
 
 

Auser col·labora amb l’Associació Sanfilippo en una gala 

solidària a Terrassa 

- L’esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim divendres 8 de juny a l’Hotel Cándido de 

Terrassa, comptarà amb el patrocini solidari del concessionari Renault de la ciutat 

6 de juny de 2018.- El concessionari Auser Renault de Terrassa col·labora amb la Gala Solidària 

Sanfilippo, un sopar i còctel solidari organitzat per l’Associació Sanfilippo Barcelona, que lluita per 

trobar una cura per a la Síndrome de Sanfilippo, una malaltia degenerativa que afecta nens d'entre 

2 i 5 anys deteriorant les seves funcions motrius i mentals. 

 

L’esdeveniment, que se celebrarà el divendres 8 de juny a l’Hotel Don Cándido de Terrassa, vol 

recollir recursos per a la investigació de la malaltia i comptarà amb la participació dels 

monologuistes Barragán, Jorge Santini i Alberto Demomento. A més a més, hi haurà sorpreses 

per a tots els assistents i una ambientació única amb personatges d’Star Wars per donar tota la 

força necessària als afectats per la Síndrome de Sanfilippo i als seus familiars. 

 

Amb aquesta col·laboració, el concessionari Auser Renault de Terrassa, que forma part del grup 

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

especialment en l’àmbit més pròxim, com és el cas de Terrassa. 

 

L’Associació Sanfilippo Barcelona és una entitat fundada l’any 2010 a Terrassa que lluita per trobar 

una cura per a la Síndrome de Sanfilippo, una malaltia degenerativa que afecta menors d’entre 2 

i 5 anys. 

 

Totes les persones interessades a assistir al sopar podran fer la seva reserva prèvia al següent 

enllaç del web d’Auser. 

 

El concessionari Auser Renault de Terrassa és un dels concessionaris oficials de Renault del grup 

Movento, que està present al Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès Nord, Maresme, Bages i 

https://renault.auser.com/ca/sopar-solidari-amb-lassociacio-sanfilippo-de-barcelona


 
 

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 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. 


