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Del 4 al 7 de maig l’Espai Firal del Nou Parc 
Central novament acollirà més de 150 vehicles 
turismes i vehicles comercials i industrials 

exposats a la venda, en la novena edició de la fi ra 
dedicada al vehicle d’ocasió, km.0 i nou en condici-
ons excepcionals.

En més de 3.000 m2, quedaran representades 
quasi una vintena de marques punteres del sector 
de l’automòbil i industrials, consolidant així a Mataró 
com a capital automobilística. Una exposició amb 
el principal objectiu de potenciar el sector i on els 
concessionaris exposaran vehicles d’ocasió, km.0 i 
nous en condicions excepcionals, amb les màximes 
garanties de qualitat.

Aquest any la fi ra comptarà amb un nou produc-
te en exposició, un producte directament relacionat 
amb la seguretat, el manteniment i la bona conser-
vació de vehicles: una extensa gamma en portes i 
automatismes per a garatges, etc.

Del 4 al 7 de maig torna 
MotorTotal, FirMercat del 
Vehicle d’Ocasió, Km. 0 i nou 
en condicions excepcionals de 
Mataró i Maresme 
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Tot i que les ajudes del go-
vern, l’anomena’t Plan 
PIVE, ja no està en vigor, 

el seu efecte ha quedat diluït, ja 
que són les marques les que, assu-
mint elles el cost, ofereixen atrac-
tius descomptes a fi  i efecte de 
mantenir el ritme ascendent en 
la matriculació de vehicles nous. 
La venda del vehicle Km 0 ha pu-
jat com a conseqüència de la ne-
cessitat per part de les marques 
d’assolir objectius puntuals en les 
matriculacions. El vehicle d’oca-
sió, segueix mantenint un ritme 
ascendent constant i es detecta 
que els clients es decanten més 
per aquest producte per necessi-
tats econòmiques. En la necessitat 
de tenir una quota de préstec que 
s’adapti a la seva economia familiar 
i l’adquisició d’un vehicle d’ocasió 
els ho permet.

Motor Total obrirà 
el dijous 4 de 16 h a 
20.30 h. El divendres 
5, dissabte 6 i diu-
menge 7 la fira esta-
rà oberta al públic de 
10.30 h a 20.30 h. 

Cada cop més 
venda de 
vehicles Km 0
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El diumenge 7 a les 12.00 h se celebrarà la 4a 
Concentració MotorTotal de cotxes i motos 
clàssiques gentilesa de Maresme Clàssics. 

Una exposició d’autèntiques relíquies que van des 
dels anys 40 fins als 70. 

Abans d’arribar a l’Espai FIral, faran una petita rua 
per alguns dels carrers de Mataró. A més, durant els 
dies de la fira, els més “pekes de la casa” podran 
passar-s’ho d’allò més bé amb les atraccions que hi 
haurà instal·lades. La concentració s'emmarca dins 
el programa d'actes de Motor Total, la fira de refe-
rència del sector 

Diumenge 7,  
concentració de motos i 
cotxes clàssics

Sorteig de xecs-regal de

400 euros

P 
er tal d’incentivar la compra, els expositors 
participants juntament amb l’organitza-
ció de MotorTotal, sortejaran entre tots 

aquells que adquireixin el seu vehicle durant els 
dies de la fira, 3 xecs - regal de 400,00 euros a 
descomptar del preu del cotxe. Un al·licient més 
per anar a Motor Total.
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ANKHAR MOTOR - LIGIER / MICROCAR
Camí del Mig, 133 (Mataró)
Tel.: 93 756 29 82
www.ankharmotor.com

AUTOMÒBILS AR MOTORS – KIA
Ctra. de Barcelona, 49. Local 2 (Mataró)
Edifici el Rengle
Tel.: 93 754 17 54
www.armotors.es 

AUTOMOCIÓN LOBAUTO-MAHINDRA
Tel.: 609 989 261 / 637 741 500
www.mahindra.es  

AUTO 95 - CONCESSIONARI PEUGEOT
Via Sergia, 7 (Mataró)
Tel.: 93 741 82 00
www.auto-95.com

AUTOMÒBILS DELMAR - GRUP AUSER
RENAULT / DACIA
Teixidora, 45 / Cant. Via Sèrgia 8-12 (Mataró)
Tel.: 93 758 91 51
www.auser3000.com

AUTOMOCIÓ MATARÓ - CITRÖEN
Av. Maresme, 103 (Mataró)
Tel.: 93 516 20 28
www.citroenmataro.com

