que són els que redacten les directives, saben que
abans d’anar al Parlament hauran de ser aprovades
pels 28 estats de la Unió i aquests, com que són els
que ho hauran de fer possible i això suposarà massa
sovint fer-los sortir de la seva zona de confort,
tendeixen a suavitzar-ne els objectius.
Aquest cop va passar al reves, i els objectius finalment
aprovats s’han elevat al 32,5% d’eficiència energètica
i al 32% de renovables alhora que insisteix en la
necessitat de donar un tracte just als consumidors (
cosa que vol dir que es reconeix obertament que fins
ara no el tenien).
Podríem dir que la pressió dels científics els va fer
moure en aquesta direcció però això no ha estat així.
La realitat és que la tecnologia s’ha imposat.
Entre el 2011 i 2018 els preus de les bateries d’ió liti
i les seves millores en capacitat d’emmagatzematge
han millorat en un 70%, un resultat on hi té molt
a veure la nova indústria de l’automòbil, la que ha
nascut exclusivament com a automoció elèctrica
sense tenir la motxil.la a l’esquena del motor de
combustió interna.
En el mateix període, la tecnologia solar fotovoltaica
ha reduït el seu preu en un 85% i les empreses
tecnològiques de l’àmbit digital han posat el seu
focus en l’energia. Amb aquestes dades i la pressió
de la Xina, absolutament capdavantera en tecnologia
renovable i d’emmagatzematge, la Unió Europea va
decidir fer una pas endavant, tot i la resistència dels
lobbies petrolers i automobilístics.
Aquest pas ha estat assumit per la nova presidenta
de la Comissió Europa, Ursula Von Der Leyen, que
considera que el recent aprovat paquet de directives
és el “ New Green Deal” de la Unió Europea, el principal
motor de desenvolupament social i econòmic dels
propers anys.

Nova presidenta de la Comissió Europa:
Ursula Von Der Leyen
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Així, l’any 2014 la Comissió europea presentava “la
Unió de l’Energia”, un seguit de documents i objectius
climàtics i energètics que serien la base dels acords
de la Unió Europea davant les Nacions Unides. Uns
acords que s’havien de materialitzar a la Cimera de
París al desembre de 2015.
Així, s’establia com a necessari de cara a l’horitzó
del 2030 reduir les emissions en un 40% respecte a
l’any 1990, millorar l’eficiència energètica en un 27%
i assolir un objectiu de renovables en el consum final
d’energia del 27%.
Destaquen tres directives. La primera d’elles es va
aprovar al juny de 2018, la directiva d’eficiència
energètica en edificis, i val a dir que es va aprovar
massa aviat per que se’ns dubte és la menys
ambiciosa de totes elles i així ho ha reconegut
la mateixa Comissió. Fixa uns objectius mínims
d’infraestructura de recàrrega per a edificis nous i
per a grans rehabilitacions. Uns objectius clarament
insuficients.
Al desembre del mateix any s’aprovava la directiva
d’energies renovables on la mobilitat elèctrica
es considera fonamental per avançar en la
descarbonització del transport.
Però és la darrera directiva, la del mercat interior de
la electricitat, aprovada el passat mes de juny de
2019 la que fa un salt “ transformador “ del model
elèctric i situa al cotxe com a element clau, estratègic
i imprescindible per descarbonitzar l’energia. Sense
ell, no ha hi transformació. De fet, aquest és un
dels principals motius pel que aquesta va ser la
directiva que més va costar d’aprovar, perquè deia
PROU als de sempre, a les indústries centenàries
fonamentades en els combustibles fòssils i el motor
de combustió interna.
La creixent importància d’energies renovables
en la generació d’electricitat, l’increment de la
generació distribuïda de petita escala i propera als
llocs de consum, el desenvolupament de sistemes
d’autoconsum
fotovoltaic,
l’emmagatzematge
d’electricitat i la integració massiva dels cotxes
elèctrics suposa un repte extraordinari per al sector
elèctric que requerirà d’adaptar el paper dels agents
actuals però també l’entrada de nous agents que
hauran de facilitar la participació en el mercat dels
consumidors, fonamentalment d’aquells que disposin
de recursos distribuïts i flexibles que permetran
integrar en el sistema elèctric un elevat volum
d’energia intermitent, com ara la solar i l’eòlica.
De fet, l’Agència Internacional de l’Energia en el
darrer observatori de l’Estat de l’Energia al Món
identifica “la flexibilitat” com la columna vertebral del
sistema elèctric renovable.
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Doncs bé, la directiva del mercat elèctric identifica el
paper del cotxe elèctric com a essencial per a prestar
aquesta flexibilitat i el que és més important, aprova
la necessitat que es garanteixi que els consumidors
que disposen de tecnologies flexibles puguin prestar
serveis de flexibilitat al mercat elèctric tot obtenint
una remuneració per a fer-ho.
Es a dir, a allò que ja sabeu tots els que conduïu
un cotxe elèctric, que l’estalvi econòmic del
subministrament energètic pot apropar-se al 90%
respecte al gasoil i la gasolina, caldrà encara
afegir-li aquella quantitat de diners que acabarem
cobrant senzillament per no carregar quan la xarxa
de distribució vagi molt congestionada o, tot just al
contrari, per a fer-ho quan hi hagi poca demanda.
Però encara més, a finals del 2019, es dir en menys
de 30 dies, el 50% de l’electricitat que consumirem
serà renovable i abans d’arribar al 2030 aquesta xifra
pujarà al 74% d’acord amb el plan nacional Integrado
de Energía y Clima. De ben segur que quan aquest
recurs sigui força abundant els preus de l’electricitat
baixaran força així que, l’estalvi encara serà superior
si aprofitem per carregar en hores de sol o de molt
de vent per que, cal recordar que el gran recurs
disponible per emmagatzemar l’energia del sol i del
vent serà el nostre cotxe.
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Vehicles
Les meves primeres impressions del meu
nou Tesla Model 3
Apreciats amigues i amics de Volt-Tour. Ja m’ha
arribat el molt esperat Tesla Model 3 ! Desprès de fer
un viatge a Andalusia amb ell, us vull adjuntar les
següents presentacions sota el títol “10 COSES QUE
M’HAN SORPRÈS”. Espero que us agradi.

Les 10 coses que m’han sorprès gratament del
Model 3 són:

Tot això és a tocar. El primer senyal el veurem
ben aviat, quan s’aprovi el nou disseny de tarifes
elèctriques on la potència nocturna passarà a ser
més barata ( aquest és el terme fix del rebut que
s’apropa al 40% del cost total). Aquesta rebaixa se
sumarà a la tarifa de discriminació nocturna 2.0 DHS
de la que avui fan ús la major part d’usuaris del cotxe
elèctric.
Algú pot pensar que això és el conte de la lletera
però no és així, aquest estalvi té el seu origen en
la reducció del cost de 40.000 M € d’importació de
recursos fòssils anual per part de l’estat espanyol i
de la no necessitat d’invertir en renovar i ampliar
la xarxa de distribució si aquesta s’utilitza amb
intel·ligència.
Ens caldrà continuar picant pedra perquè l món fòssil
no ens ho posarà fàcil però tot apunta que nosaltres
som els que tenim les de guanyar.

