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Moventia es bolca un any més en la Festa Major de Sabadell 

• La companyia sabadellenca reforça el seu compromís amb la ciutat a través de diverses activitats 

esportives i lúdiques. 

• La XI edició de la Mitja Marató de Sabadell i la XVIII Concentració de 600 són dos dels 

esdeveniments on Moventia va participar.  

6 de setembre de 2016. – Amb motiu de la celebració de la Festa Major de Sabadell, que s’ha dut a 
terme entre el 2 i el 5 de setembre, el grup empresarial Moventia ha participat activament en diferents 
actes de caràcter lúdic i esportiu: la Mitja Marató de Sabadell, la Concentració de Seat 600 i el Ral·libus 
de Sabadell. A través de la seva participació i implicació en la Festa Major, la companyia, que compta 
amb diverses instal·lacions a Sabadell, ha volgut reforçar el seu compromís amb la ciutat que la va veure 
néixer. 

La XI Mitja Marató de Sabadell, patrocinada per Auser, concessionari del grup Movento, va tenir lloc el 
matí del diumenge 4 en els principals carrers de Sabadell. Més de 3.300 participants van participar en 
una de les tres modalitats de la cursa (7, 14 i 21km). L’entrega de dorsals es va fer efectiva a la Renault 
de Sabadell, que el grup Moventia va posar a disposició dels organitzadors de la cursa per facilitar-ne la 
recollida. 

Les 4 rodes també van ser protagonistes de la Festa Major d’enguany, a través de dos actes molt 
significatius. Per una banda, L’Associació Club del 600 va organitzar la XVIII Concentració de 600, una 
exhibició mòbil amb desenes de Seat 600. Cedit per Sarsa, en el transcurs de l’exhibició els sabadellencs 
també van poder veure de prop el nou Seat Ateca, l’últim model SUV que la marca ha llançat al mercat. 
Per l’altra, Sabadell també va acollir la VIII edició del Ral·libus, una recreació de línies locals i comarcals 
amb autobusos clàssics, i on Sarbus va participar amb l’antic model Marlboro. 

Miquel Martí, president de Moventia, va voler destacar la importància que té per a Moventia col·laborar 
any rere any en la Festa Major de Sabadell. “Sabadell és la ciutat que ens ha vist néixer i créixer, i en la 
qual sempre ens hem sentit molt acompanyats. Per això, no dubtem a posar el nostre granet de sorra; 
ens fa especial il·lusió participar en els actes que s’organitzen a la nostra ciutat”, va explicar Martí. 
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Moventia és un grup empresarial dedicat des de 1923 a la mobilitat i que posseeix una oferta global i 
complementària de transports col·lectius, productes i serveis d'automoció. En total, Moventia transporta 
més de 100 milions de passatgers l'any en el territori català i la resta d’Espanya i distribueix més de 
16.000 vehicles anuals nous i d'ocasió de les seves 18 marques. Amb seu a Sant Cugat del Vallès, el 
grup Moventia compta amb un total de 2.300 treballadors. 
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