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Stern Motor apropa el Dakar als seus clients 

 

• Més de 200 assistents van poder descobrir en primícia el camió que pilotarà Rafael Tibau durant 

la pròxima edició del Dakar 

 

19 de novembre de 2018. – Stern Motor, del grup Movento, va oferir dissabte al matí un esmorzar-col·loqui 

amb el pilot professional Rafael Tibau que participarà en la pròxima edició del Dakar 2019. L’acte, celebrat 

a les instal·lacions d’Stern Motor de Vic, va comptar amb més de 200 convidats del concessionari.  

 

Durant el col·loqui, Tibau, que ha participat en 26 edicions del Dakar, va explicar la seva experiència com 

a pilot professional de camions i les sensacions que té de cara a la competició. “Encarem aquesta nova 

edició amb moltes ganes, convençuts que farem una gran actuació. Comptem a més a més, amb un camió 

molt potent que reuneix l’última tecnologia”, ha detallat Tibau.    

 

Els assistents, que van poder conversar amb el pilot, van descobrir en primícia el camió que conduirà Tibau 

al Dakar, un Mercedes- Benz de color blanc equipat amb les màximes prestacions per afrontar una de les 

competicions més dures del món.  

 

Per la seva banda, Joaquim Badia, gerent d’Stern Motor va destacar “la dedicació, perseverança i 

constància de Tibau” i li vaig desitjar molta sort i èxits en el Dakar, que se celebrarà al Perú del 6 al 17 de 

gener del 2019.   

 

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 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. 
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