
 
 

 

 

Stern Motor dedica una nit a les dones 

- Més de 70 convidades del concessionari van poder escoltar les experiències de Laia 

Ferrer, Ada Parellada, Carme Pla, Núria Salán i Núria Picas 

- Durant l’acte, també es va presentar l’últim model de Mercedes-Benz: el classe B  

 

5 d’abril de 2019-. Stern Motor, el concessionari oficial de Mercedes-Benz i Smart del grup 

Movento, va organitzar ahir un acte dedicat a les dones, en el marc de les presentacions del nou 

Classe B de Mercedes-Benz. L’esdeveniment, que es celebrar a l’Escola Superior d’Enginyeries 

Industrial, Aeroespacial i  Audiovisual de Terrassa, va reunir a més de 70 convidades.   

 

L’acte, que va estar conduït per la periodista Laia Ferrer, va comptar amb la presència de quatre 

dones més de reconeguda trajectòria, Ada Parellada, cuinera, Carme Pla, actriu, Núria Salán, 

doctora en ciència dels materials, i Núria Picas, esportista d’elit. Totes cinc van explicar les seves 

vivències i experiències i les dificultats que s’han trobat en el camí, en una vetllada amena i distesa.  

   

Durant la trobada, que va estar amenitzada amb la música de Marta Trujillo i Marta Cervera, les 

assistents van poder comprovar de primera mà les principals novetats del model de la marca 

alemanya. Posteriorment, es va servir un exclusiu còctel.  

 

El nou Mercedes Classe B presenta un disseny modern i espaiós equipat amb MBUX, un innovador 

sistema intuïtiu i intel·ligent 

 

Stern Motor pertany al grup Movento, branca d'automoció de Moventia present al Vallès Oriental i 

Occidental, Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les 17 marques que representa. És 

un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven més 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. 