CARSMARE - MULTIMARCA
Via Sèrgia, 5 (Mataró)
Tel.: 93 741 82 10
www.auto-95.com

Els expositors de la 8a 
Fira Motor Total DAS WELT AUTO Vehículos ocasión

OPEL - SKODA
Av. Maresme, 5 (Mataró)
Tel.: 93 741 26 00
www.eserma.es

GRUPO COVESA - FORD
Av. Maresme, 93-99 (Mataró)
Tel.: 650 468 213
www.covesa.net

MARESME LESSEPS - SEAT
Ctra. N-II, 40-42 (Mataró)
Tel.: 93 758 88 00 - 93 758 92 16
www.gruplesseps.com

MAVA MOTOR
SSANGYONG
Av. Maresme, 39 (Mataró)
Tel.: 93 741 41 13

SUBARU
Av. Maresme, 39 (Mataró)
Tel.: 93 741 41 13

MB MOTORS  MERCEDES - BENZ / smart
Tel.: 93 741 80 06
www.mbmotors.mercedes-benz.es

MOTORPRIM - HYUNDAI
Av. Maresme, 71-73 (Mataró)
Tel.: 93 757 63 78
www.motorprim.es

PORTES I AUTOMATISMES ENRIC
Indústria, 14 (Teià)
Tel.: 93 555 93 88
www.automatismesenric.com 
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Una de les pràctiques que s’està estenent més 
és que les revisions dels vehicles es retardin 
més del que indica el fabricant, o s’estalvia 

en les revisions de frens, olis o pneumàtics. Però, 
HTMBoxes, centre del bricolatge de l’automòbil, 
alerta que això no repercuteix en l’estalvi, sinó que 
pot fer que el cotxe duri menys i, a més, implica un 
gran impacte en la seguretat. 

Allargar el termini del canvi d’oli i de filtre va en 
contra de la longevitat del cotxe, ja que la principal 
funció de l’oli en el motor és lubricar i arrossegar les 
impureses cap al filtre perquè les retingui. Per tant, 
un oli i un filtre amb excés de quilometratge perden 
la seva eficàcia accelerant el desgast intern, la qual 

Allargar la vida útil del vehicle

cosa podria suposar una costosa avaria. Els filtres 
del combustible també tenen un cicle de substitució 
i, si no es respecten, les impureses podrien generar 
avaries en els sistemes d’injecció.

És ideal que les escombretes dels eixugaparabri-
ses se substitueixin una o dues vegades a l’any, per-
què si no, poden ratllar la superfície del parabrisa. 
Tanmateix, cal parar una especial atenció al desgast 
dels guardapols dels paliers i de les ròtules de direc-
ció. Els pneumàtics, si estan molt desgastats, s’ad-
hereixen pitjor a la carretera i en cas de frenada o 
revolt brusc poden ocasionar un accident. El desgast 
no homogeni alertarà de problemes amb la pressió 
o amb l’equilibrat. 

Especial motor
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REVISIÓ
AUTO ENERGIA

MANTENIMENT

OLI CEPSA

STAR 10w40

OLI CEPSA

STAR 10w40

canvi d'oli i filtre
+

test punts seguretat

tot inclòs

REVISIÓ
AUTO ENERGIA

MANTENIMENT

OLI CEPSA

STAR 10w40

OLI CEPSA

STAR 10w40

canvi d'oli i filtre
+

test punts seguretat

tot inclòs

Quan ens plantegem comprar un cotxe nou 
acostumen a plantejar-nos moltes pregun-
tes i a donar-li moltes voltes pel fet d’haver 

d’invertir-hi una gran quantitat de diners i no tenir 
la seguretat de si el vehicle que desitgem és real-
ment el que més ens convé. Per això, és convenient 
seguir alguns consells que ens poden ajudar a fer 
una compra que ens satisfaci.

• Per escollir el cotxe més adient a les vostres 
necessitats, aquest s’ha d’adequar a la vostra vida 
actual però també a la d’un futur pròxim, per això, 
penseu en els plans que teniu, és a dir, si voleu tenir 
fills en breu, si utilitzareu el vehicle per marxar de 
vacances amb la família...

• Visiteu la pàgina web de la marca del vehicle 
que voleu i comproveu si compta amb un configu-
rador amb el qual podeu crear el vehicle que voleu 
segons els vostres gustos, escollint color, acabats, 
equipament, elements opcionals...

