Per qualsevol informació complementària :
La particularitat del
Ral·li Solar Europeu Phébus
és la de promoure modes de desplaçament
econòmics i menys contaminants,
autònoms gràcies a la producció d'electricitat
a partir de centrals que utilitzin energies
renovables (sol, aigua, vent...) en el
recorregut, que produeixin suficient
energia per tots els vehicles
participants.
Aquesta manifestació
concreta i demonstrativa
d’envergadura internacional permet als investigadors,
enginyers, estudiants i autodidactes
de provar la resistència i la fiabilitat
dels seus prototipus (2,3 i 4 rodes)
en condicions reals
(per la xarxa de carreteres, planes,
ciutats i muntanyes, a tothes hores...
també de nit).
Una manera de mostrar
que cada tipus de recorregut
pot correspondre a un mode
de desplaçament adaptat,
poc costós i respetuós
amb el medi ambient.
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Del 20 al 24 de Maig 2010

Ho sabíeu :
En una hora, els rajos solars
proveeixen la Terra amb més energia
de la que l'humanitat consumeix en un any
Al ritme actual,
hi podrien haver 1 bilió d'automòbils
en el curs del proper deceni.
Les centrals tèrmiques i el transport per carretera
són els principals responsables de la pol·lució
Font : Ademe & Yann Harthus-Bertrand

Per salvar el medi ambient
no hi ha pas petits gestos,
quan en som 550 millions a fer-los.

Desè aniversari

Els responsables del projecte :

www.phebus-ariege.org

www.volttour.net

www.outilssolaires.com/idrr

INP : si us plau, no em llenceu a la via pública

Tot el que esperem avui,
és que aquestes tecnologies desenvolupades
en el marc d'aquest Ral·li Solar Europeu Phébus
siguin utilitzades pels industrials de demà...

Condicions d'inscripció de participants
El reglament / recorregut del Ral·li
Reserva d'espai a la ciutat de l'energia
Organització general
Premsa / varis...

de la gran manifestatió europea
per carretera al voltant de l'energia solar
pel transport.

Barcelona-Toulouse
Ciutat de l'energia : Carcassona,
Commune du Sequestre (Albi) i Toulouse