Assumpta Farran
Membre del patronat de la Fundación Energías
Renovables i membre del consell acadèmic de
AEDIVE
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Soci de Volt-Tour Joan López Graupera
@jlgrauper
joan.lopez@gmail.com
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Un Voisin Biscuter híbrid-endollable!
El club Amics del Biscúter presenta una restauració
complerta d’un vehicle de 1956. En Ramon Pradas
i Ramon Valls han convertit el tradicional Biscúter
en un electro-híbrid 4x4 endollable. Es tracta d’un
vehicle experimental i us adjuntem fotografies i
algunes explicacions tècniques.

Es tracta d’un microcotxe amb motor de 2 temps i
200 cc Villiers, canvi de tres marxes, transmissió per
cadena i tracció davantera amb diferencial.
Per fer la hibridació han incorporat un diferencial
idèntic a l’eix posterior, un motor d’escombretes
Lynch de 70V i 400A, acoblat per cadena, i uns
paliers que són fàcilment desmuntables.
Hi ha un pack de 60 bateries de Li ferro-fosfat de
13,7V i 5,5Ah, connectades en configuració 12P5S
mitjançant platines d’alumini, situades sota la base
de fusta augmenten el pes en només uns 50 Kg, es
poden extreure per sota.
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Una controladora Kelly de 4 quadrants permetent
invertir el sentit de marxa i la frenada regenerativa.

Detall del sistema de tracció : amb una reductora
per cadena de 12 a 44 dents

Un carregador de 70V 10A que carrega totalment la
bateria en unes 7 hores.
El resultat ha estat molt satisfactori, en mode elèctric
gaudeix d’una autonomia elèctrica de 50 Km, supera
un pendent del 12% assolint una velocitat de més
de 50 Km/h.

Detall de tot el xassís

Detall de la instal·lació del battery pack al xassís

En mode híbrid el sistema ens fa de motor d’arranc,
ens permet anar en marxa enrere i complementa
l’escassa potencia del motor original en pujada,
permetent circular amb prestacions molt millorades
fins a uns 200Km.
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Quan el CEO Tesla Elon Musk va anunciar el 2016
que posaria un cotxe elèctric per a la classe social
mitjana al carrer, vaig decidir pagar per avançat
la reserva d’1.000 euros. Anteriorment, tenia un
Renault Kangoo Electrique (nascut el 2002). Però el
meu primer cotxe elèctric que hem vaig comprar va
ser el Kewet de dues portes (amb bateries de plom
àcid) que amb prou feines tenia una autonomia de
70 km.

Velocímetre per GPS, control elèctric a la guantera

El proper pas serà fer una capota amb panells solar
flexibles per carregar les bateries amb energia solar.

Per més informació podeu contactar a :
Ramon Valls i Ramon Pradas
vallsramon@hotmail.com

Viatge de Catalunya a Suïssa amb cotxe
elèctric Tesla : és possible?

Em dic Patrick Renau i sóc un enginyer industrial
i promotor de la Mobilitat Elèctrica que visc a
Barcelona (Catalunya) però tinc arrels Suïsses i cada
any viatjo amb la meva família des de Catalunya al
país de les muntanyes.

Pel meu Tesla model 3, vaig haver d’esperar tres
llargs anys tot esperant que el senyor Musk complís
la seva promesa. L’abril de l’any 2019 vaig rebre
una trucada telefònica de Tesla amb la frase de “Mr.
Renau el vostre cotxe es aquí, on són els diners? “
Així que exactament el dia 22 de març del 2019 vaig
rebre el cotxe elèctric a Barcelona ciutat i he de
reconèixer que em va emocionar molt en el moment
del lliurament. Com que no sabia com es conduïa
el Tesla, vaig conduir més d’una hora al voltant del
concessionari Tesla de la Zona Franca de Barcelona
abans d’atrevir-me d’agafar la Ronda Litoral i anar a
casa meva amb un trajecte de més de 40 km.
Així que aquest estiu del 2019 per anar a Suïssa vaig
decidir deixar el meu antic dièsel Opel Meriva a casa
i conduir amb el nou flamant Tesla de Catalunya a
Suïssa. Es tracta d’un viatge de poc més de 1.000
km. La pregunta que em preguntava era : serà
possible ?
La resposta és que sí ! Us adjunto 7 arguments o
motius que ho justifiquen :
1)
Abans de sortir, es programa el viatge tan
llarg al ordinador del vehicle per fer tot el recorregut.
L’ordinador proposa un recorregut i informa sobre el
temps que fa falta i fins a on s’arriba amb l’estat de
càrrega % de la bateria en cada cas. A més, et va
informant on hi ha estacions de càrrega ràpida Tesla
i amb quin estat de càrrega % arribaria a l’estació de
recàrrega.

Pantalla des de l’ordinador Tesla on es calcula de
manera anticipada la ruta el viatge
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2)
Les estacions de recàrrega ràpida de Tesla
es poden trobar a tota la geografia d’Europa. El
nombre d’estacions de recàrrega a cada lloc es
important de manera que no hi ha gairebé mai cua
d’espera per carregar. A més a més, la gent de la
empresa Tesla ha ubicat les estacions de recàrrega
ràpida en nodes de carreteres estratègiques perquè
es pugui arribar de forma ràpida i fàcil. A més a més,
molt intel·ligentment han ubicat aquestes estacions
de recàrrega no dins de l’autopista, sinó fora de les
mateixes. D’aquesta manera esta obert a qualsevol
usuari que no necessariament ha d’agafar l’autopista
per fer el seu recorregut.
La primera recàrrega a Suïssa després de
sortir de Catalunya : Lausanna (cantó Vaud)

5) El cotxe Tesla, com tots els altres cotxes elèctrics,
també es pot carregar des d’una presa domèstica de
corrent elèctrica normal. En aquest cas es requereix
de bastant mes hores que una recàrrega ràpida.
També es cert que hi ha endolls domèstics a tot
arreu i que, teòricament, es poden fer servir per
carregar. Per exemple, a l’hotel de Vizille (Grenoble)
on vam dormir vam poder carregar durant tota la nit
(sense cap cost) i l’endemà teníem la bateria plena
per continuar el viatge.
Estació de recàrrega de Teslas a Valença
(Occitània, sud de França): carregant molts
vehicles elèctrics alhora

3) La càrrega pot durar entre 20 i 40 minut en funció
del estat en que es troba la bateria. Les estacions de
recàrrega es troben en un hotel, restaurant o centre
comercial, de manera que pot descansar menjant
o bevent alguna cosa o anar al lavabo. El cost de
recàrrega d’electricitat són gratuïtes a les estacions
de recàrrega Tesla. Així que el viatge de Catalunya
a Suïssa ens va costar 0 euros pel que fa al consum
de l’energia!

