
 
 

Sarsa Terrassa inaugura el seu nou centre 

d’automoció a la ciutat 

- El president Quim Torra i més de 800 convidats assisteixen a la presentació del nou espai 

del grup Moventia a la ciutat vallesana 

 

Terrassa, 10 de juliol de 2019-. Sarsa Terrassa, el concessionari oficial de les marques 

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra i Volkswagen vehicles comercials del grup Movento, 

ha inaugurat les noves instal·lacions a la ciutat. La vetllada ha comptat amb la presència del M. 

Hble Sr. Quim Torra, president de la Generalitat, l’Hble Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Il·lm Sr. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, i el Sr. 

Francisco Pérez Botello, president de Volkswagen Group España Distribución, entre altres 

autoritats.  

 

El nou espai, de més de 21.000 m2 i capacitat per acollir més de 300 vehicles, centralitza els 

punts de venda de Sarsa a la ciutat vallesana, així com les àrees de postvenda de les sis marques 

i altres zones comunes per als clients. 

 

El centre d’automoció, que suma al voltant de 100 llocs de treball, és sostenible 

mediambientalment, gràcies a l’aprofitament de la llum natural, els vidres amb control i la 

il·luminació automàtica amb sensors de presència. 

 

Aquest canvi d’espai ha anat acompanyat de la implantació d’un nou model de treball, que implica 

la sistematització i digitalització dels processos i la incorporació de noves tecnologies per millorar 

l’eficiència, així com la relació amb el client, que es beneficiarà d’un servei de major qualitat i 

més eficient gràcies a la digitalització i optimització del temps. 

 

“La ciutat de l’automòbil és avui una realitat, gràcies al millor equip, les millors marques i les millors 

instal·lacions”, ha afirmat Miquel Martí, president de Moventia. “Estem molt orgullosos ja que hem 

estat capaços d’agrupar sis marques en un únic espai”, ha afegit.  

 



 
 

Per la seva banda, el president Torra ha destacat la importància d’empreses familiars com 

Moventia per al teixit empresarial català i s’ha mostrat orgullós de la fita que ha aconseguit el grup 

Moventia. A més a més, ha remarcat la importància del sector de l’automoció a casa nostra i ha 

mostrat el seu suport als empresaris catalans. 

 

Durant l’acte, els assistents han gaudit d’un concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès i d’un 

còctel sopar a càrrec del prestigiós cuiner Nandu Jubany.  

 

Sarsa és el concessionari oficial d’Audi, Skoda, Seat, Cupra, Volkswagen i Volkswagen vehicles 

comercials de Movento, grup que està present al Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès Nord, 

Maresme, Bages i Osona amb les 18 marques que representa. És un dels grups d'automoció més 

destacats del seu entorn i cada any ven prop de 25.000 vehicles, tant nous com d'ocasió. Movento 

pertany al grup Moventia, un grup empresarial dedicat a la mobilitat compromès amb les persones, 

amb la societat, el medi ambient i la qualitat de tots els seus serveis. 


