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Doctore Bike s’ha especialitzat en bi-
cicletes de competició i de munta-
nya, tant elèctriques com normals. 

Parlem amb el seu gerent, Raúl Hernández. 
 
Bicicletes elèctriques, però de muntanya. Qui 
busca aquest  producte i perquè és interessant?  
Ens hem especialitzat en bicicletes de muntanya, 
però de gamma alta. Sempre diem que és un pro-
ducte que és de competició. Està pensat per al client 

Raúl Hernández (Doctore Bike)

 La dels vehicles  
elèctrics és una moda, 
però una moda que ha  
arribat per quedar-se

que vol anar a la muntanya i que ja sap el que vol. 
Parlem de bicicletes amb suspensió davant i darre-
re i amb les millors prestacions del mercat actual.  
 
Qui ve ja sap exactament quin producte busca? 
Així és. Qui ve a comprar ja sap què vol, no ve a 
provar. Per norma general, qui ve a comprar aquest 
producte és una persona de mitjana edat. Ja sap 
què és la bici, però com que té poc temps i vol sor-
tir al cap de setmana, busca la versió elèctrica.  
 
Què permet una bicicleta elèctrica de muntanya? 
Permet arribar molt més lluny i, per tant, 
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Potenciant l'esport

Segons Hernández, els clients que s'em-
porten una bici elèctrica acaben fent més 
esport. "Fins i tot tinc clients que em di-

uen que s’han aprimat!", comenta. Per la seva 
experiència, els usuaris acaben fent més esport 
perquè surten més: "Els clients gaudeixen més 
de les sortides sense tornar tan cansats, cosa 
que els anima a repetir", sentencia. 

Raúl Hernández

"La bici elèctrica de 
muntanya permet 
anar més lluny i des-
cobrir nous indrets"

descobrir nous indrets i arribar als llocs més de 
pressa. Això fa que l’usuari pugui sortir tant dissab-
te com diumenge, i fer dues excursions diferents. 
 
S’espera que sigui el regal estrella d'aquest Nadal? 
Definitivament. Ja ho estem notant moltíssim. En ve-
nem moltes, un parell cada setmana. I cal tenir en comp-
te que el nostre producte no baixa dels 3.000 euros. 
 
Creus que s'hauria de regular la circulació dels VMP? 
Encara que parlem de bicicletes, hauria de ser obligato-
ri tenir una assegurança. La gent no en té i això és un 
problema. Ara bé, ningú ens ho pregunta, quan compren 
la bici. Als clients aquest tema no els preocupa gaire. 
 
La dels vehicles elèctrics és una moda passatgera? 
Que va! Això ha arribat per quedar-se. Això és com 
el mòbil: sempre hi ha versions noves i actualitzaci-
ons de producte. 
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Eloi Grabulosa és gerent de Battery Things,  
botiga mataronina especialitzada en vehicles 
elèctrics però també en quads, cotxes elèc-

trics, vehicles per a nens, hoverboards i tota mena 
de productes per a persones amb mobilitat reduïda. 
Entre les seves vendes, però, en destaca una: els 
patinets, el gran supervendes d’aquest 2018. “S’han 
posat molt de moda perquè els preus han baixat 
força respecte d'anys passats”, assegura Grabulosa. 

Una altra cosa que ha millorat respecte d'anys an-
teriors és la lleugeresa dels materials amb els quals 
es fabriquen els patinets. “Han baixat de preu, però 
a més ara s’ofereix un producte molt més portable 
i pràctic”, explica. Segurament per aquest motiu, 
molt professionals el fan servir per anar a la feina i 
el guarden a l’oficina mentre hi són. 

Eloi Grabulosa, gerent de 
Battery Things

 El patinet elèctric 
serà el regal estrella 

d'aquest Nadal

Amb tot, els venedors ja saben quin serà el regal 
estrella d’aquesta Nadal: “Claríssim. Així com l’any 
passat van ser els hoverboards, aquest any seran 
els patinets”, sentencia Grabulosa. I és que es tracta 
d’una moda que ha arribat per quedar-se. Permet una 
mobilitat sense precedents en nuclis urbans i ofereix 
unes facilitats que no ofereix “cap altre vehicle”. 
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CO2: 119-152 g/km. Consumo: 4,6-5,8 1/100 km.
 

 

MÉS QUILÒMETRES. MÉS PRESTACIONS. MÉS CONTROL

 

Des de 33.295€

ELÈCTRIC & MÉS.

MÉS KM. MÉS PRESTACIONS. MÉS CONTROL.

Nou Outlander PHEV híbrid endollable.  Des de 33.295€

Més quilòmetres, pel seu funcionament com a elèctric en el dia a 
dia durant 54 km a una velocitat de fins a 135 km/h, amb l'etiqueta 
ambiental blava “0 emissions”; i com a híbrid, amb auto-recàrrega de les 
bateries i regeneració de les frenades per recórrer llargues distàncies 
sense límits.

