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Una bona ocasió per millorar 
sobre rodes

cada any per aquestes dates, la fira Motor Total –que 
arriba a sumar una dècada de presència al Parc Nou– 
serveix com a recordatori de les novetats i sobre-
tot de les possibilitats que ofereix el segment més 
a l'abast. Aquell al que la gran majoria pot aspirar. 
I de tots els professionals del sector que treballen 
millorant dia a dia, retallant els temps d'acció sobre 
els nostres cotxes i, alhora, ens permeten que el dia 
a dia vagi bé i sobre rodes.  

El sector automobilístic és un dels que sempre 
s'ha d'estar reinventant i oferint productes, 
solucions, novetats o sistemes de finançament 

per arribar al consumidor final. L'elecció d'un vehicle 
és una decisió trascendent en la qual la confiança 
en la marca o el servei post-venda resulta clau. Com 
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L’Ajuntament de Mataró bonifica en un 95 
% l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO) i la corresponent taxa de llicència 

d’obres en aquells casos en què l’actuació es destini 
a implantar sistemes de recàrrega de vehicles elèc-
trics en garatges col·lectius. Aquestes construcci-
ons, instal·lacions i obres són considerades d’interès 

Ajudes per instal·lar sistemes 
de recàrrega elèctrica en  
garatges col·lectius

municipal, motiu pel qual l’Ajuntament va decidir in-
troduir aquesta bonificació en les ordenances fiscals 
per a 2018. La mesura està en consonància amb el 
paquet de mesures que vol impulsar la Unió Europea 
perquè els edificis es dotin de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics i que s’inclouran en la modificació 
de la Directiva europea sobre eficiència energètica. 
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E l concessionari de Mercedes, MB Motors, 
va presentar en societat el nou CLS Coupé, 
acompanyat dels Dream Cars (S Berlina, 

S Coupé, S Cabrio, Classe E Berlina, Estate, All 
Terrain, Coupé, Cabrio. Va ser una vetllada fan-
tàstica amb uns fantàstics vehicles. Per arrodonir 
la festa amb la presència d'un vaixell de la marca 

Presenten el nou Mercedes 
CLS Coupé a MB Motors

Pardo que els assistents van poder conèixer de 
primera mà.

Com acostuma a passar en aquests esdeveniments 
i amb cotxes que generen tanta expectació, l'assis-
tència va ser important amb unes 150 persones que 
no se'n van voler perdre detall. 
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Primers 54km 100% elèctric

CO2: 41-154 g/km · Consum 1,7 - 6,3 l/100 km.
Oferta financera “Clever Option” del Mitsubishi Outlander 200 MPI CVT Motion 2 WD 5 places, vàlida a Península i Balears, sobre un preu de 23.400 € 
(inclou promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM i transport). Entrada: 7.587,33 €. TIN: 7,95%. TAE: 9,65%. 1 quota de 182,46 €, 34 quotes 
de 185,00 € i 1 quota de 12.747,51 € (Valor Futur Garantit). Comissió d'Obertura 3%. 474,38 € al comptat. Import Total del Crèdit 15.812,67 €. Import 
Total Degut, 19.694,35 €. Sent el dia de contractació el 09/01/2018 i primer pagament el 05/02/2018. Oferta vàlida fins al 30/04/2018. Finançament 
ofert i subjecta a estudi i aprovació per part de Santander Consumer, E.F.C., S.A.

Des de 185 €/mes
36 quotes. Entrada: 7.587,33 €. Última quota: 12.747,51 €. TAE: 9,65%

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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DIVERTEIX-TE A LA
 FIRA EN FAMÍLIA

Tot un seguit d’activitats per a tota la fa-
mília a les que no hi podeu faltar!! Amb 
màgia, malabars, globus amb formes, 

maquillatge, xanquers...

Del 26 al 29 d’abril l’Espai Firal del Nou Parc 
Central acollirà la desena edició de la fira 
MotorTotal. Una exposició amb el principal 

objectiu de potenciar el sector i on queden represen-
tades més de 20 marques i 150 vehicles. MotorTotal 
va néixer en el període més àlgid de la crisi amb 
l’ànim d’incentivar la compra en un moment on la 

10a Edició de Motor Total, la 
fira del vehicle nou, km 0 i 
semi nou

venda de vehicle nou va patir una baixada en picat. 
Com a conseqüència d’aquest fet va augmentar la 
venda de vehicles d’ocasió.

