
 
 
 
 

 

Els deu guanyadors de la primera convocatòria Ecotendècies 
CosmoCaixa exposen els seus projectes al Museu de la Ciència 
de l’Obra Social ”la Caixa” 
 

 

Emprenedors ambientals 
en temps de crisi 

 
• Vestits que et transporten, distribució de mercaderies amb motos 

elèctriques que s’adapten als entorns urbans i centres històrics o 

un microcotxe propulsat amb aigua i residus d’alumini, són tres 

dels deu prototips seleccionats en la primera convocatòria del 

programa Ecotendències CosmoCaixa. 

 

• La finalitat d’aquesta iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” és 

aportar solucions per a un món més sostenible i facilitar el camí 

perquè els emprenedors ambientals puguin fer realitat les seves 

innovadores propostes verdes.  

 

• Dinou sol·licituds són les que es van presentar en la primera 

convocatòria del programa Ecotendències CosmoCaixa, 

provinents de diverses institucions i particulars, de les quals 

s’han seleccionat deu projectes de gran qualitat i innovació 

mediambiental. Els prototips s’exposaran el dimarts 25 d’octubre 

a CosmoCaixa. 

 

• Ecotendències és un nou espai de difusió de cultura 

socioambiental, una plataforma activa de debat amb un alt 

caràcter participatiu. Consta d’un espai virtual en el qual es 

recullen les informacions més rellevants de la temàtica tractada i 

on es fomenta el debat, que es manté sempre viu i en xarxa. Els 

temes estan dedicats a la mobilitat sostenible, com el cotxe 

elèctric, el vol i moure informació.  

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2011. Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència, 
Recerca i Medi Ambient de l’Obra Social ”la Caixa”; Ramon Folch, sociòleg i 
ambientòleg, i els portaveus dels deu projectes seleccionats en la primera 



convocatòria del programa Ecotendències CosmoCaixa presenten avui els 
prototips guanyadors. 
 
 
Selecció de projectes 

Els projectes s’han seleccionat d’acord amb el grau d’innovació, diferenciació i 
interès. Les propostes guanyadores tenen l’oportunitat d’utilitzar 
Ecotendències CosmoCaixa com a plataforma de difusió i intercanvi amb 
altres agents. També s’ha tingut en compte la qualitat de la documentació 
presentada —sobretot en el cas concret del vídeo explicatiu del projecte— i 
l’aportació de prototips experimentals o elements demostratius. 
 
Resolució de la convocatòria 
Una comissió composta per diversos agents i especialistes en l’àmbit de la 
sostenibilitat i el cotxe elèctric, formada per l’oficina Live (Ajuntament de 
Barcelona), l’ERF Gestió i Comunicació Ambiental, i la Fundació ”la Caixa”, ha 
estat l’encarregada de valorar les candidatures i de seleccionar els projectes 
guanyadors. 
 

Projectes guanyadors de la primera convocatòria 
Ecotendències CosmoCaixa 
 
Moto elèctrica >E-Vox  
 

Moto elèctrica de modern disseny exterior per a entorns 
urbans i centres històrics. Consta d’una estructura 
sense carenat, l’espai buit central de la qual s’omple 
amb les mercaderies, les quals es fixen per mitjà dels 
laterals fets amb malles elàstiques, que hi aporten 
flexibilitat i lleugeresa. Constituïda per tres rodes, les 
dues davanteres li donen control i estabilitat. Un panell a 
la part del manillar permet connectar-hi múltiples 

aparells tecnològics, com ara l’iPhone, l’iPad… i ofereix un espai de treball. 
L’objectiu de la iniciativa és resoldre la distribució de petites i mitjanes 
mercaderies en entorns urbans i centres històrics on no hi ha espai per 
aparcar.  
Responsable: Horge Pérez, I+ED Lab. Alumnes: Jaime Gil, Javier Mangas i 
Yeray Fernández. 
 
