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El concessionari Auser de Badalona presenta les noves 
instal·lacions a la ciutat i els seus clients 

 
- L’emblemàtic concessionari Betauto de la ciutat va obrir les seves portes a la carretera 

de Mataró de Badalona l’any 1992 

- Amb motiu de la remodelació, el concessionari ha organitzat visites guiades 

 

25 d’octubre de 2018. El concessionari Auser de Badalona, històricament conegut com a Betauto, 

ha dut a terme un projecte d’inversió i renovació global de les seves instal·lacions a la carretera 

de Mataró número 23-25 de la ciutat. Amb motiu de la reinauguració de l’espai, el concessionari 

ha organitzat unes jornades per presentar les noves instal·lacions, apropar els equips i treballadors 

i mostrar el seu dia a dia als clients i ciutadans. 

 

Les visites guiades, celebrades la setmana passada, van anar a càrrec d’Antoni Sánchez, gerent, 

Albert Parra, director comercial, i Joan Almenara, director de serveis postvenda, tots ells del Grup 

Auser. Amb explicacions dels inicis de l’emblemàtic Betauto, els assistents van ser testimonis de 

l’evolució del concessionari fins a esdevenir l’actual Grup Auser. A més, van poder descobrir en 

primera persona les noves i modernes instal·lacions. 

 

“Auser, en el seu moment Betauto, és un concessionari amb un gran arrelament a Badalona i 

altament compromès amb la ciutat i els seus habitants i clients. És per aquest motiu, i coincidint 

amb la reinauguració de les instal·lacions, que els hem obert les portes del concessionari per fer-

los partícips d’aquest moment”, ha explicat Sánchez. 

 

L’any 1992, els responsables de Renault confien en la família Martí, concessionària de Renault a 

Sabadell, i els atorguen la concessió oficial de Renault a la ciutat de Badalona. El 30 de novembre 

d’aquell any es constitueix la societat Betauto, amb domicili a la carretera de Mataró 23-25 de 

Badalona, per als serveis de venda i reparació de vehicles Renault.  
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Amb l’inici de segle XXI, Renault inicia un procés de reorganització i concentració de la seva xarxa 

de concessionaris i confia en l’actual grup per constituir una única marca a la zona de Sabadell, 

Cerdanyola, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Mataró, Calella 

i Pineda. L’any 2002 es constitueix la nova societat sota la denominació Auser, grup que esdevé 

un dels concessionaris referents de tot l’Estat. 

 

El concessionari Auser Renault de Badalona és avui una de les ensenyes oficials 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 27.000 vehicles, tant nous com d'ocasió. Movento pertany al grup 

Moventia, un grup empresarial dedicat a la mobilitat sostenible compromès amb les persones, amb 

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