Quasi 10 anys després, l’economia afortunada-
ment es va recuperant i aquest fet ha permès una 
lenta però continua remuntada en la venda de ve-
hicle nou. Aquest fet ha fet que MotorTotal s’adapti 
als nous moments i canviï la seva denominació pas-
sant a ser la Fira del vehicle nou, km0 i seminou de 
Mataró i Maresme.

MotorTotal 2018 obrirà les seves portes el dijous 
26 a les 16.00 h. fins les 20:30 h.

El divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 la fira 
romandrà oberta al públic en horari ininterromput 
de 10:30 a 20:30h. 
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REVISIÓ
AUTO ENERGIA

MANTENIMENT

OLI CEPSA
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canvi d'oli i filtre
+

test punts seguretat

tot inclòs
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Serveis per l’automòbil

T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró

Renovar el cotxe per raons 
mediambientals

Els concessionaris catalans han registrat 
un increment de la demanda per part 
dels potencials compradors per renovar 

els vehicles més antics des de l'entrada en vigor 
el darrer 1 de desembre de les restriccions de 
circulació a l'àrea metropolitana de Barcelona 
en cas d'episodi de contaminació. El membre del 
comitè executiu de Faconauto, Jaume Roura, 
assegura que "es nota una major afluència de 
visites de consumidors que no es plantejaven 
canviar el vehicle, però que ara sí que ho estudien 
arran de les noves normatives mediambientals".

Les restriccions per als vehicles considerats més 
contaminants per la normativa metropolitana 
-els que utilitzen motors de benzina anteriors 

a l’any 2000 (previs a l'Euro 3) i de dièsel anteriors 
al 2006 (previs a l'Euro 4)- passaran de ser única-
ment en episodis mediambientals a ser permanents 
a partir de l'1 de gener de 2020. En aquest sentit, 
Roura ha assenyalat que ara queden per davant 
dos anys "de transició" per tal que els propietaris 
dels vehicles considerats més contaminants puguin 
renovar el parc automobilístic, que és un dels més 
envellits d'Europa, tant pel que fa a Catalunya com 
al conjunt de l'Estat.

El sector està fent campanyes comercials per in-
centivar el canvi de cotxe, apostant especialment pels 
models amb motors híbrids. Igualment, Roura ha re-
cordat els plans governamentals d'incentius, com el 
Movea 2017, que ofereix subvencions a la compra de 
vehicles que funcionen amb motors alternatius als 
combustibles tradicionals com la benzina i el dièsel. 

El d'Espanya és un dels parcs  
automobilístics més envellits 
d'Europa

Aquest tipus de 
subvencions 
aniran a més 
en els propers 
anys. 
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Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.

NOU RANGE ROVER VELAR

NO NECESSITA 
PRESENTACIÓ

LAND MOTORS 
Concessionari o�cial Land Rover
Crta. N-II Km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. 

Tel. 93 741 80 25 - landmotors.landrover.es
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SBOM és una trobada de furgonetes VW fa-
bricades abans del 1967, les conegudes T1, 
unes furgonetes icòniques que es distingeixen 

pel seu gran logo frontal i els parabrises partits. Es 
tracta d'una trobada que ja es va realitzar a Mataró 
els anys 2008 i 2009 i que espera reunir el màxim 
nombre de T1s del nostre país. L’edició d’enguany se 
celebrarà el pròxim dia 12 de maig entre les 8h del 
matí i la mitjanit al Port de Mataró i ja hi ha un total 
de 150 furgonetes inscrites per a aquest esdeveni-
ment procedents de diversos països.