Més prestacions, amb 230 CV de potència combinada gràcies a la millora 
de rendiment del conjunt de motors elèctrics situats un en cada eix i al
nou motor de gasolina 2.4 cicle Atkinson.

Més control, per les millores en el sistema de tracció permanent S-AWC
(Super All Wheel Control) i les 2 noves maneres de conducció, “Snow” i 
“Sport”.

I molt més, perquè es recarrega en qualsevol endoll, i perquè ofereix
multitud de solucions enginyoses, com les 2 preses de corrent a l'interior
que permeten connectar petits electrodomèstics en qualsevol lloc
(Kaiteki).

Així és el nou Outlander PHEV: elèctric & més.

I tot això amb el Compromís Mitsubishi, amb 5 anys de garantia i
5 d'assistència.
El conjunt de bateries de tracció té una garantia de 8 anys o 160.000 km.

CO2: 40 g/km. Consum: 1,8 l/100 km.
Preu de l’Outlander PHEV Motion 4WD vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a través de Santander Consumer E.F.C., SA per un import mínim de 12.500 
€ a un termini mínim de 48 mesos i una permanència mínima de 36 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecta 
a estudi i aprovació de l'entitat financera. Oferta vàlida fins al 31/12/2018. Assistència 24 h a Europa. Mitsubishi recomana lubricants 
 

ELÈCTRIC &
 M

ÉS

Carretera de Barcelona, 49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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Francesc Carretero, reponsable de Cafranc, ha 
estat testimoni del boom de la venda d'escú-
ters elèctrics dels darrers anys. "És un acces-

sori que dona llibertat i hi ha una àmplia gamma de 
productes entre mides i autonomies", explica aquest 
encarregat de l'ortopèdia de la plaça de Cuba que 
ven –i ofereix servei postvenda– tot tipus d'ajudes 
per a persones amb mobilitat reduïda i que, també 
en elèctrica, ja tocava abans les cadires de rodes 
electròniques. Carretero explica que els escúters 
elèctrics són "per a persones amb mobilitat reduïda 
que no necessiten una cadira elèctrica". "Són ideals 

Els escúters elèctrics,  
una ajuda per a molta gent

per a persones que poden pujar i baixar soles del 
vehicle", explica.

Carretero assegura que ha canviat la percepció 
envers aquests escúters. "Abans hi havia gent que 
era reticent a aquesta ajuda, per una vergonya mal 
entesa. Semblava que per anar amb escúter fossis un 
minusvàlid, i en canvi ara han vist que és un vehicle 
que els permet fer coses que, si no, no podrien fer". 
En aquest sentit detecta que hi ha hagut una "major 
sensibilització i popularització d'aquests productes, 
cada cop més habituals".
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Les bicicletes elèctriques són una realitat i 
segurament ja les has vist al carrer o a la 
muntanya. Són silencioses i semblen bici-

cletes normals però a sobre hi va una persona que 
decideix quant es vol cansar en cada moment. Les 
bicicletes elèctriques són un fenomen que ja inun-
da tot Europa i es preveu que l’any 2025 seran el 
vehicle més venut a tot el món. A Espanya aquest 
creixement no ha passat de llarg i actualment està 
molt per sobre de la mitjana. 

Des del 2014, el nombre d’unitats venudes s’ha 
doblat cada any i en poc temps s’han convertit en 
les preferides de molts usuaris, sobretot perquè cada 
vegada tenen més autonomia i els preus han baixat 
dràsticament. Ara pots tenir una bicicleta elèctrica 
de qualsevol modalitat a un preu semblant al d'una 
bicicleta de gamma mitjana normal, però amb els 

La irrupció de les bicicletes 
elèctriques

 El 2025 ja seran 
el vehicle més venut a 

tot el món

avantatges que una elèctrica suposa: autonomia de 
més de 100 km, selecció de la quantitat d’ajuda que 
volem en cada moment, comoditat, etc. Les elèctri-
ques són la bici perfecta per tornar al ciclisme i per 
no deixar de sortir mai més. Amb aquestes bicicle-
tes arribaràs més lluny, pujaràs amb més facilitat, 
faràs tot l’esport que vulguis i sobretot t’ho passa-
ràs molt bé. 
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Un dels cotxes elèctrics amb més antiguitat 
al mercat és el Nissan Leaf, que coneixem 
des de l'any 2009. De fet, el vehicle es tro-

ba ja en la seva segona generació i es va renovar fa 
amb prou feines un any per incloure característiques 
encara més futuristes. De totes maneres, per moltes 
funcions innovadores que s'apliqui al model, el Leaf 
segueix destacant per una cosa: és un cotxe elèctric 
que funciona purament amb electricitat.

Els cotxes elèctrics arriben per canviar la manera 
d'anar amb cotxe que coneixíem fins ara. De mo-
ment, l'aposta de Nissan per un cotxe elèctric s'ha 
consolidat aquest mes d'octubre i ha aconseguit ser 
el vehicle elèctric més venut a Espanya, amb un total 
de 190 matriculacions i una quota del 25%. A més 
d'aquest turisme, Nissan comercialitza la furgoneta 
i-NV200, que també és 100% elèctrica. A l'octubre 
es van matricular un total de 278 unitats, i acumula 
més de 850 comandes aquest any.

