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El concessionari Sarsa Volkswagen de Sant Cugat col·labora amb 

el 37è sopar anual d’ASDI 
 

- L’esdeveniment, que es va celebrar dissabte passat al restaurant QGAT de Sant Cugat 

del Vallès, va comptar amb la col·laboració del concessionari Volkswagen Sant Cugat 

- Unes 200 persones van assistir a la cita que recaptava recursos pels projectes de 

l’Associació 

 

9 d’abril de 2018.-  Un any més, el concessionari Sarsa Volkswagen de Sant Cugat del Vallès ha 

col·laborat amb el 37è sopar anual d’ASDI, l’Associació pro-persones amb discapacitats físiques i 

psíquiques (ASDI), organitzat per aquesta associació juntament amb Catalònia Fundació 

Creactiva.  

 

L’esdeveniment, que es va celebrar el passat dissabte dia 7 al QGAT Restaurant Events & Hotel 

de Sant Cugat del Vallès, va reunir prop de 200 persones, amb l’objectiu de recollir recursos per 

desenvolupar els projectes de l’Associació.  

 

Amb aquesta col·laboració, el concessionari Volkswagen de Sant Cugat, que forma part del grup 

Movento, torna a mostrar el seu compromís amb les causes solidàries i la societat, especialment 

en l’àmbit més pròxim, com és Sant Cugat del Vallès.  

 

ASDI Sant Cugat és una associació fundada l’any 1981, de caràcter independent i d’àmbit local, 

que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i psíquica i la 

de les seves famílies. 

 

El concessionari Sarsa Volkswagen de Sant Cugat és un dels concessionaris oficials de 

Volkswagen del grup Movento, que està present al Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès Nord, 

Maresme, Bages i Osona amb les 17 marques que representa. És un dels grups d'automoció més 

destacats del seu entorn i cada any ven prop de 25.000 vehicles, tant nous com d'ocasió. Movento  
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pertany al grup Moventia, un grup empresarial dedicat a la mobilitat compromès amb les persones, 

amb la societat, el medi ambient i la qualitat de tots els seus serveis. 

 

 

 