Les VW més icòniques, 
reunides a Mataró

 La jornada 
del proper 12 de 

maig ja comp-
ta amb més de 
150 furgonetes 

inscrites.

unes furgonetes icòniques que es distingeixen 
pel seu gran logo frontal i els parabrises partits. Es 
tracta d'una trobada que ja es va realitzar a Mataró 
els anys 2008 i 2009 i que espera reunir el màxim 
nombre de T1s del nostre país. L’edició d’enguany se 
celebrarà el pròxim dia 12 de maig entre les 8h del 
matí i la mitjanit al Port de Mataró i ja hi ha un total 
de 150 furgonetes inscrites per a aquest esdeveni-

del proper 12 de 
maig ja comp-
ta amb més de 
150 furgonetes 

Especial motor

ESPECIAL MOTOR 7,8,9,10,11,12,13,14.indd   6 25/04/2018   19:03



La programació

Amb un total 150 furgonetes inscrites aquesta 
edició, procedents d'Espanya i d'Europa, el Port de 
Mataró acollirà la trobada davant del mar amb una 
programació de primera. A més de les furgonetes, 
es podrà gaudir de bona gastronomia a l'aire lliure 
amb diverses food truks que serviran plats de cui-
na veneçolana, pizzes o crepes, així com cervesa 
artesana local.

Per amenitzar la trobada,  

hi haurà música en directe de la mà 

dels LaJonkollective i una sessió de 

ball de Lindy Hop.

El tret de sortida de la jornada serà a les 8h del 
matí amb l'obertura i la recepció dels participants, 
que gaudiran d'un pack de benvinguda, seguit d'una 
estona per esmorzar. 

Durant el matí els infants podran jugar a l'espai 
per a nens i a les 12h començarà l'estona de música 
i la ballada de swing. A les 14.30h tenen previst fer 

Els antecedents

L’any 2008 i 2009 Mataró ja va acollir 
aquesta trobada al nou Parc Central, la 
qual va reunir 18 T1s. Uns anys més tard, 

el 2014, l'esdeveniment es va consolidar amb un 
èxit de participació i assistència amb un total de 
42 furgonetes d'arreu d'Espanya i França. Durant 
l'any 2016 es va tornar a batre el propi rècord, 
amb 76 participants vinguts de llocs de tota 
Europa, com Finlàndia, Bèlgica, Holanda i Itàlia.

la fotografia de la jornada i a les 
16h entregar els premis i portar 
a terme els sortejos i rifa. Al ves-
pre el sopar serà lliure, i a les 23h 
serà l'hora de la festa per acabar 
l'acte. 
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Quan ens plantegem comprar un cotxe nou ens preguntem de 
quin tipus ens convindrà més, si de dièsel o de benzina? No 
és que uns siguin millors, però tots dos tipus tenen els seus 

avantatges i inconvenients que cal conèixer.

Vehicles de motor benzina:

Entre els avantatges dels cotxes de benzina trobem que, gene-
ralment, els seus preus són més econòmics que els dièsel, a més el 

El dilema permanent: 
de benzina o de dièsel?

 Tots dos tipus tenen els seus 
avantatges i inconvenients que cal

conèixer abans de fer una com-
pra: sempre que no vulguem optar 
pels nous tipus de vehicles menys 

contaminants"
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Avinguda Maresme, 59
- MataróTel. 93 131 66 44

www.auto88.com

Auto 88, el teu nou concessionari
i taller oficial.

Hola Mataró!

Vehicles de motor dièsel

Aquests vehicles resulten molt més cars 
en un primer moment, a més, així com 
el seu manteniment, i el fet de tenir 

motors més complexos, haver de reparar-los 
també és bastant costós. Per aquest motiu, si 
teniu pensat canviar de cotxe en un període 
inferior a dos anys no us resultarà una compra 
rendible. Però, els motors dièsel tenen l’avan-
tatge de consumir molt poc, degut al fet que 
necessiten poc combustible per produir molta 
potència a baixes revolucions. I això, unit al fet 
que el preu del dièsel és més econòmic que la 
benzina i que són motors durs dissenyats per 
treballar molt i amb condicions dures, fa que 
siguin molt resistents. 

seu manteniment a curt termini també resulta més 
avantatjós.

Com que compten amb una mecànica menys evolu-
cionada, acostumen a patir menys avaries i resulten 
molt més fiables.

A més, aquests motors es poden portar a revolu-
cions bastant elevades.

Però també tenen alguns inconvenients com pot 
ser el fet que el preu del combustible és més elevat. 
I això se li ha d’afegir que aquests vehicles consu-
meixen molt més combustible.
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