També es pot fer una recàrrega lenta amb un endoll
domèstic : Hotel a Vizille (Grenoble, França)

4) Els cotxes Tesla tenen una autonomia de 400 km a
500 km o més. També es clar que, després d’unes 3
o 4 hores de conduir un cotxe, normalment es vol fer
un descans. De manera que la capacitat de la bateria
(de 75 kwh a 100 kwh depenent del model Tesla) està
equipada de tal manera que es poden fer llargues
distàncies i amb velocitats superiors a 140 km / h
(velocitat màxima del Tesla Model 3 : 240km/h) de
forma còmode.

6) La vida útil de la bateria Tesla esta grantitzada a
8 anys (o 192.000 km). La pregunta típica és llavors:
he de canviar la bateria del cotxe al cap de 8 anys?
No! Tesla ha desenvolupat la seva pròpia tecnologia
utilitzant prop de 7.100 bateries petites. Què ??
7.100 bateries petites !!? Es que els de Tesla s’han
tornat boig ?? La indústria de l’automoció normal
(Nissan, Renault, etc) empren bateries més grans !
Per què Tesla opta per posar tantes bateries petites
en el seu cofre de bateries?
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La resposta es senzilla. Totes aquestes bateries
petites estan connectades elèctricament de tal forma
que si una de les 7100 bateries ja no funciona, no es
necessari substituir-la. Simplement la energia passa
igualment amb totes les altres bateries al motor del
vehicle.

Motor elèctric versus motor de combustió interna:
pesa menys, dona més potència

El secret de les bateries de Tesla: Moltes petites
bateries interconnectades elèctricament en
paral·lel. Aquesta imatge es un mòdul de bateries.
En un vehicle Tesla hi ha almenys 15 mòduls
d’aquest tipus

7) La sensació de conducció és meravellosa. Funciona
de forma silenciosa i el motor elèctric sempre té la
potència a la teva disposició al moment. El motor
elèctric és petit, robust i acoblat directament a les
rodes. A més, el vehicle pot generar electricitat
en desaccelerar o en baixar una pendent d’una
muntanya. Pot fer això (recuperar energia) el nostre
estimat vell motor de benzina de combustió ? No!

El viatge de Catalunya a Suïssa es va fer el 6 d’agost
de 2019. El retorn de Zürich a Barcelona es va fer el
20 d’agost de 2019 i també va anar molt i molt bé.
Aquí, per finalitzar, algunes dates interessants del
viatge d’anada.

Motor elèctric versus motor de combustió interna:
més rang de rpm i major eficiència

Moltes bateries (unes 7100 unitats) connectades en
paral·lel i desprès en sèrie

Viatge a Suïssa el 6.08.2019:
Distància: 1063 km
Temps de viatge (inclòs el temps de
càrrega): 11h 50 min
Nombre de pauses de càrrega: 3 (amb una
durada d’entre 20 i 40 minuts)
Consum d’energia: 180 kwh
Costos d’energia: 0 euros (carrega gratuïta
amb Supercharging Tesla)

Llarga vida útil del battery pack dels cotxes Tesla
: poca pèrdua d’autonomia desprès de molts km
acumulats

Patrick Renau Meier
Enginyer Industrial i tècnic en unitat Indústria de
ICAEN (Institut Català d’Energia)
renau@volttour.eu
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Silence, un altre fabricant català de motos
elèctriques
El fabricant de Molins de Rei comença a comercialitzar
la seva primera moto elèctrica orientada als
particulars.
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Ara Silence vol anar més enllà i fabricar una
moto orientada al públic en general, l’S01, un
escúter elèctric urbà amb unes bateries extraïbles
i intercanviables de 6 kWh que permetrà carregar
la bateria còmodament a casa o a l’oficina, i amb
què la marca del Baix Llobregat espera arribar a les
7.000 motos fabricades i més de 30 milions d’euros
de facturació durant el 2019.
A banda d’aquesta funcionalitat, l’S01 és una moto
realment llaminera, capaç d’accelerar de 0 a 50 km/h
en poc més de 3 segons, amb fins a 110 quilòmetres
d’autonomia, tres modes o mapes de conducció que
modifiquen el caràcter de l’escúter urbà i una posada
a punt que inclou amortidors hidràulics, connectivitat
amb telèfons intel·ligents, quadre d’instruments
digital i llums led, entre altres prestacions.

Ara fa dos anys, un emprenedor amb experiència en
el món de les dues rodes anomenat Carlos Sotelo
va fundar Silence a Molins de Rei, al Baix Llobregat.
La seva idea era fabricar escúters elèctrics orientats
a la mobilitat urbana, i les més de 5.000 unitats
produïdes els últims dos anys donen fe de l’èxit
d’aquest fabricant català.

Detall bateries i roda posterior Silence S01 /
Silence

A més, està pensada de sèrie per ser compartida
mitjançant una aplicació específica, i el comprador
pot modificar i configurar al seu gust diversos
paràmetres de la motocicleta. El preu base, amb les
diverses promocions de la companyia, és d’uns 6.000
euros.

Experiències
Detall bateria extraïble de la Silence S01 / Silence

Fins ara Silence ha fabricat dos models de motocicleta
elèctrica, l’S02 i l’S03, que han estat orientades a
les empreses de lloguer i moto compartida o de
repartiment (segment B2B), amb clients com ara
Correus, BSM o Acciona, entre d’altres. De fet, l’S02
ha sigut la moto elèctrica més venuda a tot l’estat
espanyol durant el 2018, amb més de 2.000 unitats.

Activitats
vivencials
o
de
vivències
experimentals entorn a la Mobilitat Elèctrica

Sabeu quan et sembla que ja està tot fet surt algú
i et sorprèn? aquest és el cas del nostre estimat
president Patrick Renau. M’explico..
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No vull parlar del magnífic eConcert ni de la eCasa
perpetuades al clàssic ja Expoelèctric barceloní,
sinó de la darrera fórmula/reclam que s’ha inventat
‘el mestre’ per a atraure l’atenció d’un respectable
cada vegada menys sorprès per la sostenibilitat en
general: Les Activitats Vivencials o de vivències
experimentals.
Si, quan em va trucar per explicar-m’ho no sabia
veure’n la idea global i de fet, em sembla que ningú
podia preveure l’èxit de la convocatòria.. però una
vegada engegada la FIRASOSTENIBLE.CAT l’èxit
va ser immediat: dues sessions non-stop de gent
diversa que acudien i ens felicitaven per formar part
d’un projecte ben coordinat per un equip jove i capaç
que varem gaudir d’haver-nos conegut el primer cap
de setmana d’abril d’enguany.
La fórmula és prou senzilla, es tracta d’una oferta
de sis activitats sincronitzades en un espai indoor/
outdoor proper, al abast de tots els membres d’una
família (i per tant del públic en general) incentivades
amb un sorteig al que només s’obté dret havent
assolit el segell/comprovant de pas de cadascuna.
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Consisteix en injectar gas C02 en dos precipitats
que contenen un líquid que canvia de color depenent
de la concentració de C02. Cal aconseguir els 3 els
estats del precipitat:
estat 1 : líquid normal de referència.
estat 2 : Participant amb una canya bufa aire dels
seus pulmons (conté poc CO2), però no canvia de
color. Si bufés molt, potser canviaria de color...
estat 3 : Participant posa un tub connectat al tub
d’escapament d’un grup electrogen (molt CO2) i
canvia ràpidament de color.
Activitat 2 : “Contrasta la teva veu amb el
soroll del motor...”
(Crea amb la teva veu la mateixa intensitat de soroll
(dB) que fa un motor elèctric i un de combustió
interna)
Podem definir aquesta com la consciència de la
contaminació acústica.

