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PRÒLEG

A les darreries de la gran etapa modernitzadora del país
que va significar la Mancomunitat de Catalunya, l’any 
1923, Miquel Martí Adell va fundar l’empresa, amb un
primer autobús urbà que circulava per la ciutat de Sa-
badell.

Noranta anys després, la tercera i la quarta generació
de la família Martí –amb el permís, això sí, de la sego-
na– segueixen al capdavant del negoci, amb una em-
presa que poca cosa té a veure pel que fa a la dimensió 
i grandària amb la dels primers anys, però amb el mateix
objectiu de treballar per a la mobilitat de les persones, 
ja sigui a través del transport col·lectiu o bé del sector 
de l’automoció.

El llibre que tinc el goig de prologar fa un repàs a les
nou dècades de la història de l’empresa, des dels seus 
inicis fins als nostres dies. Al mateix temps, ens mostra
l’evolució i el progrés del país en matèria de mobilitat 
i d’infraestructures viàries, per mitjà dels ulls de Mo-
ventia, un dels principals actors d’aquest àmbit. Crec, 
doncs, que és força interessant i útil conèixer amb una 
mica més de detall les transformacions que en aquest 
camp ha viscut el nostre país en aquesta llarga etapa.

ARTUR MAS
President de la 
Generalitat de Catalunya
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En tot cas, però, Moventia no commemoraria enguany el seu norantè aniversari si 
les diverses generacions de la família Martí no haguessin treballat de valent per
tirar endavant l’empresa, una tasca que s’ha fet amb honestedat, innovant quan
calia, arriscant quan tocava, i incorporant els compromisos i els valors socials, i
amb el medi ambient, que les societats modernes exigeixen.

Avui en dia Moventia és una empresa familiar catalana exemplar, arrelada al terri-
tori, sòlida i diversificada, present en el camp del transport i l’automoció, que ofe-
reix múltiples prestacions, que aplica la tecnologia més actual i que s’adapta total-
ment a les necessitats de la seva clientela. I com a president de la Generalitat, vull 
felicitar a totes les persones –directius, treballadors, col·laboradors– que formen 
part d’aquest projecte empresarial per aquests primers noranta anys de vida.

Les meves darreres paraules tenen un caire més personal que institucional. Conec 
els germans Martí Escursell des de fa temps i tinc molt bona relació amb ells. Sé 
dels esforços que fan i els afanys del dia a dia per tirar endavant l’empresa, especialment
en aquests darrers anys tan complicats que estem vivint. Sóc coneixedor també del
seu compromís amb el país, un compromís que palesen generant riquesa i ocupa-
ció. I crec, sincerament, que el conjunt de la família es mereix tot el meu reconei-
xement i agraïment per tot el que han fet d’ençà que el primer autobús Ford TT
feia la línia «Creu Alta-Estación Tren Eléctrico» de Sabadell.

Barcelona, juny del 2014
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PRESENTACIÓ

En primer lloc voldria agrair molt sincerament al Molt 
Honorable President Mas que ens hagi dedicat la salu-
tació del pròleg d’aquest llibre, que commemora els
nostres noranta anys d’història, i que tinc el goig de
presentar. Ha estat un honor i un privilegi per a tota la 
família de Moventia.

Quan els meus fills em van comentar que volien cele-
brar els 90 anys de l’empresa familiar, en un primer
moment, em vaig quedar sorprès, però ben aviat vaig 
entendre el perquè de la iniciativa i els hi estic molt
agraït. El temps passa per a tothom i, probablement, si 
haguessin esperat als 100 anys ni jo ni la Maria Rosa, 
la meva esposa, ho podríem haver disfrutat com ara. 

El primer que em va venir al cap amb aquesta celebra-
ció va ser que al meu germà Heribert, li hagués encan-
tat poder-la viure, però malauradament ens va deixar 
ja fa uns quants anys. Així és que jo vaig decidir gau-
dir-la molt, amb il·lusió, plenitud, i col·laborant en el
relat de la nostra trajectòria empresarial que recull
aquest llibre. No ha estat fàcil, però sí gratificant. He
donat contingut a les quatre primeres etapes de la his-
tòria de l’empresa: el meu pare i el meu oncle estaven 
al capdavant de les dues primeres; i el meu germà i jo, 

MIQUEL MARTÍ CARCELLER
President honorífic de Moventia



90 anys en moviment

10

de les dues següents. Els meus fills han preparat la descripció i el recull fotogràfic 
del cinquè capítol.

