
 

Moventia entra en l’accionariat d’Autocars Izaro 

- Amb aquest acord l’empresa consolida els serveis discrecionals en els sectors de 

l’oci i el turisme   

30 de maig de 2018-.  Moventia, seguint la seva línia estratègica d’expansió, creixement i 

diversificació, reforça la seva aposta pels serveis de mobilitat en els sectors de l’oci, el turisme i el 

lloguer d’autocars amb l’entrada en l’accionariat d’Autocares Izaro, una empresa de caràcter 

familiar i  catalana especialitzada en el servei de transport discrecional de passatgers. Actualment, 

la companyia d’autocars compta amb un equip humà de més de 180 professionals, una flota de 

130 vehicles, amb una mitjana de 6,2 anys d’antiguitat, equipats amb les darreres innovacions i 

totalment adaptats i opera a l’àrea geogràfica de Barcelona i la seva zona d’influència. 

Miquel Martí, president de Moventia, ha explicat que aquest acord “és un pas més en l’etapa de 

consolidació  de creixement del grup i suposa un pas per complementar i aportar sinèrgies a 

l’activitat d’altres empreses del grup com Calella Moventis, Emilio Seco, Autocars Pujol, Carrilets 

Turístics i així com amb les àrees discrecionals de Casas, Sarfa, Autocars Poch,”. D’aquesta 

manera, amb l’entrada a Autocars Izaro, Moventis reforça la seva unitat de negoci enfocada als 

serveis discrecionals, que es consolida com a referent en el sector i a nivell estatal amb un equip 

de més de 600 persones i una flota de 500 autocars. 

 

Amb més de 48 anys d’experiència, Autocares Izaro és una companyia referent en serveis de 

mobilitat i lloguer de vehicles i autocars per a totes les activitats d’oci, turisme, congressos, 

convencions, escoles i grans esdeveniments amb els millors estàndards de qualitat. Amb la 

integració, l’empresa seguirà gestionada per la família Tena des de la seva seu, ubicada a la Zona 

Franca de Barcelona, i comptarà amb el suport de tot l’equip Moventia i la resta d’empreses del 

grup. 

 

Moventia és un grup empresarial expert, des de 1923, en mobilitat sostenible, compromès amb 

les persones, la societat, el medi ambient i la qualitat dels seus serveis. En total, el grup Moventia 



 
transporta més de 110 milions de passatgers l'any i distribueix prop de 27.000 vehicles anuals 

nous i d'ocasió amb les 17 marques que representa.  

 

 


