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La cinquena edició del Velèctric
aposta per un format
semipresencial
Els cotxes tindran codis QR per veure'n les característiques

Una imatge de la fira Velèctric de 2017 | Reusdigital.cat

Torna la fira reusenca dedicada als vehicles elèctrics, Velèctric. El regidor de Medi Ambient,
Daniel Rubio, ha comentat aquest matí de dimarts els detalls de l'esdeveniment, que tindrà lloc
del 9 al 18 de maig després que el 2020 s'hagués de cancel·lar per la pandèmia. Es tracta ja
de la cinquena edició d'una cita que en aquesta ocasió combinarà presencialitat i una part
virtual. D'aquesta manera, tots els cotxes que es mostrin als diversos estands tindran un codi
QR per consultar les seves característiques. Els vehicles es podran seguir provant, si bé caldrà
demanar cita prèvia amb el concessionari corresponent.

"És un projecte molt nostre, de la regidoria, pel que implica i perquè és un esdeveniment que s'ha
anat consolidant", ha subratllat Rubio, qui s'ha referit a l'evolució del mercat en l'àmbit de la
mobilitat. "I l'energia també ha entrat a la fira, així com les seves aplicacions per a la llar", ha
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detallat. Es tracta, segons ha descrit, d'un espai on el sector "pot fer negoci" i que enguany
incorpora la novetat d'un model híbrid que combinarà presencialitat i visites virtuals (també a
casa).

A banda, Velèctric també inclourà tres xerrades (que es podran seguir en línia) sobre la temàtica.
Rubio ha conclòs la seva intervenció tot assenyalant que "a Reus hem fet una clara aposta per la
mobilitat sostenible", i ha recordat les diverses mesures fiscals que existeixen per als titulars de
cotxes d'aquesta classe. El punt de trobada presencial seguirà sent la plaça de la Llibertat, on
els cotxes seran exposats però no hi haurà atenció personal. Serà en aquest punt, si el visitant vol
accedir a més informació dels vehicles, quan podrà accedir a les fitxes tècniques a través dels
codis QR.

Segons Rubio, i si bé ja hi ha diversos fabricants i comercialitzadors amb presència confirmada,
encara s'és en contacte amb altres concessionaris per tal que se sumin al cinquè Velèctric.
"Creiem que és un esdeveniment que ha arribat per quedar-se, i que el format d'enguany és
innovador", ha reblat el regidor.
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