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MotorTotal atrau cada cop més visitants de fora



MotorTotal ja és, amb entitat pròpia, 
un dels grans referents del calendari 
fi ral de Mataró. El Nou Parc Central 
va acollir del dijous 23 al diumenge 
26 d’abril la setena edició d’aquesta 
fi ra del vehicle d’ocasió, Km 0 i 
nou en condicions excepcionals. 
MotorTotal va servir per comprovar 
–segons l’organització– que segueix 
creixent de forma constant i spostin-
guda la venda de vehicles semi-nous 
gràcies a les ajudes del Govern i 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

MotorTotal atrau cada cop 
més visitants de fora 

1

al funcionament cada cop més bo 
d’aquest sector de mercat. La pròpia 
Fira n’és un exemple amb cada cop 
més visitants forans.

Durant quatre dies van ser presents 
a MotorTotal més de 30 marques 
punteres del sector de l’automoció 
amb una impressionant exposició de 
300 vehicles entre cotxes i motoci-
cletes que ocupaven més de 4.500 
metres quadrats.

L’organització de la fi ra també desta-
ca l’augment, edició rere edició, dels 
visitants d’altres comarques –Vallès 
Oriental i Occidental, Barcelona i 
àrea metropolitana i La Selva– que 
confi rmen a Mataró com a capital 
referent del sector. 

La pròxima edició de MotorTotal 
se celebrarà entre els últims dies 
d’abril o principis de maig de l’any 
vinent.
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L’empresa alemanya d’enginyeria 
fabricant de robòtica i automatit-
zació industrial Schunk ha pres la 
decisió d’instal·lar la seva seu a 
Espanya al Tecnocampus. Les dues 
parts, representades pel president 
del TecnoCampus, Miquel Rey, i el 
director general de l’empresa, Javier 
García Gerpe, han signat un conveni 
aquesta mateixa setmana.

En concret, l’acord preveu que 

L’empresa alemanya 
Schunk s’instal·la al TCM 

l’empresa ocupi part de la planta 
6 i un dels locals en planta baixa 
de la torre TCM3. A banda, es fa-
ran des del Tecnocampus totes les 
accions de formació, suport tècnic i 
gestió de la xarxa comercial a nivell 
d’Espanya i Portugal. També es farà 
anualment el congrés de robòtica al 
Centre de Congressos, amb presèn-
cia d’empreses industrials d’arreu 
de l’Estat.
L’acord inclou un conveni de 

col·laboració amb el Tecnocam-
pus mitjançant el qual el local de 
planta baixa inclourà equipament 
de robòtica amb objectiu de fun-
cionar com a exposició comercial, 
de demostració i desenvolupament 
de projectes i pràctiques per als 
estudiants d’enginyeria. D’aquesta 
manera, aquest espai tindrà un 
règim de co-gestió que permetrà 
desenvolupar activitats pràctiques i 
treballs de fi nal de grau.
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El Centre de Congressos del Tecno-
Campus acollia dimarts 5 l’onzena 
jornada sobre mobilitat que orga-
nitza l’Associació de Municipis 
per la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU). En aquesta 11a edició, 
la trobada renovava la seva imatge 
i volia créixer amb la voluntat de 
convertir-se en la Jornada Catalana 
de la Mobilitat.

La jornada va reunir, doncs, més de 
300 tècnics i regidors de mobilitat, 
a més d’alcaldes i personalitats rela-
cionades amb el món del transport. 
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La cita és una oportunitat per conèi-
xer de primera mà bones pràctiques, 
novetats i experiències destacades 
de mobilitat a nivell nacional i in-
ternacional.

El dia va començar amb una ses-
sió d’obertura a càrrec de l’alcalde 
de Mataró i president de l’AMTU, 
Joan Mora; el director general de 
l’Autoritat del Transport Metropoli-
tà, Josep-Anton Grau i el secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya, Ricard 
Font. La trobada incloïa taules ro-

dones per debatre el present i el 
futur del transport públic urbà; els 
autobusos elèctrics o l’aplicació i 
gestió de l’Open Data a la Mobili-
tat. La jornada va servir, també, per 
presentar la revista MobiliCAT, una 
publicació promoguda i editada per 
l’AMTU i que és la primera revista 
en català especialitzada en temes de 
mobilitat i infraestructures.
Per altra banda, també es va realit-
zar la votació popular per escollir el 
pòster guanyador de la II edició del 
concurs escolar per promocionar la 
targeta T-12.

Tienda: Francesc Macià, 9, Mataró

655 464 104
937 586 828

www.i-manmataro.com

I-MAN
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES
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El nom de Gomma Motors no vindrà 
pas de nou a molts afi cionats a les 
motocicletes del Maresme. Situat 
ben bé al rovell de l’ou de la ciutat 
de Mataró, al Carrer de Jaume Ibran 
–a tocar de la Plaça de Santa Anna– 

a Gomma Motors sumen molts anys 
d’experiència en venda i reparació 
de motocicletes al servei dels seus 
clients. L’experiència i el seu tracte 
cordial i de confi ança fan d’aquest 
taller una de les grans referències 

del sector. Les seves instal·lacions 
són plenament funcionals i millora-
des i estan perfectament equipades 
sense perdre un aire de taller his-
tòric i especial, el taller de confi ança 
de tota la vida. 

Les motos de gran ciclindrada són 
l’especialitat d’aquest taller modern, 
dinàmic i amb experiència, que 
ofereix serveis integrals. A es grans 
marques històriques -Honda, Yama-
ha, Suzuki i Kawasaki– cal sumar-hi 
també la capacitat de treballar amb 
la màxima fi abilitat amb altres mar-
ques com la novedosa Kymko o les 
KTM, Triumph, Ducati o BMW. Més 
enllà de la marca el que fa diferent 
Gomma Motors és la confi ança que 
pots dipositar en la seva feina. 

La seva nau industrial –cal veure-la 
per dins, amb un aire entre retro i 
vintage– de més de 500 metres qua-
drats està dividida en quatre parts: 
botiga, taller, magatzem de recanvis 
i consumibles, i magatzem de resi-
dus. Disposa de pàrquing propi per 
a clients en una zona privilegiada 
de la ciutat.

Experiència i confi ança en
 tot tipus de motocicletes

GESTORIA BELTRAN
Rda. Alfons Xè El savi 64
08301 - Mataró
Tel. 93 796 16 00
www.gestoriabeltran.com
info@gestoriabeltran.com

GOMMA MOTORS AL CENTRE DE MATARÓ DONEM SERVEI DE:

C/ Jaume Ibran 18 · Mataró · 93 755 32 08
www.gommamotors.com 
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