
 
 

Les marques de Movento presents a l’Automobile Barcelona 

Barcelona, 20 de maig de 2019-. Un any més, Barcelona s’ha convertit en la capital de l’automòbil, 

durant la celebració de l’Automobile Barcelona i en el qual Movento hi ha estat present amb les 

diferents marques que representa.  

Un total de set dies, de l’11 al 19 de maig, durant els quals professionals i públic en general han 

pogut conèixer les principals novetats del sector de l’automoció i veure els cotxes que, d’aquí poc, 

rodaran sobre l’asfalt. Per a les marques, el saló suposa un aparador internacional on mostrar els 

últims models i novetats.  

Hyundai ha aprofitat el certamen per presentar els llançaments de l’any: el nou model esportiu de 

la marca coreana, el Tucson N Line; el Kona Elèctric, el primer SUV elèctric compacte d'Europa; 

el Nexo, el primer SUV propulsat per hidrogen; i la Gamma i30 N, la nova sèrie de vehicles d'alt 

rendiment i gran potència.  

Per la seva banda, el fabricant britànic Jaguar Land Rover ha aprofitat l'Automobile per presentar 

el model estrella de la marca: el Nou Range Rover Evoque, una sofisticada evolució del seu 

antecessor, amb un disseny actualitzat i les tecnologies més innovadores, com les motoritzacions 

híbrides endollables. 

Seat ha presentat el Minimó i el Born Car, mentre que Audi ha mostrat l’elèctric E-tron i el Q4 e-

tron. Per la seva banda, Volkswagen ha assistit a la fira amb les novetats del ID Cross i ID Buzz i 

Skoda amb el Vision X  i el Vision RS.  

(NOVETATS RESTA DE MARQUES) 

 

L’Automobile Barcelona ha celebrat enguany l’edició 100 i segons els organitzadors tot indica que 

aquesta edició registrarà un creixement en vendes i visitants. A més a més, la superfície de la Fira 

s’ha incrementat un 50%, fins al 150.000 m2 d’extensió i les diferents marques portaran 42 

primícies per mostrar al públic.  

 



 
 

El grup Movento és la 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. 