Quan vaig començar a donar un cop de mà en la confecció del llibre, forçosament 
vaig haver d’aturar-me i mirar enrere, i em va agafar com no podia ser d’una altra 
manera una forta nostàlgia. Però em vaig adonar del privilegi que havia tingut de 
poder haver estat testimoni de totes aquelles vivències i, ara, de poder reviure-les 
i recopilar-les. M’hi vaig posar a treballar de valent, el compromís i el repte s’ho
mereixien.

En veure l’obra acabada, al meu cap sols m’ha vingut una paraula: gràcies. Me n’ado-
no que haig de fer arribar el meu agraïment a un munt de persones que han fet
possible la llarga història de la nostra empresa. 

Al meu pare, com a fundador de l’empresa, pel coratge i l’empenta demostrada en 
aquell moment. Per mi, haver pogut gaudir de la seva companyia i el seu mestratge 
fins als meus quaranta-cinc anys, ha estat un privilegi. 

A la meva mare Andrea, per haver estat sempre la companya indispensable d’un
empresari, com el pare, que pel sol fet de ser-ho va ser empresonat i col·lectivitzat 
durant la Guerra Civil. 

Al meu germà Heribert, al qual voldria retre homenatge i record amb aquest text, 
per haver-me acompanyat en la travessa de l’empresa. Va ser un actor imprescindi-
ble, sense ell, la història de Moventia hagués estat una altra. 

A la meva família, principalment a la Maria Rosa, la meva esposa, que ha estat el 
suport familiar d’un empresari, que com és habitual, potser no lògic, ha dedicat
menys temps del que hauria desitjat a la família. Amb la seva energia, ha permès 
que jo pogués dedicar-me plenament al projecte empresarial.
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També als meus quatre fills, joves i gendres, als dotze néts i als dos besnéts, perquè 
tots ells, són, en aquests moments, el millor regal de la Maria Rosa i meu.

A tots els col·laboradors que em van acompanyar en la meva etapa al capdavant
de l’empresa. Me’n recordo molt i molt d’ells perquè van ser moltes hores de
convivència: des d’aquell conductor d’autobús, al cobrador, l’inspector, el mecà-
nic, el venedor, l’administratiu, fins a tots els directius que van fer possible el
recorregut de Moventia. Aquest llibre es un reconeixement a la seva dedicació i
compromís.

Per anar acabant aquesta presentació, voldria donar les gràcies també a la tercera 
generació familiar, tant als qui treballen a l’empresa com als qui no, per la feina feta.
Quan llegeixo el cinquè capítol, que és obra seva, em sento orgullós de tots ells, i 
penso que si el meu pare hagués pogut veure tot el que han fet i fins on han portat 
l’empresa que va fundar, n’estaria molt i molt satisfet. 

A la quarta generació, ja aterrada, a qui animo a seguir el camí marcat per les tres 
anteriors. Estic convençut que d’aquí uns anys, podran escriure un sisè capítol tan 
ple d’esdeveniments i d’èxits com el que han pogut escriure i viure els seus pares.

Per finalitzar, voldria fer arribar el meu agraïment a totes les autoritats i tècnics de 
les administracions locals, metropolitanes i autonòmiques, i a tots els dirigents de les
fàbriques d’automòbils, que han donat i estan donant la confiança a Moventia, i
han fet possible també que hàgim pogut escriure aquests 90 anys d’història, i la
puguem seguir escrivint i fent realitat en el futur.

Les meves darreres paraules són per dir-vos que ens sentim molt satisfets, tant  la 
meva  família com els 2.600 col·laboradors de Moventia, i jo mateix, de poder
presentar aquest llibre que recull els nostres 90 anys d’història, amb milers i milers 
d’actors que l’han fet possible. Gràcies un cop més.
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1939
PRIMERA ETAPA  

MIQUEL MARTÍ ADELL, FUNDADOR DEL GRUP



La història de Moventia comença amb 
Miquel Martí Adell, avi de la tercera
generació que avui lidera el grup d’em-
preses familiar Moventia.

Miquel Martí Adell va néixer el
1896 a Morella, la capital de la comar-
ca valenciana dels Ports. El poble que 
va veure néixer Miquel Martí presenta-
va un aspecte no gaire diferent al d’avui,
si més no pel que fa al nucli històric, de
carrers estrets i costeruts, envoltat per 
la muralla medieval i situat al peu del
majestuós castell. El clima, molt sec, i 

el territori, muntanyós, feien que fos
una zona poc favorable per a l’agricul-
tura, que es reduïa bàsicament a camps
d’oliveres i ametllers. 

