
 
 

 

 

 

Moventia, al costat de la mobilitat sostenible 

- La companyia copatrocina la Fira de la Mobilitat Sostenible del Vallès, que se celebra 

fins dissabte a Sabadell 
 

- Miquel Martí, president de Moventia, oferirà una xerrada sobre les últimes novetats, 

tendències i reptes de futur 

 

04 d’abril de 2019-. Moventia, d’acord amb la seva aposta per una mobilitat respectuosa amb el 

medi ambient, copatrocina la 1a Fira de la Mobilitat Sostenible del Vallès que té lloc a Sabadell 

des d’avui i fins al dissabte.  

 

L’esdeveniment vol ser un espai de trobada per donar a conèixer totes les novetats i l’oferta 

existent en matèria de mobilitat sostenible -vehicles impulsats per energies renovables, netes i 

sostenibles-, i està dirigit tant a professionals del sector com al públic general. 

 

Els visitants podran gaudir de més de 3.600m2 d’exposició i participar en les diferents activitats 

permanents com un simulador d’autobús o un test drive i les activitats experimentals com 

‘Contrasta la teva veu amb el soroll del motor’ o ‘Bufa quin aire més contaminat que respirem’. I és 

que la trobada està pensada perquè els visitants puguin viure de primera mà la mobilitat sostenible 

a través de tallers.   

 

En el marc de la fira també se celebren una sèrie de conferències tècniques entre experts per 

debatre, avaluar i establir sinèrgies al voltant de les novetats i reptes que ha d’afrontar el sector. 

Miquel Martí, president de Moventia, és un dels ponents i oferirà la xerrada Smart Mobility: reptes 

de futur de la mobilitat sostenible demà divendres a les 13.30 h (Auditori). 

 

La història de Moventia arrenca el 1923, i actualment la companyia està formada per Moventis, 

dedicada al transport col·lectiu i Movento, centrada en la mobilitat privada i la venda de cotxes, i 

és un dels actors principals en el mercat de la mobilitat sostenible a nivell nacional i internacional. 

El grup, altament compromès amb les persones, la societat, el medi ambient i la qualitat dels 

serveis, transporta 110 milions de passatgers i distribueix 27.000 vehicles nous i d’ocasió del total 

de 17 marques que representa. 