 
El vestit que et transporta 

 
City Skiing consta d’un vestit i unes botes que es poden 
guardar en una motxilla en arribar al destí. Les botes tenen una 
tecnologia elèctrica aplicada no visible, la qual, a través d’unes 
nano-rodes a la sola, fa possible el desplaçament i un 
lliscament més fàcil. El vestit, que es col·loca damunt de la 
roba d’ús diari, inclou uns llums intermitents als braços per 



indicar els girs a dreta i esquerra. A més d’incorporar un GPS, a l’esquena 
disposa d’un llum de fre. City Skiing es pot personalitzar construint un vestit 
propi seleccionant diferents dissenys, complements i gadgets. 

 
B-Motion es compon de dues peces: un vestit i un skate (patí) 
digital que es transporta en una motxilla. El vestit, que cobreix 
tot el cos, és confeccionat amb teixit spinnaker i retroil·luminat; 
és a dir, reacciona a les accions de l’usuari il·luminant-se i 
canviant de color (frenades, canvi de sentit...). A més, s’infla a 
manera de protecció mitjançant unes cambres d’aire 
connectades a la base. L’skate disposa d’una interfície que, 
mitjançant la pressió del peu en diverses zones, permet dirigir 
els desplaçaments a dreta i esquerra, lliscant suaument per la 

ciutat. 
 

Svala consisteix en un transport amb una base còncava 
en la qual l’usuari s’asseu. El vehicle s’engega a través 
del vestit (ponxo) que duu la persona, ja que té uns botons 
imantats al final de la tela que permeten tibar-la i 
enganxar-la al perímetre de la base, posant-lo en marxa. 
A més, el teixit tècnic de què està fet el ponxo li permet 

funcionar com a carrosseria per protegir l’usuari de les inclemències 
meteorològiques i dels cops. El vehicle elèctric disposa d’unes bateries 
situades sota el seient que fan moure els motors allotjats a les rodes. 
 
 
Cotxe elèctric de competició All Electric GT 
 
All Electric GT (AEGT) no solament vol ser el cotxe elèctric amb un 
performance més competitiu del món, sinó el primer d’una sèrie de prototips 
en què es provaran tot tipus de tecnologies punta i a partir dels quals més tard 
es desenvoluparan i s’industrialitzaran conceptes per als cotxes de producció 

en sèrie. L’AEGT forma part d’un 
projecte global que vol crear el primer 
campionat mundial de cotxes elèctrics i 
generar al seu entorn un centre de 
coneixement, comunicació i interacció 
de la mobilitat sostenible. 
Director del projecte: Pablo Coll. 

Partenariat: Sunred, Altran, Motorland, EIG, Hewland i Anima. 
 
 
Projecte Verde 
 

El Projecte VERDE és un projecte 
CENIT dedicat a la investigació i la 
generació del coneixement necessari 
per a la futura fabricació i 
comercialització de vehicles ecològics 
a Espanya, bàsicament híbrids 
endollables (PHEV) i elèctrics (VE). 
Està dividit en set paquets de treballs, 



que consisteixen en l’estudi i la definició de les tecnologies mecàniques i 
elèctriques del VE, la investigació i el desenvolupament de les bateries i dels 
sistemes de tracció elèctrics (motors) amb recuperació d’energia i les millores 
en l’eficiència i la densitat de potència. Disseny i control dels convertidors de 
càrrega i descàrrega, estudi de la infraestructura local de recàrrega amb 
transferència bidireccional d’energia. Integració de la càrrega del vehicle 
elèctric en les xarxes elèctriques estudiant els models de consum i control, 
així com la planificació de la demanda. Per finalitzar el projecte, es farà la 
integració i la validació de les tecnologies desenvolupades, i també els 
balanços energètics i mediambientals. Els objectius són reduir la dependència 
energètica del petroli al nostre país; reduir les emissions de CO2 en el sector 
del transport i afavorir la penetració d’energies renovables, i garantir el futur 
del sector industrial i de l’R+D de l’automoció a Espanya. 
José Luis Romeral, director científic del Projecte VERDE a CTM Centre 
Tecnològic i professor de la UPC. 
 