A les primeres dècades del segle
xix, Morella havia estat un dels princi-
pals escenaris de la Primera Guerra
Carlina (1833-1838), durant la qual va
ser el centre d’operacions del general
Ramon Cabrera. Un cop superat el
conflicte, el poble va viure un dels seus 
períodes més pròspers de la mà de la
indústria llanera fins al punt que l’any 

A l’esquerra, 
Miquel Martí Adell,
(1929).

A la dreta, el seu cunyat, 
Manel Carceller Milián, 
(1929).
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ELS ORÍGENS 
FAMILIARS A 
MORELLA
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Miquela Adell, va quedar vídua amb sis
criatures, dos nois i quatre noies al seu 
càrrec, el Miquel era el més petit.

Amb la mort del pare, la família va 
haver de deixar les terres que treballa-
ven. Aleshores Morella tenia una gran 
tradició tèxtil, i la mare i els dos fills
grans, el Josep i la Josefa, van trobar
feina a la fàbrica Giner, un gran com-

1900 assolia el seu màxim històric de
població, per sobre dels 7.300 habi-
tants.

Miquel Martí Adell era fill d’una
família de Morella, que treballava al
camp. La seva infantesa va estar plena 
de dificultats, agreujades encara més a 
partir de la mort del seu pare, quan ell 
només tenia vuit mesos. La seva mare, 

Vista de Morella 
dominada pel castell.
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ció de les peces de roba sinó que es
dedicava sobretot als processos de trac-
tament de la llana i als acabats dels tei-
xits. Per fer el filat, la fàbrica enviava la 
llana a ciutats com Sabadell i Terrassa, 
on aquest procés estava més tecnificat, 
i posteriorment quan tornava es feia el 
teixit final. Les mantes morellanes, que
havien donat a la ciutat un gran renom 
internacional, eren un dels seus princi-
pals productes. 

Entrar a treballar a la fàbrica Giner 
va ajudar a sortir del pas a la família
Martí. Les condicions de treball de
l’època eren molt dures. Les jornades
laborals acostumaven a ser d’onze ho-
res i només tenien un dia festiu a la set-
mana, el diumenge.

Miquel Martí Carceller explica que
la situació de la família encara es va
agreujar més l’any 1902 amb la mort dels
dos fills grans: «Tots dos van morir de
tifus amb dos mesos de diferència. Ales-
hores, el meu pare va quedar com a únic
fill baró, i per ajudar econòmicament a
casa, amb deu anys, el van incorporar
a treballar a la fàbrica Giner, juntament
amb la mare i les germanes».

plex industrial dedicat a la producció
de llana, un dels principals recursos
econòmics de la ciutat. 

La fàbrica Giner, situada a la vora
del riu Bergantes, donava ocupació a
centenars de persones. Seguia el model
de les colònies tèxtils, com les que pels 
mateixos anys es van construir a les
conques del Llobregat o el Ter. No s’hi 
realitzava el procés complet de produc-

Vista general de la colònia 
tèxtil de la fàbrica Giner.
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L’any 1917 la fàbrica Giner va començar
a minvar la seva activitat. Factors com
l’increment del preu del carbó i el fet que

el ferrocarril no arribés a Morella van fer
que els seus productes perdessin com-
petitivitat. El 1926 la situació es va
agreujar amb la crisi econòmica que
va afectar a la indústria tèxtil de la co-
marca dels Ports i la fàbrica va haver de
tancar. Molta gent es va quedar sense
feina i va haver d’emigrar amb la il·lusió
de trobar perspectives de futur millors.
Les ciutats del Vallès, que aleshores te-

DE MORELLA 
A SABADELL

Xemeneies d’antics 
vapors tèxtils a Sabadell. 

En primer terme, la 
fàbrica Francesc Sampere 

i Germans en ple 
funcionament (anys vint).

FRANCESC CASAÑAS RIERA (AHS)
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l’arribada de l’electricitat, feien servir
les màquines de vapor com a força
motriu.