El Nissan Leaf, el cotxe 
elèctric més venut

Horitzó 2040

El Govern espanyol vol prohibir la ma-
triculació i venda de cotxes dièsel i ga-
solina a partir del 2040, amb l'objectiu 

que el 2050 ja no circulin vehicles que emeten 
CO

2
. L'executiu ja treballa amb la llei del canvi 

climàtic i transició energètica del ministeri di-
rigit per Teresa Ribera. Tot i això, aquesta llei 
encara és un esborrany que de moment està 
en mans de la resta de grups amb represen-
tació al Congrés.

Encara que la venda de vehicles 
elèctrics hagi crescut un 49%, sí 
que és cert que la tendència gene-
ral aquest mes d'octubre ha estat 
a la baixa si sumem turismes, ve-
hicles comercials i industrials, au-
tobusos i quadricicles, amb unes 
vendes que cauen un 11,4%.

Altres vehicles elèctrics que 
s'estan venent ara mateix a 
Espanya són el Renault Zoe, 
amb 111 unitats veudes aquest 
mes d'octubre, o els Tesla, que 
queden molt per sota en nivell 
de vendes. El més venut va ser el 
Tesla Model S, amb 13 unitats i 7 
unitats del Tesla Model X.
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Segurament encara hi ha gent que desconeix 
l’oferta de bicicletes de muntanya elèctriques. 
Sí: mountain bike –un anglicisme que ja forma 

part del nostre vocabulari– amb assistència elèctri-
ca al pedaleig. Una de les botigues de referència en 
aquest àmbit és SBR. El seu responsable, Sergi Gil, 
explica: “Tot i que és un segment del mercat de la bici-
cleta d’esport que ja fa anys que va arribar, els últims 
dos anys sembla que hagi explosionat; les bicicletes 
de muntanya elèctriques viuen un autèntic boom”.

Gil s’explica aquest èxit perquè permet que la 
pràctica del ciclisme arribi a més gent i que aques-
ta gent arribi més lluny: “Al principi, la gent que 
va escollir-les potser era gent que no estava gaire 
en forma però no volien renunciar a fer una mica 
d'exercici, però ara també veiem esportistes que 
canvien la mountain bike convencional per una amb 
assistència elèctrica, perquè volen descobrir llocs 
nous, arribar més lluny o anar en grup o en pare-
lla”. Hi ha diferents grups, per exemple, que el cap 
de setmana fan junts un itinerari: els uns amb ajuda 
elèctrica al pedaleig i altres amb bicis de muntanya 
de les de tota la vida. 

Les mountain bikes 
elèctriques: cada cop més 
populars

La irrupció d’aquests models, explica Gil, ha permès 
que el fenomen de la mountain bike s’hagi diversi-
fi cat i popularitzat: “Hi ha gent que sense aquesta 
tipologia no faria bicicleta i que requereixen aques-
ta ajuda important en pujada o per gaudir més en 
baixada”. Ha de quedar clar que la tracció elèctrica 
és sempre d’assistència al pedaleig. Gràfi cament, si 
no pedales, no t’ajuda.

Les bicicletes de muntanya elèctriques permeten 
fer una gestió al gust de l’esforç del ciclista. I per això 
han fet fortuna i són la mar de buscades. 

A SBR tenen venda 
i taller d'assistèn-
cia de Specialized, 
Canondale i Cube
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El ministre de l'Interior, Fernando Grande-
Marlaska, considera que s'hauria de regular 
l'assegurança dels patinets elèctrics perquè 

"poden causar danys importants" a tercers, com per 
exemple vianants. Ho va explicar després de la mort, 
l'octubre passat, d'una dona de 39 anys que el 9 d'oc-
tubre anava en patinet elèctric per Sabadell i va ser 
atropellada per un camió. "Aquest cop, desgracia-
dament, ha sigut una víctima, però també es poden 
convertir en homicides", va dir el ministre. Grande-
Marlaska considera que la llei hauria d'"exigir que hi 
hagi una assegurança, una garantia que la víctima 
de qualsevol tipus de sinistre causat per aquests 
nous vehicles també quedi perfectament coberta". 

L'Estat aposta perquè 
l'assegurança sigui obligatòria

La importància de ser
responsable amb la
mobilitat urbana

E ls temps estan canviant i la manera de 
moure's per la ciutat també. Els titulars 
d'aquests vehicles de mobilitat personal 

són responsables dels danys materials i corporals 
que puguin ocasionar a tercers. És per això que 
cal una assegurança adaptada als nous temps. 
Tant si tens un patinet elèctric com una bici-
cleta amb pedaleig assistit aquesta informació 
t'interessa molt.
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importa el què, 
el quan,
el qui,  
el com  
i el perquè:

importa  
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