Què he de tenir en 
compte al comprar un 
cotxe nou?

Cal tenir present...

Intenteu determinar si el cotxe en 
qüestió tindrà un bon preu de reven-
da en el futur, perquè en cas que ne-

cessiteu vendre’l no perdeu massa diners.  
 
- És important que proveu el vehicle abans 
de comprar-lo, ja que les primeres impres-
sions durant la conducció són importants. 
 
 Tingueu en compte que els concessionaris dis-
posen de vehicles en estoc que, encara que no 
tinguin tot l’equipament que voleu, generalment 
acostumen a tenir preus més reduïts.

Especial motor
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En qüestió de motor i encara més en el cas de 
les motos respecte dels cotxes, la confiança 
entre mecànics i conductor és bàsica. Des de 

fa 24 anys, al Centre de Mataró, Gomma Motors és el 
nom referent, especialista en marques com Honda, 
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Triumph, Ducati i BMW.

Gomma Motors és taller i botiga i té un servei de 
venda i reparació format per un equip de mecànics 
en permanent formació, garantia de la màxima pro-
fessionalitat. 

Gomma Motors: el taller 
de confiança al centre 
de Mataró

Màquina de diagnosi

Gomma Motors ha incorporat recentment 
una màquina de diagnosi Berton, de les 
millors del mercat, el millor aliat per a la 

localització d'avaries. El taller posa aquest dis-
positiu a l'abast de tots els seus clients.

Especial motor
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DES DE 29.900 €*

Gamma Discovery Sport: consum combinat 4,7-5,3 l/100 km, emissions de CO2 123-139 g/km. 

 

*P.V.P. del Discovery Sport eD4 dièsel 150 CV 4x2 Pure manual des de 29.900 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost de 
matriculació, IEDMT, inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en funció de la 
comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España, EFC, SAU segons condicions
contractuals, amb un import mínim a finançar de 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta 
vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/05/17 a península i territori insular. El model mostrat pot no coincidir amb el que està d’oferta. Per a 
més informació: landrover.es o línia Land Rover 902 440 550.
 

 

LAND MOTORS   Concessionari oficial Land Rover 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
landmotors.landrover.es

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

   
Quan acaba la carretera, comença la diversió. I els que 
saben d’aventura, saben que cal anar-hi preparat. Per 
això el Discovery Sport té la màxima puntuació en 
seguretat i 981 litres d’espai de càrrega, perquè volem 
que hi càpiga qualsevol aventura que puguis imaginar.

És per això que el #DiscoverySport és el SUV compacte 
més versàtil de la carretera. O el que és més important, 
fora d’ella. 
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Les bombes injectores i injectors són una de les 
parts més importants d'un motor. A Sebastià, 
amb 40 anys d'experiència en el sector, poden 

oferir garantia, professionalitat i excel·lència en tot 
tipus de reparacions i calibratge de bombes. A més 
són un taller al servei del seu client, que donen un 
any de garantia per totes les seves reparacions sense 
límit de quilometratge. 

La millor garantia en 
injectors i reparació de 
bombes injectores

Sebastià treballa per a professionals i particulars 
i tant en vehicles lleugers com industrials i marins. 
Compten amb maquinària Bosch d'última genera-
ció per al control digital de motors afegint a la seva 
experiència el millor material professional del mer-
cat. La reparació i posada al dia d'injectors i bom-
bes d'injecció és la clau per al bon funcionament del 
nostre vehicle.   

Un any de 
garantia sense límit 
de quilometratge

Especial motor
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L'Aleix i la seva família vol agrair a Tallers Mingo, 
l'organització de la seva 4a Reparació Solidària,

amb l'objectiu d'aconseguir recaptar diners 
per ajudar al seu fi ll afectat per la malaltia 

minoritària de Tay-Sachs.

Organitza

aleixmerino.com

Col·laboren

Pneumàtics MAYO

gràcies!

per ajudar al seu fi ll afectat per la malaltia 
minoritària de Tay-Sachs.

aleixmerino.com

gràcies!
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La venda d’automòbils de turisme ha crescut 
un 9,6% a Catalunya durant el 2016 i ha asso-
lit les 177.957 unitats, segons dades d'Anfac. 

