
 

 
 

 

 

Els pilots Aleix Espargaró i Scott Redding visiten Motospazio 

 

- El concessionari del grup Movento a Barcelona és el lloc escollit per a la trobada amb els 

pilots de MotoGP que tindrà lloc el pròxim 14 de juny. 

- Espargaró i Redding es troben a Barcelona amb motiu de la celebració del Gran Premi 

de Catalunya, que es disputarà aquest cap de setmana. 

 

7 de juny de 2017-. El pròxim dijous 14 de juny, Motospazio el concessionari oficial de les marques 

Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Derbi i Moto Guzzi del grup Movento, rebrà la visita d’Aleix 

Espargaró i Scott Redding, els dos joves pilots de l’equip Aprilia Racing. Amb motiu de la celebració 

del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, Espargaró i Redding signaran autògrafs (17.30 h) als 

aficionats i clients que s’acostin fins al concessionari de Motospazzio, ubicat a l’Avinguda Diagonal 

nº428 de Barcelona.   

 

A més a més de la signatura, el públic podrà compartir impressions amb els pilots i conèixer quines 

sensacions tenen de cara a la competició del cap de setmana. Alhora, se sortejaran dues entrades 

per veure el Gran Premi de Catalunya, entre aquells assistents que pengin una fotografia a 

Instagram amb el hashtag #EspargaroMotospazio. Aquells que no hagin estat premiats es podran 

endur fotos personalitzades i adquirir determinats productes de la marca Aprilia a preus especials. 

 

Aleix Espargaró és un dels pilots catalans més cèlebres de MotoGP, la categoria reina del 

campionat. Va tornar a competir a la màxima categoria el 2012 i actualment corre amb una de les 

marques que representa Motospazio, Aprilia. El seu company d'equip, el britànic Scott Redding va 

saltar a la categoria de MotoGP l’any 2014 i enguany ha fitxat per l’escuderia Aprilia. 

 
 

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 distribueix  

 

 



 

 

 

 

prop de 27.000 vehicles, tant nous com d'ocasió, i dóna resposta a les necessitats de mobilitat de 

persones i organitzacions a través d'una oferta global i complementària en l'àmbit del transport i 

l'automoció. 