Les activitats que es van inaugurar a la Fira Sostenible
de Sabadell van ser :
Activitat 1: “Bufa ! quin aire més contaminat
!!”
(Comparativa de la concentració de C02 en els
nostres pulmons amb un motor de combustió)
Podem definir aquesta activitat com la de les
provetes i l’impacta ambiental, el participant haurà
d’endevinar una taula amb els valors emesos de C02
de diferents mitjans de transport.

Amb un sonòmetre fem lectura del soroll d’un motor
de combustió interna. Després d’un motor elèctric de
potència similar.
Anotar els resultats i després, amb la veu humana,
intentar igualar-ne l’intransitat de soroll durant 1
min?
Activitat 3: “ Ep! Però si aparca de forma
autònoma! “
(Tingues noves sensacions i deixa’t portar per les
maniobres d’estacionament autònom del Nissan
Tekna !)
Podem definir aquesta prova com l’examen de
conduir del futur...

Bufa! Quin aire més contaminat!
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El cotxe elèctric Nissan Leaf Tekna Pro Pilot Park es
capaç de fer les maniobres i estacionar de forma
autònoma. Pujarem al vehicle i observarem els seus
moviments precisos!

Activitat 6: “Viu la força de l’acceleració del Tesla!“

Activitat 4 : “Tens traça ? Tens equilibri ? “

Podem definir aquesta experiència com la més
esperada per tots els participants!

(Experimenta amb VMP’s, Vehicles de Mobilitat
Personal)

(Experimenta l’acceleració del cotxe elèctric més
potent!)

Podem definir aquest com el moment lúdic.. amb el
transport del futur

En un espai delimitat i amb un circuit marcat al terra,
el participant pot experimentar el desplaçament amb
un vehicle elèctric pel transport individual.
Un monitor dona explicacions i vigila per poder fer
varies proves d’equilibri i de traça dins del circuit
definit.

El cotxe elèctric Tesla pot fer una acceleració de
0 a 100 km/h en 3,5 segons. El participant pot
experimentar una acceleració pujant com a co-pilot
al cotxe exposat.
Com podreu imaginar tot vigilat i coordinat pel millor
equip.. d’esquerra a dreta: Alfred, Emma, David,
Jaume, Alícia, Kimberly, Pol, Gerard i el director de
l’orquestra, el nostre president Patrick creador del
projecte que ja tenim ganes de repetir.

Activitat 5 : “Energia pel vehicle i per tu !”
(Amb l’energia de la bateria es poden fer coses
diferents que fer funcionar el motor del teu vehicle)
Podem definir aquesta activitat com la de la “sorpresa”

Moltes gràcies i felicitats pel projecte!

Un servidor fent pedagogia als més menuts

Un vehicle elèctric té bateries que emmagatzemen
energia per a fer funcionar el vehicle, però també en
podem fer servir per altres coses.. (!) El participant
aquí pot aprendre les diferències d’eficiència entre
les formes d’energia que mouen els nostres vehicles
i com fer servir aquesta energia per coses més
originals

Alfred Bosch Bravo
Membre de Volt-Tour i divulgador d’energies
sostenibles
Cop de Gas (Bicis i motos elèctriques)
https://www.ecopdegas.cat
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Cinquena edició del eConcert organitzat per
Volt-Tour dins l’Expoelèctric.

Des de l’any 2014 l’Associació Catalana Promotora
del Vehicle Elèctric Volt-Tour organitza l’activitat
musical eConcert dins de l’Expoelèctric que es fa al
Passeig Lluís Companys de Barcelona.
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Pel eConcert 2019 vam comptar amb la presència
d’una carrossa elèctrica que va venir expressament
des de Alemanya a Catalunya per la Expoelèctric i pel
eConcert. De fet, en la història del automòbil, els primers
vehicles que es van electrificar van ser, precisament
carrosses de cavall. Us adjuntem una imatge d’aquella
època.

El primer any de cel·lebrar el eConcert (any 2014)
ningú sabia del cert si una activitat com aquesta podria
tenir acceptació de públic ja que era absolutament
innovador i disruptiu en el seu moment. Tampoc hi
havia imatges d’activitats similars i els organitzadors
s’havien d’imaginar un escenari, uns vehicles i uns
músics. Us adjuntem el primer croquis feta a mà
alçada de la idea original del eConcert que es va fer
l’any 2014.

Carrossa elèctrica de 1902

La carrossa elèctrica que va venir a participar al
eConcert la va restaurar i electrificar l’alemany Peter
Czwiertnia i va ser la gran sensació del eConcert.

Dibuix a mà alçada del concepte del eConcert, l’any
2014

Val a dir que la primera actuació del eConcert
l’any 2014 va ser un desastre ja que no hi havia
cap experiència en desenvolupar una activitat tant
original i va estar a punt de cancel·lar-se l’activitat.
Per sort, la tenacitat dels organitzadors i l’anàlisi
d’aquell primer intent, va servir per replantejar la
idea inicial pel any 2015 que aleshores si que va
rebre una acceptació del projecte.

Carrossa elèctrica de Peter Czwiertnia 2019

Des de llavors fins els nostres dies, el projecte del
eConcert ha anat millorant-se i cada any s’ha aportat
un valor afegit a la edició anterior per donar-li una
continuïtat i una cohesió al projecte.

Els valors que enguany amb el lema “Canvia l’energia.
No el clima” es va voler transmetre durant les
actuacions musicals van ser : Descarbonitzat, Net,
Renovable, Distribuït, Desnuclearitzat, i Participatiu.

Aquest any ens vam atrevir a treure un eslògan
pel eConcert 2019 i era “Canvia l’energia ! No el
clima !”. Amb la participació del grup de cantants
(sense micròfon), dos mims o actors, els vehicles
participants, els organitzadors del eConcert i el públic
vam tornar a fer un espectacle entranyable i divertit.

Per exemple, per interpretar la descarbonització es
va comptar amb la presència del biscuter electrohibrid de Ramon Valls i per l’escena de distribuït les
motos Scutum Silence van fer una demostració de
com podien fer funcionar una aspirador domèstica
amb les bateries de la mateixa moto elèctrica.
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Biscuter de Ramon Valls. Escena de la descarbonització
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Els usuaris de la moto Vectrix també vàren participar,
com cada any. Moltes gràcies!

El patrocinador Catalana Occidente va quedar satisfet de
l’activitat i va valorar positivament la capacitat innovadora
de l’activitat. Des de els organtizadors del eConcert volem
donar les gracies als cantants, els actors i als conductors
dels vehicles. L’any que ve tornem?