Aquesta xifra signifi ca que el mercat català repre-
senta una quota del 15,5% del conjunt espanyol. La 
patronal dels fabricants d’automòbils ha destacat el 
PIVE (vigent encara durant part del 2016) i la recupe-
ració econòmica han impulsat les vendes del sector, 
que han superat el milió d’unitats aquest 2016. “Les 
causes d'aquest bon resultat són principalment la 
millora del clima econòmic, l'esforç comercial cons-
tant de concessionaris i marques i la forta activitat 
turística, que s'ha refl ectit positivament al canal de 

La venda d'automòbils 
va créixer un 9,6 per 
cent el 2016

 La previsió 
més optimista 

per a aquest 
2017 és d'1,2 

milions de 
vehicles 
venuts.

senta una quota del 15,5% del conjunt espanyol. La 
patronal dels fabricants d’automòbils ha destacat el 
PIVE (vigent encara durant part del 2016) i la recupe-
ració econòmica han impulsat les vendes del sector, 
que han superat el milió d’unitats aquest 2016. “Les 
causes d'aquest bon resultat són principalment la 
millora del clima econòmic, l'esforç comercial cons-
tant de concessionaris i marques i la forta activitat 
turística, que s'ha refl ectit positivament al canal de 

La previsió 
més optimista 

per a aquest 
2017 és d'1,2 
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lloguer”, segons Anfac. La patronal ha lamentat 
que l’absència ‘un nou pla PIVE en la segona meitat 
de l'any ha provocat un alentiment de les vendes, 
especialment notable en l'últim trimestre del 2016.

 

Previsions pel 2017

“Encara estem lluny del mercat potencial que li cor-
respon a Espanya pel seu desenvolupament econò-
mic, de manera que la fiscalitat i els programes de 
desballestament són eines fonamentals per impulsar 
el mercat i la renovació del parc. Si a més, s'aprofi-
tés el bon context econòmic i la millora de l'ocupa-
ció prevista per 2017, el mercat per a l'any que ve 
podria situar-se per sobre d'1,2 milions”, ha previst 
Anfac en el seu comunicat.

 

Les marques més buscades

Per marques, Renault ha liderat aquest 2016 el mercat 
espanyol, amb 90.503 automòbils de turisme venuts, 
per davant d’Opel (89.383) i Volkswagen (89.012). 
Els models més venuts han estat el C4, amb 34.615 
unitats matriculades entre gener i desembre, seguit 
del Leon (33.653) i de l’Ibiza (31.836). Per tipus de 
motor, els models dièsel continuen liderant el mercat 
d’automòbils a Espanya, amb una quota de mercat 
del 56,8%, per davant dels motors de benzina, que 
representen el 40,2% de les matriculacions. Per úl-
tim, els cotxes híbrids i elèctrics representen el 3% 
de les matriculacions anuals.t 

L'efecte de la Setmana Santa

La ubicació en el calendari de la Setmana 
Santa acostuma a ser un factor determi-
nant en els còmputs parcials, per mesos, 

de vendes de vehicles. Això es deu a la importàn-
cia del paquet de vendes a empreses de lloguer 
de vehicles que renoven flota de cara a aquesta 
cita. Per això el ritme de vendes del 2017 s'havia 
ralentitzat en espera del passat període vacaci-
onal. Els propers índexs segurament apuntaran 
a un augment de vendes. 
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Les persones amb una minusvalidesa física, 
sigui congènita o a causa d'un accident, de 
trànsit, per exemple, es troben sovint amb 

diverses traves a l’hora d’optar per aconseguir con-
duir un vehicle, però també pel simple fet d’obtenir 
el permís de conducció.

L’objectiu és fer accessible per a tothom els vehi-
cles mitjançant l’adaptació per a conducció de per-
sones amb mobilitat reduïda mitjançant l’aplicació 
de petites modificacions infraestructurals del vehicle 
que ens resultaran més satisfactòries si les tramitem 
mitjançant tallers i serveis professionals qualificats. 

Referent al cost d’adaptar un cotxe que no és de 
nova adquisició és obvi que cal afrontar una despe-
sa extra però també existeixen ajudes econòmiques 
que poden fer més suportable la inversió. L’adaptació 
de vehicles pot passar per diferents accions que 
permeten i faciliten la conducció, com per exemple 

Adaptació: vehicles per 
a tothom

l’adaptació de seient, l’acceleració en palanca, els 
comandaments per infrarrojos, l’embragament au-
tomàtic o la mecanització o modificació dels siste-
mes de pedals. 

