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Primera edició dels
premis CIAC

EN EL MARC DEL MÍTING D’AUTO La cerimònia

de lliurament de la primera edició dels
premis CIAC, els guardons empresarials
creats pel Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, va reunir la setmana passada a Barcelona a més de 250
persones del sector de l’automoció.
L’acte, que va tenir lloc al Palau de Congressos de Catalunya i als jardins de
l’hotel Fairmont Rey Joan Carles I, va
estar presidit pel conseller d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget.
El premi CIAC a la Mejor empresa
d’automoció de l’any va recaure en Relats, empresa familiar d’origen tèxtil,
fabricant líder europeu d’una àmplia
gamma de fundes i proteccions per a
aplicacions altament exigents. Tecno-

El Míting d’Auto és la gran
cita del sector

matrix companyia dedicada al disseny i
fabricació d’estris de control dimensional i maquinària especialitzada en el
control de qualitat, va ser guardonada
amb el premi CIAC a la millor estratègia
d’innovació. Finalment, IDIADA, companyia líder especialitzada en disseny,
enginyeria, proves i serveis d’homologació per a la indústria de l’automòbil
internacional, va ser distingida amb el
premi CIAC al millor pla d’internacionalització. Aquests guardons empresarials creats pel CIAC neixen amb la voluntat de reivindicar la importància del
sector automobilístic per a l’economia
catalana, mentre que el Miting d’Auto té
per objectiu convertir-se en una cita
ineludible al calendari del sector automobilístic nacional.

El Mitsubishi
Outlander PHEV és
enguany l’elèctric
i híbrid endollable
més venut arreu
del mercat
espanyol. Des del
mes de gener se
n’han matriculat
ja 495 unitats, un
85% més que les
267 de l’any
passat per
aquestes dates

Michelin en el repte
80eDays

Toyota España llança
el nou GT86 2017

VOLTA AL MÓN ELÈCTRICA Michelin ha fet

MERCAT Toyota comercialitza ja al
nostre país el nou GT86 2017, l’actualització del cupè de motor davanter i tracció posterior de la
firma des de 32.990 euros. Es presenta amb un disseny renovat,
ajustos al bastidor per millorar el
seu comportament, un equipament
més complet i més qualitat a l’habitacle. El seu propulsor bòxer 2.0 de
200 CV, associat a una caixa de
canvis manual de 6 velocitats o a
una transmissió automàtica de 6
marxes, ofereix unes prestacions
prou millorades.

història amb la seva participació
amb el Team Spain en el nou rècord mundial establert per la prova
de resistència 80eDays el 2016: la
volta al món amb vehicles elèctrics. Han estat 289.662 km
completats al voltant del
globus creuant 20 països i 3
continents a bord de vehicles 100% elèctrics en 80 dies
per difondre els avantatges de la
mobilitat elèctrica. En aquest repte, que encaixa a la perfecció amb la
filosofia de Michelin de fomentar
la mobilitat sostenible, han participat 11 equips internacionals que
van partir de Barcelona el 16 de
juny per tal de creuar la meta de
tornada en la Ciutat Comtal el 4 de
setembre. L’equip espanyol, amb
Rafael de Mestre i Armand Figueras, equipava el seu Tesla Model S
amb uns Michelin Primacy 3 en la
dimensió 245/45 R19 102Y Extra
Load.

L’Infiniti Q50,
ara des de 25.200 euros
LLANÇAMENT Infiniti España posa a
disposició dels clients que busquen
una berlina de gamma extra exclusiva i distintiva el Q50 2.2 d de 170
CV a un preu molt avantatjós: des
de 25.200 euros. El seu motor de
2.2 litres de quatre cilindres turbodièsel pot anar associat a una transmissió manual de 6 velocitats o a
una d’automàtica de 7 i tracció
posterior. Amb un complet equipament, la luxosa berlina japonesa és
una interessant alternativa sobretot per la seva favorable relació
qualitat preu.
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www.motorllansa.es
Consum mixt: 3,8-7,3 l/100 km. Emissions de CO2: 99-172 g/km
*Condicions vàlides per a particulars que adquireixin un vehicle Nissan Qashqai, Juke o Xtrail inançant amb Magic Plan de RCI Banque SA, Sucursal a Espanya del 17 al 23 d’Octubre. Per a més informació
acudeix al teu concessionari més proper.

