
otxes de quilòmetre 
zero, seminous i de 
segona mà dels 
principals fabri-
cants del món de 

l’automòbil tindran un espai, en-
tre els dies 12 i 14 d’abril, a la fira 
Vallès Motor Terrassa. Un any més, 
el recinte firal del Passeig del 22 de 
Juliol acollirà un saló que ja arriba 
a la 22a edició. 

Els visitants trobaran una gran 
oferta de vehicles d’ocasió de to-
tes les gammes, comercialitzats 
per concessionaris de Terrassa i 
rodalies.  

Enguany, els expositors que hi 
han confirmat la presència són 
Auser, CSM Grup, Movento Auto-
selección, Mapfre, Nissan Santi 
Enrique Terrassa, Sarsa amb les 
marques Audi, Volkswagen, Seat i 
Skoda, Stern Motor i Terrauto. 

En aquesta edició, Mercedes 
Benz Stern Motor també oferirà 
vehicles industrials, i Mapfre pro-
porcionarà assessorament profes-
sional i personalitzat en matèria 
d’assegurances. 

Tots els cotxes compten amb 
els màxims estàndards de quali-
tat, estan revisats per tallers de 
marques oficials i disposen de fins 
a 3 anys de garantia. 

 
El públic que estigui interessat en 
algun automòbil en exposició 
comptarà amb l’assessorament 
professional de les diferents mar-
ques. L’any passat, més de 3 mil 
persones van passar pels més de 

3.500 metres quadrats d’exposició 
del Recinte Firal. Molts d’ells ho 
van fer atrets per un mercat, el dels 
cotxes d’ocasió, que compta amb 
un interès creixent. 

A banda, a Vallès Motor, el tipus 
de públic resulta molt i molt di-
vers. Va des d’aquella persona que 
busca el seu primer vehicle, fins a 
qui vol canviar el seu automòbil 
per un de més gran en què hi cà-
piga tota la família, passant per qui 
desitja conduir un cotxe més pe-
tit per tal de moure’s i aparcar més 
fàcilment a la ciutat. 

Un reclam per als visitants és que 
els expositors ofereixen descomp-
tes especials amb motiu de la fira. 
D’aquesta manera, tothom qui vi-
siti el saló podrà beneficiar-se de 
les promocions que els concessi-
onaris brinden, en exclusiva, per 
la celebració de Vallès Motor.  

Un altre dels avantatges que té 
per al públic assistir a la mostra és 
que tothom qui ho desitgi, tindrà 
l’oportunitat de provar aquell au-
tomòbil en el qual estigui interes-
sat abans de comprar-lo. 

L’entrada a Vallès Motor és gra-
tuïta i s’hi podrà accedir, divendres  
i dissabte, d’11 a 14.30 i de 16 a 20 
hores. El diumenge, l’horari serà 
d’11 a 14.30 i de 16 a 19 hores. 

Per a més informació, podem 
consultar el següent lloc web: 
www.vallesmotorterrassa.com. La 
fira també disposa de presència a 
Facebook (www.facebook.com/ 
vallesmotorterrassa). //

Dimarts va tenir lloc, al nou con-
cessionari Sarsa Audi de Terrassa 
(situat al carrer del Cinca, número 
45), l’entrega del nou Audi Q3 a Pa-
blo Aymà, com a responsable de 
l’acadèmia de pàdel amb qui Sar-
sa ha organitzat de manera con-
junta la iniciativa Circuit Pàdel Sar-
sa. Seguint l’objectiu d’implicar-se 
en la vida diària de les ciutats on té 
presència, Sarsa, juntament amb 

l’Academia Pablo Aymà, proposen 
participar a torneigs independents 
de pàdel a Terrassa (on les inscrip-
cions ja estan completes), Sant Cu-
gat, Granollers, Manresa i Vic. Els 
tornejos van dirigits exclusivament 
als clients de Sarsa i les seves pa-
relles de joc. El gerent dels conces-
sionaris Sarsa, Enric Fauste, va ser 
l’encarregat d’entregar el flamant 
vehicle a Aymà. //
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