Microcotxe elèctric ecològic 

ALHYMOTION és un projecte dirigit al 
desenvolupament d’un vehicle elèctric alimentat 
per hidrogen, obtingut de residus d’alumini i 
aigua (dolça o marina). A partir de la reacció 
d’aquests components i amb l’ajut de 
catalitzadors, es desprèn hidrogen utilitzat per 
alimentar una pila de combustible, que genera 
electricitat per al motor del vehicle. Aquests 
vehicles elèctrics solen ser híbrids, amb pila de 

combustible-bateria, per tal d’emmagatzemar l’energia de la frenada. Els 
subproductes de la reacció es poden reaprofitar o transformar de nou en 
alumini, de manera que es tanca el cicle de vida. Així mateix, el sistema no 
genera gasos contaminants o d’efecte hivernacle, ni fums ni contaminació 
acústica i no requereix infraestructures costoses. Respecte dels sistemes 
d’hidrurs metàl·lics, té una capacitat de càrrega d’hidrogen més gran, i 
respecte dels sistemes de bateria, més autonomia i menys temps de 
recàrrega. Els objectius són la creació d’un microcotxe elèctric ecològic 
propulsat amb aigua i residus d’alumini, i l’aprofitament dels residus d’alumini.  
Director del programa: Juan Casado. Partenariat: Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC - Barcelona Tech), Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), Reflectia, S.A. i un enginyer autònom. 
 
Dispositiu per a la càrrega de bateries en vehicles elèctrics  
 

Dispositiu format per una turbina —és a 
dir, un eix amb pal·les de forma còncava—, 
que, col·locat transversalment a la part 
davantera inferior del cotxe, és capaç 
d’aprofitar la força que exerceix el vent, 
quan el cotxe està en marxa. Aquest 
dispositiu va connectat a una sèrie de 

pinyons (o bé altres mecanismes) que potencien la força que exerceix el vent 
(multiplicador de força) i, al mateix temps, redueixen la resistència del vent. 
D’aquesta manera, també s’evita pressió de frenada del vent sobre el vehicle. 
Tot això va connectat a un generador que abasteix les bateries del cotxe 



elèctric, per tal que quan la velocitat del vehicle és més alta, la producció 
energètica també sigui més gran.  
Director i inventor: Emiliano Sánchez Carballo. 
 
Aparcament fotovoltaic 

 
ParkGreen és una estructura per a pàrquing que 
integra una central fotovoltaica sota estrictes criteris 
de seguretat i producció energètica; a més, ofereix 
un curós disseny estètic. D’altra banda, incorpora 
els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 
ParkGreen ofereix una integració arquitectònica 
perfecta de centrals generadores d’energia neta en 

entorns urbans i industrials, i inclou, a més, els equips necessaris per a la 
recàrrega de vehicles elèctrics. D’aquesta manera, ParkGreen uneix l’energia 
solar amb el vehicle elèctric i ofereix un producte pensat per a la mobilitat 
sostenible, és a dir, la mobilitat elèctrica d’origen renovable. Els objectius són 
esdevenir infraestructures generadores d’energia que al mateix temps donin 
el servei de recàrrega per al vehicle elèctric. A més, es vol obtenir un producte 
final capaç de carregar els vehicles elèctrics directament de fonts renovables. 
Director: David Garcia Freixas, CEO. 
 
Competició de vehicles elèctrics ECOseries 

 
ECOseries és el primer campionat d’Europa en circuits 
permanents basat en la conducció eficient, l’estalvi 
energètic i les energies alternatives. Es tracta d’una 
fórmula única que combina velocitat, regularitat i 
conducció eficient. El campionat és obert a qualsevol 
persona amb carnet de conducció i a tot tipus de 

