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“Un producte innovador pel sector del ciclisme que va 
néixer d’una experiència massa Freda” 
 

 

 
Investigadors d’Eurecat i l’empresa Comfortec Sport han creat un maillot 
calefactable pioner en el mercat, que permet als ciclistes suportar, amb més 
facilitat, temperatures de fins a menys 10 graus mantenint les prestacions de 
lleugeresa, flexibilitat i comoditat que requereix la pràctica d’aquest esport. El 
maillot és el resultat de prop de dos anys de recerca, que s’ha traduït en aquest 
wearable per la pràctica del ciclisme, que incorpora una tecnologia calefactable 
única i totalment textilitzada. Tal i com explica el CEO de Comfortec Sport, 
Arturo Berzosa, en aquesta entrevista, aquesta firma i Eurecat treballen “colze 

amb colze per desenvolupar uns productes únics pels més exigents”. 
 
Com va sorgir la idea de crear un maillot calefactable pel ciclisme? 
Tot va sorgir a partir d’un projecte Màster MBA de l’Escola Europea de Negocis en la 
seva seu a Múrcia. Un alumne enginyer i apassionat del ciclisme, va sortir un dia 
d’hivern en bici i el fred el va calar fins als ossos, pel que va proposar la idea als seus 
companys de màster i van decidir emprendre l’aventura de crear peces de roba 
calefactables pel ciclisme que donessin solució a aquest problema. 
 
Quines característiques té la peça de roba? 
Es caracteritza perquè té el mateix tacte que un maillot normal d’alta gama, qualitat i 
acabats, però que es diferencia de la resta perquè proporciona escalfor de forma 
activa en aquelles zones del cos més sensibles al fres, que són a on es troben els 
nostres òrgans vitals, és a dir, pectoral, abdominal i lumbar. Es pot regular la 
temperatura en 3 nivells de potencia, el que permet adaptar-se a les necessitats 
d’aportació de calor del ciclista; està alimentada per una bateria amb autonomia de 3 
hores a màxima potència i de 5 a potència baixa. A més a més, pot ser totalment 
segura per a l’usuari, es desconnecta l’electrònica i la peça de roba es pot rentar en 
rentador com qualsevol maillot normal (aigua freda, sense suavitzants ni assecadora). 
 
Quant de temps va passar des de la idea fins al producte? 
El procés de tenir una idea d’aquestes característiques i portar-ho a terme, convertir-
ho en realitat és molt lent, s’ha de ser pacients. Des de l’origen de la idea fins a la seva 
comercialització, passant per tot tipus de proves i tests de funcionament per part de 
ciclistes amateurs i professionals, van transcórrer uns dos anys aproximadament. 
 
Cóm va la comercialització? 
Al gener de 2016 sortiran a la venda les primeres unitats dels maillots calefactables de 
Comfortec Sport. Per ara estem tenint una gran demanda per part de ciclistes i 
botigues especialitzades molt interessats en aquest concepte de maillot intel·ligent. 
 
Quin va ser el procés per a demanar ajuda a un centre tecnològic? 
Vam passar una gran fase de recerca de possibles tecnologies per a poder dur a terme 
la idea a mercat, vàrem contactar amb nombroses empreses i persones, però 
finalment, a través de Xavier Verdaguer vam donar amb un centre tecnològic que 
oferia quelcom diferents, i vam  decidir apostar per allò. Era Eurecat-Cetemmsa. 
 



	  

	  

Què ha aportat Eurecat a la concepció i desenvolupament del 
projecte? 
A Eurecat hem trobat des del primer dia el soci tecnològic de 
confiança necessari, on les relacions personals han superat les 
merament comercials. Sempre ha participat de forma proactiva a les 
demandes i requeriments tecnològics que els hi hem fet, que no han 
sigut pocs, proposant diferents solucions i alternatives als reptes que 
encara avui  seguim plantejant. Treballem colze a colze per 
desenvolupar uns productes únics pels més exigents. 
 