Vehicle Vernis i Moto elèctrica Scutum. La bateria de la
moto cedeix electricitat per una aspiradora domèstica.
Escena distribuït

Per finalitzar us adjuntem més imatges de moments
interessants del eConcert 2019.

Escena desnuclerarització. Amb la participació de KIA

Vista general del eConcert 2019. Moltes mercès al
nostre patrocinador Catalana Occidente

Organitzadors del eConcert 2019
Lali Castelló
Montse Font
Elisenda Tortajada
Patrick Renau
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Volt-Tour dona suport i col·labora amb el 3r Ral·li
d’eficiència energètica de Som Mobilitat.
El 23 de novembre es realitza el primer ral·li de Som
Mobilitat transfronterer, amb el recorregut Girona–
Perpinyà.
El dissabte 23 de novembre es va cel·lebrar el 3r Ral·li
Som Mobilitat, la trobada anual que aposta per l’eficiència
energètica i una mobilitat +sostenible i on es premiarà
el vehicle que faci el recorregut amb el menor consum
energètic.

Sota l’arc tots els participants i organitzadors del Ral·li
Som Mobilitat

En aquesta tercera edició, van participar uns 20
vehicles elèctrics i una quarantena de persones,
incorporem una novetat important. Per primer cop,
es va saltar els Pirineus i es va sumar al recorregut
parada i fonda a Perpinyà, fent valdre la cooperació
transfronterera entre entitats que fomentem
la mobilitat sostenible i impulsem la transició
energètica.
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Els principals objectius del ral·li són donar a conèixer
la mobilitat elèctrica i compartida com a mitjà per
avançar cap a un model energètic i territorial més
sostenible i fomentar la cooperació entre diferents
territoris i entitats que l’impulsen. A més, volem
visibilitzar la xarxa i infraestructura de càrrega
pública de Catalunya, per la qual cosa els participants
disposen de temps per poder realitzar càrregues, si
ho necessiten.
Varem sortir el dissabte 23 de novembre de 2019
a les 10 h des de Girona i l’objectiu va ser arribar
a Perpinyà cap a les 14 h, on trobarem punts de
càrrega de vehicles i on varem fer l’entrega dels
premis d’eficiència energètica als tres primers
classificats (premis dotats d’entre 100 € i 300 €
d’hores de mobilitat).
Aquesta elecció s’ha fet augmentar el nivell de
dificultat del Ral·li. Per un cantó pel recorregut entre
Girona - Figueres - Portbou - Perpinyà, que no es
pot realitzar per autopista. Com també, la quantitat
de quilòmetres que han de fer els participants per
arribar al punt d’inici del Ral·li (Girona) i un cop
finalitzat l’esdeveniment la tornada a casa des de
Perpinyà.

L’esdeveniment consisteix a fer el recorregut amb
el menor consum energètic possible, amb vehicle
100% elèctric i amb diversos ocupants.

Classificació dels participants

Enguany el ral·li es va organitzar conjuntament amb
entitats de l’economia social i solidària de Catalunya
nord que també treballen per una mobilitat sostenible
i la transició energètica.
L’ecosistema d’entitats organitzadores d’aquest acta
van ser Som Mobilitat, Som Energia, Enercoop, Arç
Cooperativa, Electromaps, Volt-Tour, Lame 66, SUNO
Enginyeria de Serveis Energètics, ecotxe, projecte
Transició Energètica, l’Ajuntament de Figueres i
l’Ajuntament de Girona.

Euroregió Pirineus-Mediterrània : Illes
Balears+Catalunya+Occitània. Escenari del futur
ral·li Som Mobilitat de l’any 2020

Aquest ral·li d’enguany ha de ser el predecessor
per la organització d’un ral·li a nivell de l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània (Catalunya + Occitània + Illes
Balears) previst per l’any 2020.
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Tecnologia
Uns estudiants del Postgrau en Smart
Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport
de la UPC desenvolupen un programa per
simular situacions de comunitats de veïns
que comparteixen vehicles elèctrics amb un
sistema bidireccional de càrrega i descarrega
de les bateries per tenir major quota
d’autosuficiència a la comunitat de veïns.
1. Introducció.
En el marc del Postgrau en Smartmobility de
la Universitat Politècnica de Catalunya UPC
BarcelonaTECH (School of Professional&Executive
Development) (any 2018-2019) que s’imparteix al
TECHTALENTCENER a Barcelona, un grup d’estudiants
han desenvolupat un simulador algorítmic que permet
saber quina quota d’autosuficiència energètica (kwh)
poden tenir els habitants d’una comunitat de veïns
a partir d’un sharing de cotxes elèctrics que poden
compartir la energia elèctrica de les seves bateries
a la pròpia xarxa elèctrica de la comunitat de veïns.
Aquests cotxes elèctrics tindrien carregadors
bidireccionals
que
permeten
carregar-los
o
descarregar-los de forma que les bateries d’aquests
cotxes poden contribuir a compartir electricitat amb
el consum de les cases de comunitats de veïns.
El títol del estudi s’anomena : “Elements
d’emmagatzematge d’energia compartida en la era
de la disrupció de la mobilitat” i els resultats de la
simulació són força interessants.
2. Definició de conceptes per fer la simulació.
S’ha definit un concepte de microxarxa per la
participació P2P (peer to peer) amb el concepte
d’una anella energètica que podria representar una
comunitat de veïns, un barri o un poble. En aquest
sistema d’anella energètica hi poden contribuir molts
i diferents agents a aportar o agafar energia elèctrica
d’aquesta anella.
El següent dibuix il·lustra aquest concepte.
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Com s’ha dit anteriorment, aquests agents que
col·laboren a la xarxa elèctrica poden ser molt
diversos. Tots aquest actors o agents s’han agrupat,
per simplificar els conceptes, en els següents :
1) una xarxa general elèctrica amb l’agregador (GAD)
que aporta energia elèctrica a la anella.
2) altres agregadors com pot ser, per exemple, un
sistema d’acumulació amb bateries estacionaries i/o
instal·lacions d’energies renovables.
3) una casa, o una comunitat d’habitatges que
disposen del seu propi sistema d’autosuficiència.
4) vehicles elèctrics compartits (tipologia cotxe)
que la bateria d’aquest esta connectat a l’anella
energètica a través de carregadors bidireccionals.
5) estacions de recàrrega per vehicles elèctrics en el
barri o població.

