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L’

inaugurat recentment
Saló de Frankfurt ha posat el focus en la implementació definitiva del
vehicle elèctric. Així, fabricants
com Tesla, fa uns dies reiteraven la
seva aposta pel mercat espanyol des
de Barcelona; Volkswagen ha anunciat una inversió de 20.000 milions
d’euros per convertir-se en el líder
de la producció de vehicles elèctrics; la Xina vol seguir els passos de
Noruega, Holanda, França i Anglaterra i ja ha començat a caminar
cap a la reglamentació que possibilitarà la transformació de la potent
indústria xinesa en una indústria
elèctrica de l’automòbil. Són bones
notícies, molt bones notícies, però,
compte, ja que ara com ara només
són anuncis amb un calendari a
mitjà termini. Tot i això, la implementació definitiva del vehicle elèctric ningú la pot situar abans del
2030, i en alguns casos, més enllà
del 2040.
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Els grans anuncis
de Frankfurt i la realitat
Arriben molt bones
notícies sobre el cotxe
elèctric, però no
s’implementarà
definitivament fins
al 2030 o el 2040

Aquesta aposta ferma per l’electrificació de la mobilitat planteja,
però, encara molts interrogants.
Per un costat s’ha de veure si realment la infraestructura elèctrica
pot donar resposta a consums generalitzats de cotxes elèctrics. Per
un altre costat, cal preguntar-se si
l’usuari actual serà el mateix que
l’usuari que requereix el vehicle
elèctric i les ciutats del futur i, per
últim, també s’ha de plantejar què

passa amb la resta d’iniciatives que
s’estan implementant en l’entorn
d’altres fonts d’energia, com és el
cas del gas natural liquat (GNL) i el
gas natural comprimit (GNC).
No serà tan fàcil encaixar els
plans i les voluntats dels fabricants
amb les realitats socials i urbanes
dels països i de les ciutats, i en aquest
sentit, fa falta encara fer molt recorregut en polítiques de disseny urbà,
en polítiques d’hàbits de mobilitat,
en polítiques d’inversions per part
de les companyies energètiques i en
polítiques que impulsin verdaderament l’adquisició d’aquesta mena
de vehicles. I per ara no sembla que
tothom vagi a la mateixa velocitat
ni en la mateixa direcció. I si un país com Noruega encapçala aquesta
aposta, (el 40% de vehicles noruecs
ja són elèctrics), la resta encara està
molt lluny.
El Saló de Frankfurt pot haver sigut un impuls definitiu cap al vehicle elèctric però a la vegada s’ha

d’interpretar només com un tret de
sortida per aconseguir els objectius
i, en tot cas, s’ha de visualitzar com
una realitat que no veurem com a
mínim fins d’aquí dues dècades. Això significa, no obstant, que tenim
per endavant el temps suficient per
coordinar i convèncer tots els agents
implicats (administracions, poder
legislatiu, energètiques, fabricants,
ciutadans...), per generar accions
conjuntes que realment ens portin en la mateixa direcció. No fer-ho
d’aquesta manera podria significar
el caos, en el sentit de tenir un mercat sobresaturat de vehicles elèctrics
i unes ciutats i uns països absolutament deficitaris per poder donar
resposta a aquestes noves realitats.
Podem estar molt contents dels
anuncis que s’han fet aquests dies
però al mateix temps s’han de tenir també els peus a terra i no pensar que ja està tot aconseguit perquè, en realitat, encara està tot per
fer. H
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SALÓ DE FRANKFURT

La crisi del
dièsel dispara
l’oferta de
cotxes elèctrics
Alemanya es bolca
en l’electromobilitat,
encara que reivindica
el paper del gasoil
Les marques tindran
versions de bateries
de tots els models
seus a partir del 2020
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l Saló de l’Automòbil de
Frankfurt inaugurat ahir
s’ha convertit en el més silenciós de la història. En les
presentacions de les novetats del sector en una de les cites més importants
del calendari, els fabricants han inundat els escenaris de cotxes elèctrics
per al present i, especialment, per als
pròxims anys. La creixent pressió sobre el dièsel està forçant a accelerar
l’arribada al mercat dels cotxes elèctrics de masses, que començaran a
complementar la gamma actual a
partir del 2020.
La indústria alemanya, l’amfitriona del saló, va mostrar la seva aposta decidida per intentar disputar el
lideratge de la nova mobilitat sense
emissions de gasos a altres fabricants
convencionals francesos, japonesos i
nord-americans i, en especial, a Tesla.
La marca dirigida per Elon Musk ha
estat molt present en els debats, enca-

