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Movento dona suport a la primera edició del FRESC Festival de Sabadell 

• Amb la seva participació, el grup d’automoció del Vallès potencia la branca 

cultural d’RSC de Moventia. 

23 de juny de 2017. – Movento dona continuïtat al seu projecte d’RSC dins del sector cultural. Ho fa a 

la ciutat on va néixer fa 94 anys i fent possible la realització del proper festival musical de Sabadell, el 

FRESC, una iniciativa de caire privat que el proper 25 de juny estrena la seva primera edició. Participant 

en aquest nou festival, Movento fa una forta aposta per impulsar la cultura a Sabadell, amb 27 

espectacles de música, teatre i cinema per a totes les edats. El FRESC és una de les principals accions 

culturals a les quals el grup té previst donar suport el 2017, en aquest cas com a patrocinador oficial. 

En aquest sentit, del 25 de juny al 24 de juliol, Movento estarà present en cadascun dels espectacles 

que, dins del FRESC Festival, s’oferiran a l’amfiteatre dels jardins de l’Espai Cultura oferint 4 sortejos de 

cap de setmana, i amb l’exposició de fins a 8 vehicles de les principals marques que representa, amb 

Auser (Renault i Dacia), Stern-Motor (Mercedes-Benz i Smart) i Sarsa (amb les marques Seat i Skoda). 

El grup d’automoció líder al Vallès, també aprofitarà l’espai per presentar en exclusiva els dos nous 

models de Seat, el nou Ibiza, i de Renault, el Koleos. 

El compromís de Moventia amb la societat va més enllà de la mobilitat. Durant el 2017, la companyia vol 

potenciar accions de cooperació, socials, mediambientals, de recerca i vinculades amb l’esport i la 

cultura, tant a nivell intern –entre els treballadors– com per al públic extern. Un programa com el del 

FRESC Festival, amb artistes de reconegut prestigi (Tomeu Penya, Judit Neddermann, Quartet Brossa, 

The Sey Sisters, Big Band Jazz Maresme, Txell Sust...), permet estendre l’aposta de Moventia per la 

cultura. 

Movento està present al Vallès Oriental i Occidental, Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les 

14 marques que representa. És un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven 

prop de 19.000 vehicles, tant nous com d'ocasió. Movento pertany a Moventia, un grup d’empreses expert 

en la mobilitat sostenible i compromès amb les persones, la societat, el medi ambient i la qualitat del seus 

serveis. 


