
Mobilitat Sostenible:

Un repte per al S. XXI

Román Calbetó



Qui és “Gente con enchufe” ?

GENTE CON ENCHUFE  és una iniciativa privada que neix al febrer del 
2.009 amb la idea de desenvolupar i promoure la utilització de vehicles 
elèctrics lleugers com a mitjà de transport personal, urbà i sostenible a 
llarg termini. 

El model actual de mobilitat en les ciutats és insostenible, pel que les 
autoritats busquen noves fórmules que fomentin la utilització de 
vehicles amb baixa emissió de substàncies contaminants. GCE vol ser 
una part activa en aquest procés de transformació.



El REPTE:
La mobilitat és una de les 
majors preocupacions a les grans 
ciutats, i s'ha convertit en un 
dels principals reptes a resoldre per les 
administracions públiques locals,que 
tracten d'assolir una mobilitat 
urbana eficient i sostenible.

Paral · lelament, la congestió
de les ciutats es veu agreujada per 
l'alt índex de contaminació que els 
vehicles amb motor de combustió
interna produeixen



LES PROPOSTES:

BICICLETES ELÈCTRIQUES MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES



Bicicletes elèctriques:

Avantatges:

• Descongestionen el transit

• Econòmic

• Saludable

• No contaminen

• Tècnicament avançades

Inconvenients:

• Desconeixement del producte

• Manca d’infraestructures

• Robatoris

• Origen de l’energia?



Motocicletes elèctriques:

Avantatges:

• Descongestionen el transit

• No emeten CO2

• No fan soroll

• Consum irrellevant

• Manteniment mínim

Inconvenients:

• Desconeixement de producte

• Manca d’infraestructures

• Producte en evolució

• Preu de venda



LES CUATRE AVANTATGES DELS VEHICLES ELÈCTRICS:

1. RESPECTE AL MEDI AMBIENT
Els vehicles elèctrics no produeixen emissions de CO2 respectant el medi 
ambient i reduint la contaminació urbana produïda per la contaminació derivada 
del trànsit.

2. REDUCCIÓ DEL SOROLL
La contaminació acústica que ofereixen els vehicles elèctrics es redueix a la 
mínima expressió en comparació amb els sorolls derivats dels tubs 
d'escapament dels vehicles de combustió.

3. ESTALVI ECONÒMIC
El cost de les càrregues elèctriques és molt inferior al preu de proveir els 
vehicles de benzina.

4. MANTENIMENT SOTA MÍNIMS
Els vehicles elèctrics són nets i per tant no requereixen inspeccions, canvis d'oli, 
ni manteniment.



PERSPECTIVES DE FUTUR

• Els vehicles elèctrics lleugers arribaran a 
ocupar un lloc predominant a les ciutats

– Infraestructures adequades

– Vehicles tècnica i econòmicament  desenvolupats

– El públic agafarà confiança en el producte



Moltes gràcies!

Contacte: roman@genteconenchufe.com

I tú? Ja has provat un vehicle elèctric?