A nivell de funcionament elèctric, el agregador
(GAD) que aporta energia elèctrica a l’anella és el
que podríem dir “director d’orquestra” del sistema.
Tots els altres agregadors han de sincronitzar-se
amb l’agregador principal per aportar o consumir
energia de la microxarxa.
Si s’observa bé en el cas de l’actor de la casa, o
comunitat d’habitatges que disposen del seu propi
sistema d’autosuficiència, s’ha fet una simplificació
del model en què el cotxe elèctric no rep o aporta
energia a la casa, sinó que ho fa directament a
l’anella energètica.
Aquesta simplificació també té un argument i és que
com que es tracta de un sharing de cotxes per la
comunitat i el barri, té també més sentit que aquests
vehicles estiguin interconnectats directament amb
l’anella energètica que no pas a la línea elèctrica de
la casa.
Aquest nou model de sistema de funcionament
permet d’entrada reduïr el consum de la xarxa
elèctrica general perquè es genera una economia
col·laborativa com es pot imaginar.
Els agents o actors més importants serien els
habitatges amb autoproducció ja que els habitatges
(ja sigui en forma de habitatges unifamiliars o en
forma de comunitat de veïns) són la peça clau en les
xarxes de comunitat.
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Per aquest motiu s’ha fet un model d’habitatge
prototip com el que més avall s’exposa per llençar
la simulació del projecte. Aquest model habitatge
presenta 9 escenaris o situacions que prové d’una
simplificació de 27 escenaris que s’ha fet inicialment.
Tot seguit adjuntem el croquis de funcionament del
model del habitatge amb els 9 escenaris des de la “A”
fins a la “I” respectivament.
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El % de probabilitat per cada escenari pot ser
naturalment reconfigurable. En tot cas, de moment
s’aplicat aquests % de probabilitats i que, sumats
tots, han d’arribar a un total del 100%.
Per fer la simulació també es necessari tenir la
informació del consum energètic d’una llar, la
producció solar fotovoltaica possible d’aquesta llar i
la freqüència d’ús del carsharing de cotxes elèctrics
que utilitzarien les persones d’aquesta suposada llar.
Tot seguit es tipifiquen aquestes informacions que,
lògicament, també son reajustables si es creu que
es necessari. En tot cas, es tracta d’una tipificació
proposta i és la següent :
1) Consum d’un habitatge tipus de 100m2, 3
persones, 2 banys i que el consum energètic d’aquest
habitatge es en forma elèctrica (kwh)

El esquema elèctric del model d’habitatge s’ha
simplificat a nivell conceptual. En tot cas qualsevol
habitatge es pot simplificar bàsicament per 3
interruptors :
1) Interruptor general automàtic.
2) Interruptor que connecta el sistema de generador
d’electricitat excedent de la autoproducció del model
habitatge.
3) Interruptor per connectar la microxarxa.
La combinació de obrir/tancar aquests interruptors
(simbolitzats amb el numero 1 i 0 respectivament)
dona tot un conjunt d’escenaris de probabilitats de
que passi.
Però els diferents
dels propers anys
progressivament,
segueixen aquest
regió o país.

escenaris poden variar a lo llarg
o dècades ja que es preveu que,
hi hauran més habitatges que
model conceptual en un barri,

La simulació s’ha fet pel any 2020 i pel any 2040
respectivament. Adjuntem taula de probabilitats.

2) Producció d’energia elèctrica (kwh) per habitatge
en promig per any, segons les taules de radiació solar
a la península ibèrica de la radiació solar segons CTE
3) Corba o tendència de demanda del servei de
carsharing durant les 24 hores d’un dia. Tenint en
compte aquesta corba de demanda, la capacitat
de bateria d’un cotxe elèctric promig de 60 kwh i
les hores de conducció estimat promig d’un dia,
es pot deduir un valor (teòric) de kwh de “bateria
disponible”.
Insistim que tots aquests conceptes prèvies són
necessàries per llençar la simulació però que, com
es pot veure, poden ser redefinit o reajustat si així
es requerit.

3. La simulació.
L’objecte de la simulació es preveure un comportament
energètic de l’anella energètica i intentar obtenir
indicadors d’autosuficiència energètica del sistema
en un futur.
Ens interessa detectar la variable de consum (kwh)
i la generació (kwh) de l’energia elèctrica en l’anella
energètica. Per veure aquesta variable com es
comporta s’ha llençat al simulador un exemple de
30 habitatges i un carsharing de 20 cotxes elèctrics
en total. La simulació va generant un numero
aleatori (0 o 1) segons la taula de probabilitats abans
predefinida a cada instant de temps.
Tot seguit adjuntem una imatge del disseny del
algoritme.
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Si hom vol observar això en nombre de quantitat de
dies que l’anella energètica lliura energia a la xarxa
elèctrica en un any, detectaríem que nomes 22% del
total de dies de l’any l’anella energètica es capaç de
lliurar energia elèctrica a la xarxa elèctrica. La resta
dels dies de l’any (78%) l’anella energètica o també
dit microxarxa ha de consumir energia elèctrica per
subsistir.

Com qualsevol procés de simulació, sempre hi ha
tres etapes : Dades d’Entrada, Simulació i Resultats.

La simulació comença controlant i la variable t
(temps) < T (dies). Si es així, s’introdueix variables
d’habitatges i vehicles i, segons la probabilitat de
cada estat, s’actualitza el estat total i els indicadors
del resultat de l’estat de la energia total.
S’ha fet un màxim de 20 iteracions de cada estat per
un any i s’extreu el promig dels mateixos. S’han fet
20 iteracions perquè la variabilitat a partir d’aquest
valor comença a estabilitzar-se.

Una altra manera de representar els resultats
d’aquest escenari és amb un histograma vinculant la
distribució de quantitat de dies (eix vertical) en funció
al lliurament (valor positiu kwh) o bé consum (valor
negatiu kwh) d’energia per diferents trams d’energia
(eix horitzontal). Veure següent histograma.

4. Els resultats de la simulació.
Els resultats de la simulació són pels dos escenaris
de l’any 2020 i l’any 2040 respectivament.
El primer resultat interessant de la simulació és la
quantitat d’energia per dia (kwh) que la microxarxa
o anella energètica lliura o consumeix a la xarxa
elèctrica general. En el cas de l’any 2020 la gràfica
representativa seria aquesta :

Tot seguit s’adjunten els resultats del escenari per
l’any 2040.
En aquest cas, la gràfica de la microxarxa o anella
energètica que lliura o consumeix energia (kwh)
seria la següent :

Aquesta simulació ens diu, per exemple, que hi ha
puntes d’aportació per part de l’anella energètica
a la xarxa elèctrica general fins a 400 kwh però
que també hi ha consums punta molt elevats que
necessita l’anella energètica de la xarxa elèctrica
general de gairebé - 700 kwh
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Com es pot veure, les puntes d’energia lliurada
(+kwh) o energia consumida (-kwh) no són tant
grans que respecte l’escenari de l’any 2020. S’observa
una menor variança dels valors en comparació al
escenari 2020.
Aquest comportament té una lògica i és que, pel any
2040, es preveu una major quantitat d’habitatges
productores d’energia elèctrica i, per tant, la
interacció energètica entre la microxarxa o anella
energètica amb la xarxa elèctrica general no és pas
tant intensa com pel escenari 2020.
Això també es constata amb el % de dies
d’autosuficiència de la microxarxa en la següent
gràfica.
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2.) El model desenvolupat amb el simulador constata
que la microxarxa dissenyada és capaç de ser
autosuficient en un 22% pel escenari 2020 i 36 %
pel escenari 2040.
3.) El model desenvolupat amb el simulador ens diu
que la microxarxa o anella energètica aportaria uns
125 kwh/dia en l’any 2020, mentre que pel any 2040
n’aportaria 48 kwh/dia.
4.) Es constata que l’aportació promig a la xarxa
elèctrica convencional per l’any 2040 és menor, però
també és cert (i aquesta es la part més interessant)
que augmenta el nombre de dies d’autosuficiència.
En altres paraules : la microxarxa o anella energètica
es torna més independent de la xarxa elèctrica
convencional.
Per tancar les conclusions d’aquest estudi potser seria
convenient recordar aquí que sovint es comenta que,
a mesura que la mobilitat elèctrica vagi creixent en
una població, regió o país, serà necessari reforçar
els centres de producció d’energia elèctrica com, per
exemple, una nova central nuclear per subministrar
la recàrrega de tots aquests vehicles elèctrics.

