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Motospazio inaugura nou concessionari en el centre de Barcelona 

• Situat a l’Avinguda Diagonal i amb una extensió de quasi 400m2, el nou showroom es 

convertirà en un centre de referència per als amants de les motos. 

• La inauguració de la nova botiga s’emmarca dins del pla d’expansió a Catalunya del Grup 

Piaggio, que confia en Motospazio per consolidar la seva presència al territori català. 

4 de juliol de 2017. – El segon concessionari de Motospazio, del grupo Movento, obre portes avui a 

l’Avinguda Diagonal 428, en ple centre de Barcelona. El grup italià Piaggio ha apostat de nou per 

Motospazio, com el seu concessionari oficial, per exhibir, en un espai de quasi 400m2, les seves novetats 

en el sector del motociclisme. Les instal·lacions ‘premium’ de Motospazio, completament adaptades a la 

nova imatge corporativa del Grup Piaggio i amb personal altament qualificat, exposaran vehicles de fins 

a sis marques diferents (Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Moto Guzzi i Derbi).  

Motospazio emprendrà a la nova instal·lació, al bell mig de la ciutat de Barcelona, un nou concepte 

d’exposició, amb una imatge minimalista i acurada, única a la xarxa de concessionaris del grup Piaggio, 

on els clients podran trobar tots els models, colors, accessoris i roba de les marques del grup, a més de 

poder gaudir de totes les facilitats per poder comprar una moto. El nou showroom inaugurat avui duplica 

l’espai expositiu i de venda de Motospazio, que actualment ja compta amb dues botigues a la ciutat 

comtal. 

Ubicada al carrer Calvet, la seu de Motospazio va ser inaugurada al 2014. En tres anys, han aconseguit 

posicionar-se com un dels principals concessionaris de motos de Barcelona. D’acord amb la progressió 

del mercat, durant aquests darrers anys han tingut un creixement de vendes constant i, al 2017, esperen 

vendre prop de 900 unitats. La filial de motocicletes de Movento ha crescut de la mà de Piaggio, que des 

d’un principi compta amb un fort pla d’expansió al territori català. 

 

Sobre Motospazio 

Motospazio és l'exclusiu espai per a les dues rodes del grup empresarial familiar Moventia, que 

comercialitza les marques Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Derbi i Moto Guzzi. Moventia, mitjançant la 

seva xarxa de 32 punts de venda oficials, distribueix prop de 19.000 vehicles, tant nous com d'ocasió, 

sent concessionaris oficials de les marques Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Renault, 

Dacia i les 6 marques de motos del Grup Piaggio. 


