
 
 

El concessionari Sarsa de Terrassa organitza un torneig de pàdel 

de la mà de Pablo Aymà 

- La competició, que s’ha celebrat al Terrassa Club de Pàdel, ha reunit 60 parelles 

- Els assistents han pogut gaudir d’un test drive de les novetats de Volkswagen, Audi, 

Skoda i Seat,  i entrar en el sorteig de diferents productes 

 

8 d’abril de 2019.- Un any més, Sarsa, el concessionari oficial de Seat, Volkswagen, Audi i Skoda 

del grup Movento, ha organitzat un torneig de pàdel de la mà de Pablo Aymà. La competició, que 

s’emmarca dins el Circuit Pàdel Sarsa i s’adreça principalment als clients del concessionari i a les 

seves parelles de joc, ha tingut lloc aquest cap de setmana al Terrassa Club Pàdel i ha reunit a un 

total de 60 parelles inscrites. 

 

El torneig ha comptat amb la participació exclusiva de Pablo Aymà, exentrenador de la millor 

parella femenina estatal i un dels entrenadors professionals de pàdel més importants del moment, 

que ha destacat la importància de fomentar activitats locals que, com aquest torneig, fomenten 

valors en l’esport com el treball en equip, el compromís i la perseverança. 

 

Els guanyadors d’aquesta primera cita han estat  Mª Ángeles S i Ana P. en categoria femenina B, 

David M. i Álvaro R. en categoria masculina B i Felipe C. i Carlos H. en categoria masculina A. 

 

Després de l’entrega de premis als campions i als subcampions, s’ha celebrat un sorteig amb 

productes exclusius de les marques Rossignol, Flexor i Múnich. Posteriorment, i per finalitzar la 

jornada, s’ha servit un refrigeri. 

 

Les següents cites del Circuit Pàdel Sarsa se celebraran el 17 i 18 de maig al Nou Pàdel 

Franqueses, el 15 i 16 de juny al Manresa Cube i el 8 i 9 de novembre a l’Indoor Vic. 

 

El concessionari Sarsa Volkswagen, Seat, Skoda i Audi de Granollers és un dels concessionaris 

oficials del grup Movento, que està present al Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès Nord, 

Maresme, Bages i Osona amb les 17 marques que representa. És un dels grups d'automoció més 



 
 

destacats del seu entorn i cada any ven prop de 27.000 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. 