És important saber que qualsevol d’aquestes mo-
dificacions ha de ser licitada pel taller que l’efectua i 
de forma posterior, sempre que comporti modificació 
dels sistemes motor o accessori del vehicle, passar 
per la verificació de la Inspecció Tècnica de Vehicles, 
així com incorporar-ho a la documentació necessària 
del vehicle. Així ja haurem completat el procés i el 
cotxe, un cop adaptat, ja circularà de forma legal. 

L’adaptació s’ha de 
fer en tallers mecà-
nics especialitzats

Especial motor
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Consells per 
escollir la moto 
que realment 
necessitem

Un primer consell a l'hora 
d'escollir una moto és dei-
xar a un costat “els amors 

a primera vista”. És molt fàcil que 
t'enamoris d'un model que ni ne-
cessites ni et convé. Per això, per 
triar bé és convenient que tinguis 
en compte una sèrie de factors:

 

Per a què vols la moto

Sens dubte, el factor més impor-
tant. No és el mateix necessitar-la 
per moure't exclusivament per la 
ciutat, per anar a treballar, per a 
gaudir-la el cap de setmana o per 
a fer viatges llargs. 

Una moto a mida

Una vegada hagis triat el model 
que més s'adequa a les teves ne-
cessitats, has de comprovar que 
s'adapti a les teves característiques 
físiques i que et sentis còmode. La 
majoria de motos són aptes per a 
la gran majoria de conductors. No 
obstant això, l'alçada determina el 
tipus de moto en la qual estarem 
més còmodes. 

Nova o usada

L'últim factor clau, i no el menys 
important, a l'hora de triar moto 
és el pressupost. Si és més aviat 
escàs, una bona opció són les mo-
tos d'ocasió, especialment si ets un 
motero novell. D'aquesta manera 
la teva iniciació al món de les dues 
rodes serà més econòmica. Les 
motos noves, per la seva banda, 
t'asseguren el seu estat impecable, 
la garantia de la marca i facilitats 
de pagament. 

Especial motor
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TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotografi at Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida fi ns al 28 de febrer de 2017. Preu de l’Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 places, vàlid per a Península i Balears per 
a clients particulars que fi nancien a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 15.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 
anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants 

Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes. Del seu 
altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS,  llandes d’aliatge de 18”, càmera 
posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització interior. O del seu 
reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Mitsubishi Outlander, des de 23.400€

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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CCircular amb un vehicle en bon estat millora 
la seguretat vial i evita el risc de patir acci-
dents, per això és important fer un correcte 

manteniment dels elements del vehicle.

Revisar llums, rodes, frens,  
líquids o bateria és necessari

Llums: s’ha de comprovar que funcionin els dife-
rents llums del vehicle, sobretot els fars davanters. 
És convenient que estiguin lleugerament inclinats 
cap a baix per evitar enlluernar d’altres conductors.

Rodes: els pneumàtics han de tenir la pressió que 
indica el manual, aquesta s’ha de comprovar en fred. 
També és important comprovar la fondària del dibuix 
i buscar possibles escletxes. És recomanable canviar 
els pneumàtics cada 15.000 km.

Frens: s’ha de comprovar una vegada al mes que 
el nivell del líquid de frens romangui sempre igual, 
si baixa caldrà afegir-hi més, sense sobrepassar la 
línia que marca el fabricant.

Eixugaparabrises: comproveu que el recipient es-
tigui ple i que no hi hagi obstruccions en els orificis 
de sortida. Reviseu també les gomes.

És important fer una 
revisió periòdica del 
vehicle

Oli: convé revisar el nivell de l’oli una vegada al 
mes, i canviar-lo cada 5.000 km. A més s’ha de re-
emplaçar el filtre en cada canvi. 

Bateria: l’exterior de la bateria ha d’estar net i 
sec, si apareix una capa blanca en els terminals, 
netegeu-los amb un raspall i aigua amb bicarbonat 
sòdic i unteu-los amb greix antiàcid. Si és una bate-
ria que necessita manteniment, comproveu el nivell 
d’aigua destil·lada i ompliu el que falti. 

 Líquid de la transmissió: una vegada al mes re-
viseu aquest líquid, que cal canviar cada 60.000 km.

Anticongelant:  És recomanable que una vegada 
l’any en un taller professional us buidin el sistema de 
refrigeració i reemplacin l’anticongelant. 

Especial motor
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Trenca les normes.
Llegeix la Fosbury,  

la nova revista  
de tot l’altre esport. 

Subscriu-t’hi a  
www.fosbury.cat/paper

i te l’enviem a casa

només
25€ any 
4 números!
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