D’aquesta gràfica es constata que ara que 36 %
del total de dies la microxarxa o anella energètica
no necessita energia elèctrica de la xarxa elèctrica
general i que, per tant, ha augmentat respecte
l’escenari de l’any 2020.
Si fem el corresponent histograma, es constata també
una major autosuficiència del sistema i es depèn, per
tant, menys de la xarxa elèctrica convencional.

Bé doncs aquest estudi contradiu en certa manera els
anteriors arguments ja que demostra que, amb un
model energètic col·laboratiu amb forta presència de
sistemes d’autoproducció i d’autoconsum d’energia
elèctrica i amb sistemes de carsharing de vehicles
elèctrics on les bateries dels vehicles son emprats per
acumular o lliurar energia elèctrica a la xarxa potser
no serà necessari fer nous centres de producció
d’energia elèctrica com la que es comentava abans
ja que el sistema té una capacitat d’autogestionar-se
amb xarxes elèctriques intel·ligents.

Llinars del Vallès, 18 de novembre 2019.

Larbi Meskine Rodríguez
José Ernesto Agüero Gutiérrez
Francisco González Lorenzo
Gerard Pérez García
Mario del Pino Pérez
Enrique Dols Gómez
Per tant l’estudi constata els següents fets :

Tutor del estudi : Patrick Renau Meier

1.) Tant l’escenari de l’any 2020 com l’escenari 2040
amb un model energètic col·laboratiu sustentada
amb una micro-xarxa o anella energètica l’aportació
d’energia a la xarxa elèctrica convencional és
positiva.
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L’entrevista
En el nostre butlletí nº16 entrevistem
al senyor Ramon Comellas president de
l’empresa Circutor

Edició 16

desembre 2019

En aquesta línia, de ben segur que el fet de que els
cotxes comuniquin directament amb la infraestructura
i facilitin la operativa al usuari és quelcom que té un
èxit assegurat i per contra la recàrrega magnètica a
dia d’avui amb les normatives i estandarditzacions
vigents, a mig plaç té un futur força complicat més
enllà de esser un nínxol de mercat.

Apreciat senyor Ramon Comellas, en primer
lloc, moltes mercès per atendre’m i per dedicarnos el seu apreciat temps per a l’entrevista que,
com és habitual, fem pel butlletí de l’Entitat
Promotora del Vehicle Elèctric Volt-Tour.

Des de la seva òptica personal, quins aspectes
empresarials creu que són necessaris per a
una utilització massiva d‘aquestes tecnologies
energètiques i el vehicle elèctric en el nostre país?

Sr. Ramon Comellas: Vostè, com a expert
i observador de l’evolució en el sector de les
tecnologies renovables i els vehicles elèctric,
ens agradaria que ens contestés algunes
preguntes sobre el que està fent la seva
empresa entorn a les tecnologies energètiques i
la Mobilitat Elèctrica. Si li sembla bé, procedirem
a plantejar-li les següents qüestions:

Crec que totes aquelles empreses que avui en dia
tenen un consum energètic moderat, encara que
no sigui molt elevat o aquelles que tenen flotes de
vehicles, si no han fet ja accions per descarbonitzar
l’empresa, haurien de tenir plans per fer-ho a mig i
curt plaç, no només per motius econòmics, però si
algú s’ho vol mirar només des d’aquesta perspectiva,
també.

Sr. Comellas, quin és l’objectiu de la
seva empresa en favor de les tecnologies
energètiques i la mobilitat elèctrica en el nostre
país ?
A Circutor, des de fa més de 45 anys un dels nostres
objectius ha estat el ajudar a les empreses a ser més
eficients energèticament a través dels productes
que dissenyem i fabriquem a Viladecavalls, aquest
objectiu és més vigent que mai i amb el vehicle
elèctric i les renovables l’impacte va molt més enllà,
son tecnologies que tenen un abast molt gran y no
deixen de ser la punta de llança en un canvi del
model energètic global.
Sr. Comellas, com visualitza el futur tecnològic
de les infraestructures de recàrrega per vehicles
elèctrics ?, es a dir; tendirem, per exemple,
a disposar infraestructura de recàrrega per
inducció magnètica ? Amb el món del Internet
de les Coses (IoT) es possible que els nostres
vehicles elèctrics mantinguin una comunicació
directe amb les infraestructures de recàrrega
sense que l’usuari hagi de ser necessariament
l’intermediari entre ambos sistemes ?
Avui en dia les infraestructures de recàrrega de
vehicles elèctrics encara són una novetat, són
escasses en proporció a les que tindrem d’aquí a uns
pocs anys, dit això, al final tindrem diferents tipus de
infraestructures de recàrrega al mercat, i aquesta és
un dels avantatges interessants del vehicle elèctric,
no estarem lligats com a usuaris a un tipus de
instal·lació específica, podrem carregar ràpid en
les grans vies de comunicació o de forma més
lenta en aparcaments de casa, la feina o públics,
tindrem aquesta gran llibertat de poder carregar
anem onanem, és per això que tecnologies
homogeneïtzadores que ens facilitin la recàrrega allà
on anem triomfaran i aquelles que posin barreres
en quant a la estandardització, compatibilitat,
etc. difícilment arribaran a bon port a llarg plaç.

I en els aspectes socials? Em podria definir
alguns aspectes rellevants d’aquests que
ajudin a la implementació de les tecnologies
energètiques i com a conseqüència el vehicle
elèctric i les seves infraestructures?
Avui en dia sabem extreure energia de moltes fonts,
algunes d’origen renovable i d’altres no renovable i
totes elles sabem convertir-les en energia elèctrica,
mentre que fer la conversió al revés moltes vegades
no és possible.
Si aconseguim passar les diferents grans fonts de
consum energètic que tenim en el nostre entorn,
com ara els vehicles que poden representar
gairebé la meitat del consum energètic en un país
com el nostre, aconseguirem un avenç enorme en
molts aspectes, la energia elèctrica ens la podem
generar dins el nostre país i de forma renovable,
no necessitarem comprar-la fora i això generarà un
teixit productiu i molts llocs de treball en el propi
país. Tanmateix deixar de cremar combustibles
fòssils i esser el més eficients possible en l’ús de la
energia és una necessitat a nivell mediambiental i a
nivell de salut.
Fins a quin punt l’administració pública té
responsabilitat sobre l’èxit o acceptació
massiva de les energies renovables?
Les energies renovables son viables per si soles,
la tecnologia la tenim a l’abast i és accessible, en
aquest cas, igual que en molts d’altres, el paper de
l’administració és molt important per fer quelcom
que només pot fer la pròpia administració i això és
simplificar la regulació i fer que el conjunt del que es
fa tingui un sentit com a conjunt, de tal manera que la
regulació no sigui un impediment sinó un facilitador,
tota feina que es faci en aquest sentittindrà un efecte
multiplicador en l’èxit d’aquest tipus de tecnologies.
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Està d’acord amb la idea de que els vehicles
elèctrics obren les portes a desenvolupar sistemes
d’energia d’auto producció i autoconsum, com
poden ser les Energies Renovables?
Els sistemes d’autoconsum i els vehicles elèctrics
son camps més que viables i exitosos per si sols
i sense necessitat de combinar-se, amb un futur
enorme tots dos, dit això, és cert que combinats,
el potencial d’ambdós és encara més alt, es donen
valor l’un a l’altre i de la combinació dels dos poden
sorgir aplicacions molt interessants, en aquest cas,
en ocasions podem entendre el vehicle no només com
un vehicle sinó com un element d’emmagatzematge
d’energia elèctrica.