ra que no disposi d’estand en la mostra alemanya. El llançament el 2018
del seu nou cotxe més assequible Tesla Model 3 actua com un dels arguments perquè la indústria convencional es posi les piles.
Els fabricants alemanys s’han convertit en un exemple de la reconversió
del sector quan les vendes de cotxes
dièsel han accentuat la seva caiguda
després del dieselgate de Volkswagen i
dels problemes o sospites sobre altres
marques. El president del grup Daimler, Dieter Zetsche, va intercalar una
falca a favor de la indústria alemanya
enmig de les novetats de models i prototips elèctrics i híbrids: «És important mantenir la confiança en la capacitat d’innovació de la indústria
d’automoció alemanya. Som part de
la solució», va dir el també president
de la patronal europea de fabricants
(Acea).
EL DIÈSEL SEGUEIX VIU / La solució per re-

duir les emissions d’òxid de nitrogen,
que causa problemes respiratoris, i
de diòxid de carboni, que provoca
l’efecte hivernacle, passa a curt termini, segons Zetsche, per una combinació en el mercat dels nous cotxes elèctrics, els híbrids i també per seguir
usant motors dièsel i de gasolina.
Juntament amb aquestes tecnologies, el gas seguirà creixent amb
l’aposta de marques com Seat, que
centra la seva aposta verda en aquests
models a l’espera que pugui comptar amb un primer vehicle elèctric a
partir del 2020 que «no serà produït

33 Dieter Zetsche, president de Mercedes Daimler AG, i Lewis Hamilton presenten el projecte Uno a Frankfurt.

elecció popular
UN TOT CAMÍ

Tarraco entra en la final per
donar nom a un nou Seat
Quatre ciutats i llocs d’Espanya
entaularan una batalla per aconseguir convertir-se en el nom del
futur model tot camí gran que
llançarà Seat l’any 2018. El president de Seat, Luca de Meo, va revelar ahir al Saló de l’Automòbil de
Frankfurt els quatre candidats finalistes que se sotmetran a la votació popular: Alborán, Aranda, Ávila i Tarraco.
La denominació romana de
Tarragona es converteix així en la
primera opció de la geografia catalana amb possibilitats de donar el
nom a un model de Seat. Entre els
finalistes hi ha també dues ciutats
de Castella i Lleó (Aranda de Duero i Àvila) i l’illa d’Alborán, davant

d’Almeria. Fins ara hi ha hagut
més de 133.000 participants que
han proposat 10.000 noms en el
procés de preselecció que ha anat a
càrrec de tècnics i experts en màrqueting i marques. De la llista de
nou preseleccionats n’han caigut
Aran i Abrera. El nom guanyador,
que es decidirà amb les votacions
populars que ja s’han obert, es coneixerà durant la primera quinzena del mes d’octubre vinent.
De moment, Seat afronta el
llançament el mes de novembre
vinent del SUV petit Arona a partir
d’un preu bàsic de 16.200 euros en
un segment de mercat que es preveu que es dispararà els pròxims
mesos. ANTONI FUENTES

a Martorell», segons va assegurar el
president, Luca de Meo. «La península necessita produir cotxes elèctrics
i lluitem per aconseguir-ho», va destacar.
És un missatge similar al del president de Volkswagen, Matthias Müller,
a l’anunciar una inversió de 20.000
milions a desenvolupar i produir la
nova gamma elèctrica del grup, que
pot arribar a 50.000 tenint en compte
tot el negoci que generarà en els proveïdors.
Els fabricants occidentals hauran
de competir amb els xinesos, que porten la davantera en el cotxe elèctric
gràcies a l’impuls del Govern de Pequín per reduir la pol·lució a les urbs.
El conseller delegat de Chery, Anning
Chen, va anunciar l’arribada al mercat europeu del SUV Exeed TX, al qual
seguiran altres models híbrids i elèctrics.
Però l’aposta elèctrica té risc. El
president de Daimler va avisar de la
retallada de la rendibilitat per la reconversió. En els nous Mercedes elèctrics de Mercedes, la rendibilitat a
curt termini serà la meitat que la dels
cotxes convencionals. H