vehicles de quatre rodes (a partir del 2012, també de dues rodes). També 
ofereix una oportunitat única a la ciutadania: competir en un circuit oficial i 
pujar al graó més alt del podi. La mobilitat en vehicle privat és un dels àmbits 
amb un potencial d’estalvi d’energia més elevat, i la conducció eficient es 
perfila com el model de conducció del futur. Per tant, els objectius són els 
següents: 
— Contribuir a la millora mediambiental fomentant aquest nou model de 
conducció: la conducció eficient, basada en el màxim aprofitament de 
l’energia 
— Tractar de fer conèixer a la ciutadania i a empreses i institucions les 
possibilitats de la diversificació energètica. 
— Ser el primer campionat de vehicles elèctrics a Espanya i un referent en 
l’àmbit europeu 
— Acostar el món del motor (encara que sigui elèctric) al públic en general, 

amb costos molt reduïts i màxima seguretat.  
Director del projecte: Ramon Caus Sallent, Federació 
Catalana d’Automobilisme. 
 
Càrrega intel·ligent de vehicle elèctric 
 
Les estacions de càrrega ràpida de CIRCUTOR ofereixen la 
forma més ràpida de carregar vehicles elèctrics avui en dia. El 



seu innovador disseny constructiu ha estat concebut de manera original per 
oferir una solució de càrrega ràpida, fàcil d’utilitzar, seguint els estàndards 
actuals CHAdeMO per a la recàrrega ràpida de vehicles elèctrics en corrent 
contínua. En el disseny d’aquest equip s’ha tingut molt en compte la facilitat 
d’instal·lació, com també les proteccions elèctriques necessàries per 
augmentar la seguretat dels usuaris. 
L’equip disposa de comunicacions (Ethernet, 3G…) per permetre una 
connexió permanent, amb estacions de control remot, des de les quals es pot 
monitorar en temps real les dades de l’equip de recàrrega, i també actuar 
sobre l’equip de manera remota, amb la qual cosa es facilita una forma de 
gestió que permet rendibilitzar els equips de manera senzilla. L’objectiu és 
crear una infraestructura de recàrrega eficient que cobreixi les necessitats del 
vehicle elèctric. 
Director: Joan Pallisé. 
 
Transport urbà a la carta 
 

Skybus és el primer sistema de transport urbà 
col·lectiu i a mida: un autobús que va allà on 
l’usuari desitja, a l’hora que li convé, directament i 
sense transbordament. És com un taxi, però amb 
més capacitat i compartit. La tecnologia Skybus 
permet, com a plataforma en línia, una 
optimització logística per agrupar passatgers per a 
trajectes similars. L’objectiu és desplegar un 

servei Skybus basat en microbusos elèctrics. 
Director del projecte: Juan Luis Sampredo. 
 
Recol·lectora fotovoltaica 
 

Vehicle agrari de quatre rodes constituït 
bàsicament per a un xassís de fusta amb una 
cabina horitzontal des d’on el treballador es pot 
inclinar cap avall i cap a dalt. La impulsió del 
vehicle agrari es fa mitjançant energia fotovoltaica. 
Els objectius són trobar una solució senzilla i 
econòmica al problema de la collita a l’hort, 

augmentar tant la rendibilitat com la comoditat de la persona que hi treballa.  
Director i inventor: Bruno Alosi. 
Projecte finalista. 

 
Recuperació i reconversió d’un Citroën Berlingo 
 

Recuperació del cotxe elèctric Citroën Berlingo 
Electrique, arran de la donació de l’Ajuntament 
del Prat del vehicle avariat a l’Associació Volt-
Tour, per tal d’arreglar-lo, amb la col·laboració 
d’alumnes d’educació secundària. El projecte té, 
per tant, una vocació pedagògica. Els objectius 
són reflotar el vehicle elèctric en qüestió i 

adquirir coneixements sobre la tecnologia elèctrica en general i la del Berlingo 
en particular. 



Directors del projecte: Patrick Renau i Carles Uris. 
Projecte finalista. 
 
 

Ecotendències CosmoCaixa 
Presentació dels projectes guanyadors de la primera 
convocatòria 
 
 
CosmoCaixa 
C. d’Isaac Newton, 26 
08022 Barcelona 
 
Dia: Dimarts 25 d’octubre de 2011 
 
Horari: 19 h 
 
Entrada lliure 
 
Capacitat limitada 

 

Més informació: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: tel. 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
 