Edició 16

desembre 2019

Empreses de Volt-Tour es presenten
L’empresa de formació en conducció FAST
PARC MOTOR ofereix cursos formatius
L’empresa adherida a Volt-Tour ofereix tot tipus de
formació en la conducció de vehicles.
Oferim tres formats de formació preestablertes per
a grups.
Conducció esportiva (8 hores)

Sr. Comellas, condueix algun vehicle elèctric?
Quin? El satisfà? O el canviaria per un altre? Quin?
Fa uns quants anys que condueixo un vehicle híbrid
endollable, el 90% dels trajectes que faig son
habitualment curts i els puc fer sense engegar el
motor de combustió, reservant-lo només per les
ocasions que he de fer recorreguts llargs. N’estic
content, però amb els vehicles elèctrics que estan
sortint i els desplegaments que s’estan fent de punts
de recàrrega arreu del país, sens dubte l’any vinent
faré el canvi a algun model elèctric pur.
Vol afegir algun comentari o observació sobre
algun tema en concret?
Els canvis no ens han d’espantar, i aquest encara
menys, enfront als canvis podem oferir resistència,
no fer res o empènyer en la direcció que creiem que
és la correcta perquè ens ajudin a avançar com a
societat. El canvi ja ha arribat, ara només ens toca
gestionar-lo i triar com ens volem posicionar, però
sens dubte crec que és el moment d’empenyer.
Apreciat Sr. Ramon Comellas moltes gràcies
per atendre la nostra entrevista!!!

Es tracta d’un curs esportiu per guanyar control en
situacions límit, aprendre les tècniques bàsiques de
pilotatge i conèixer les bases dinàmiques del vehicle
i la seva conducció en circuit.
Esta pensat per un públic que va des dels aficionats
fins a els pilots que vulguin guanyar tècnica i control
del vehicle.

Sr. Ramon Comellas, President de l’empresa Circutor
dedicada a les tecnologies per a l’eficiència energètica.

Montse Font
secretaria@volttour.eu
Observacions:
Persones
interesades
en
ser
entrevistades per l’Associació catalana promotora del
vehicle elèctric Volt-Tour, si-us-plau, envieu un e-mail
sol·licitant l’entrevista a secretaria@volttour.eu.

Un altre curs és el curs de conducció segura, de
4 hores. En aquest cas es un curs per aprendre a
controlar el vehicle davant les situacions de risc més
habituals així com conèixer el funcionament i ús dels
sistemes electrònics de seguretat actuals.
Finalment tenim també el curs de conducció segura
de 8 hores.
Si veniu en nom de l’associació Volt-Tour es pot
parlar de diferents modalitats i preus ajustats.
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MERIN’S FORMACIO ofereix 3 programes formatius
subvencionats al 100% per la fundació tripartita.
Perfil alumne : Treballador ( Regim General / Autònom)
Sector : Metall - automoció
Formació 100% presencial Teòric/practica - ( Barcelona
- Horta Guinardó )
Horari : Dilluns a divendres 18:00 a 21:00h
Interessats contactar aquí:
http://merinsformacio.com/contacto
PROGRAMES FORMATIUS

Marcel Castany – Direcció
FAST Parcmotor – Circuit i Centre de Formació
N-IIa Km.560 – 08719 Castellolí – Barcelona – Spain
t: (+34) 931 160 366
m: (+34) 619 055 405
e-m: mcastany@fastparcmotor.com
http://www.fastparcmotor.com
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Compra / Venda
NISSAN LEAF 5P 109CV ACENTA 2014 24kWh
72.075 Km. Està impecable. Sempre en garatge.
95% de les càrregues fetes a casa.

Persona de contacte :
Jordi Sabrià Pagès
jordisabria@hotmail.com
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Fes-te soci de Volt-Tour!
L’associació Volt-Tour pretén promocionar, divulgar i fomentar la investigació i el desenvolupament del vehicle
elèctric i del vehicle híbrid, perquè aporta millores mediambientals, diversificació de les fonts d’energia i qualitat
de vida als ciutadans.
Més informació a :

www.volttour.eu

Els socis de Volt-Tour reben periòdicament el butlletí. Són convidats a conferencies, trobades i ral·lis que s’organitzen
al llarg de l’any i poden rebre ajudes econòmiques en qualsevol activitat o desenvolupament que es plantegi i que
fomenti la promoció i el desenvolupament del vehicle elèctric al nostre país.
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota

soci
soci
soci
soci
soci

particular : ............................................................. 45 euros/any
associació: .............................................................90 euros/any
empresa (menys de 10 treballadors): .............................150 euros/any
empresa (mes de 10 i menys de 400 treballadors) : ............350 euros/any
gran empresa/administració (més de 400 treballadors): ...... 900 euros/any

Link per inscripció :

Persona de contacte :

http://www.volttour.eu/?page_id=1408
Eulàlia Castelló (661 668 052)
Carrer nostra senyora del Coll nº32
CAT-08450 Llinars del Vallès (Barcelona)
e-mail : lalicastello@gmail.com

DADES PER DONAR-SE D’ALTA SOCI VOLT-TOUR
Nom i Cognom 			
D.N.I 				
Tel mòbil 			
Tel fix 				
Fax 				
E-mail 				
Web 				
Adreça 				
Nº Iban
Quota soci particular 		
Quota soci empresa (<10 tr.)
Quota soci empresa (>10 tr.) :

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:

SI
SI
SI		

NO
NO
NO

IBAN del compte per a domiciliació bancària: ............

..........

....

.........................................

TIPUS DE VEHICLE
Marca 				
Model				
Pes				
Nombre de rodes		
Potència nominal motor :
Velocitat màxima
Autonomia 			
Legalitzat ?			
Autoconstruït ?			

:
:
:
:
:
:
:
:

NO
NO

SI
SI
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Empreses associades a Volt-Tour (2018-2019)
(Associació catalana per la promoció del Vehicle Elèctric)
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