
ELÈCTRICS

L
a prova va sortir d’Ordino, va fer etapa 
a Andorra la Vella i va finalitzar al circuit 
del Pas de la Casa, on es va fer la pro-
va final, en unes condicions climatolò-
giques molt dures. Fa uns anys que 

Rafael de Mestre organitza l’EcoGranPrix a 
Espanya i aquest any s’ha internacionalitzat 
amb diferents curses per Europa. Ell va ser el 
primer en donar la volta al món en 2012 amb 
un cotxe elèctric, entre altres rècords. La idea 
de la carrera era fer un test sobre el rendi-
ment dels cotxes elèctrics en condicions de 
fred i conducció sobre neu. No es tractava 
d’anar ràpid sinó fer el major nombre de vol-
tes al circuit amb una càrrega.  

Societat

Per primera vegada a Andorra va tenir lloc l’EcoGrandPrix, una 
carrera de resistència de vehicles elèctrics en condicions extremes. 

La prova va sortir d’Ordino, va fer etapa a Andorra la Vella i va 
cloure’s al circuit del Pas de la Casa, on es va fer la prova final, en 

unes condicions climatològiques molt dures. 
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Aquesta és 
la primer 

carrera de 
vehicles 

elèctrics de 
sèrie sobre 
neu al món

sobre gel

En aquesta ocasió, varen comptar amb el suport de Circutor, com a espòn-
sor i proveïdor d’una marquesina solar on poder carregar els vehicles. També 
va col·laborar l’Hotel Coma d’Ordino, Andorra Telecom, El Rebost del Padrí, 
així com el personal del circuit.

En aquesta ocasió quatre marques es van posar a prova: Tesla, Hyundai, 
Volkswagen i BMW. El vencedor va ser Alan Fuertes amb Tesla, seguit de Pere 
Soria amb Hyundai i Peter Walser amb Tesla. Va ser una festa per a tota la fa-
mília, ja que els infants que varen ser present, van tenir la seva pròpia carrera 
amb cotxes elèctrics teledirigits i els acompanyants van poder gaudir també 
d’un simulador de carreres professional. •
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