
LA VANGUARDIA 16 OCTUBRE 2016 Motor 33

! LA GUANTERA

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’Au-
tomoció de Catalunya, va reunir la set-
mana passada a Barcelona a més de 250
persones del sector de l’automoció.
L’acte, que va tenir lloc al Palau de Con-
gressos 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 Cata-
lunya, Jordi Baiget.
El premi CIAC a la Mejor empresa

d’automoció de l’any va recaure en Re-
lats, empresa familiar d’origen tèxtil,
fabricant líder europeu d’una àmplia
gamma de fundes i proteccions per a
aplicacions altament exigents. Tecno-

matrix companyia dedicada al disseny i
fabricació d’estris de control dimensio-
nal i maquinària especialitzada en el
control de qualitat, va ser guardonada
amb el premi CIAC a la millor estratègia
d’innovació. Finalment, IDIADA, com-
panyia líder especialitzada en disseny,
enginyeria, proves i serveis d’homologa-
ció per a la indústria de l’automòbil
internacional, va ser distingida amb el
premi CIAC al millor pla d’internacio-
nalització. Aquests guardons empresari-
als creats pel CIAC neixen amb la vo-
luntat 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 auto-
mobilístic nacional.

Primera edició dels
premis CIAC El Míting d’Au-

to és la gran
cita del sector

Michelin en el repte
80eDays

VOLTA ALMÓN ELÈCTRICAMichelinha fet
històriaambla sevaparticipació
ambelTeamSpainenelnourè-
cordmundial establertper laprova
deresistència80eDaysel2016: la
voltaalmónambvehicleselèc-

trics.Hanestat289.662km
completatsal voltantdel
globuscreuant20països i 3
continentsaborddevehi-
cles 100%elèctricsen80dies

perdifondreels avantatgesde la
mobilitat elèctrica.Enaquest rep-
te, queencaixaa laperfeccióambla
filosofiadeMichelinde fomentar
lamobilitat sostenible,hanpartici-
pat 11equips internacionalsque
vanpartirdeBarcelonael 16de
junyper taldecreuar lametade
tornadaen laCiutatComtal el4de
setembre.L’equipespanyol, amb
RafaeldeMestre iArmandFigue-
ras, equipavael seuTeslaModelS
ambunsMichelinPrimacy3en la
dimensió245/45R19102YExtra
Load.

Toyota España llança
el nou GT86 2017

MERCATToyotacomercialitza jaal
nostrepaíselnouGT862017, l’ac-
tualitzaciódel cupèdemotorda-
vanter i traccióposteriorde la
firmadesde32.990euros.Espre-
sentaambundissenyrenovat,
ajustosalbastidorpermillorarel
seucomportament,unequipament
méscomplet imésqualitat a l’habi-
tacle.El seupropulsorbòxer2.0de
200CV,associat aunacaixade
canvismanualde6velocitatsoa
una transmissióautomàticade6
marxes, ofereixunesprestacions
proumillorades.

L’Infiniti Q50,
ara des de 25.200 euros

LLANÇAMENT InfinitiEspañaposaa
disposiciódelsclientsquebusquen
unaberlinadegammaextraexclu-
siva idistintivaelQ502.2dde170
CVaunpreumolt avantatjós:des
de25.200euros.El seumotorde
2.2 litresdequatrecilindres turbo-
dièselpotanarassociat auna trans-
missiómanualde6velocitatsoa
unad’automàticade7 i tracció
posterior.Ambuncompletequipa-
ment, la luxosaberlina japonesaés
una interessantalternativa sobre-
totper la seva favorable relació
qualitatpreu.

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

*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.

Consummixt: 3,8-7,3 l/100 km. Emissions de CO2: 99-172 g/km
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