La majoria de les fàbriques esta-
ven situades al nucli urbà i per tot
arreu es podien veure les seves altes
xemeneies, d’on sortien els fums de la
combustió del carbó, que han estat
la icona de la transformació de les so-
cietats industrials i un element iden-
tificatiu de la nostra història més re-
cent. Les xemeneies podien tenir
diverses formes però la més repetida
era la cilíndrica, perquè resistia millor
el vent.

La introducció de les màquines de
vapor va revolucionar la producció
industrial i també el transport. La
prosperitat del tèxtil va fer créixer Sa-
badell que a començaments del segle
xx tenia 23.000 habitants, la meitat
dels quals eren immigrants provi-
nents sobretot d’Aragó i el País Valen-
cià.

L’any 1912, Miquel Martí, que ales-
hores tenia setze anys, va prendre la
iniciativa de traslladar-se a Sabadell i
retrobar-se amb els seus parents, ger-
manes i cunyats, que ja hi vivien des de
feia uns anys.

nien una indústria tèxtil molt pròspera,
i que mantenien des de feia temps una 
relació directa amb Morella, i amb la
mateixa fàbrica Giner, van ser de les
principals destinacions d’aquella gene-
ració.

En aquell moment, les perspectives
de Sabadell eren just el contrari que les
que podia oferir Morella. Ben comuni-
cada per carretera i ferrocarril, la ciutat 
vallenca va viure durant el primer quart
de segle un creixement industrial molt 
important, amb un clar predomini de
la indústria tèxtil de la llana, fins al punt
de ser coneguda com la «Manchester 
catalana» i esdevenir un referent inter-
nacional. Aquesta expansió econòmica
arran del desenvolupament de la indús-
tria tèxtil va afavorir l’activitat cultural 
i artística a la ciutat, que es va moder-
nitzar i engrandir deixant nombrosos
edificis emblemàtics, com els edificis
modernistes de l’Hotel Suís (1902), el 
Despatx Lluch (1908), la Caixa d’Es-
talvis de Sabadell (1915) o la Torre de 
l’Aigua (1918).

A la segona dècada del segle xx, 
Sabadell tenia més de quaranta fàbri-
ques tèxtils llaneres, anomenades po-
pularment vapors, perquè abans de

A la pàgina anterior: 
Panoràmica del Pont de la 
Salut sobre el riu Ripoll, a 

Sabadell (1925). 
FRANCESC CASAÑAS RIERA (AHS)
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Façana del Vapor Badia, 
al carrer Estació de 
Sabadell.
FAINÉ (AHS)

En Miquel va arribar a Sabadell
amb una motxilla plena de vivències
que van determinar la seva manera de
ser i de fer, el seu afany de superació,
la gran capacitat de tirar endavant, de
ser fort i de, malgrat tot, tenir una vi-
sió positiva de les coses. «Va passar
moments molt durs però en cap cas
ens ho va traslladar, ni se’n va queixar.
Mai parlava del fet que no va arribar
a conèixer el seu pare, ni de quan va
perdre els seus germans. De ben petit,
va portar molta responsabilitat a l’es-
quena i va patir molt. Tot això el va
enfortir i li va donar el gran do humà
d’ajudar a tothom. Molts morellans
quan arribaven a Sabadell, el primer
que feien era demanar per ell. “Vés a
veure en Miquel Martí i digues-li que
véns de Morella”, s’anaven dient entre
familiars i amics. I ell només en sentir
que eren de Morella, els ajudava en
tot el que podia. De fet, la seva pre-
sència a la colònia morellana de Saba-
dell, on van aflorar els seus valors
personals, va acabar sent una referèn-
cia per a molts morellans. La gent
l’estimava molt.»

A Sabadell, Miquel Martí va conti-
nuar treballant en el tèxtil, en els vapors. 
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Fàbrica de Cal Morral, 
a la Rambla de Sabadell.

(AHS)

columnes interiors de ferro que recor-
den el seu passat industrial. Després del
Vapor Badia, es va incorporar al Vapor 
Morral. La seva situació anava millo-
rant, però res era fàcil. 

Primer va entrar a treballar a la fàbrica 
del Vapor Badia, que actualment acull 
la Biblioteca Municipal de la ciutat, on 
encara es poden veure les estructures
originals fetes amb bigues de fusta o
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Miquel Martí Adell 
als vint-i-quatre anys, 
quan feia el servei militar 
(1920).

Quan la vida d’en Miquel Martí sem-
blava encarrilada, amb una feina esta-
ble, tot es va girar. Als vint-i-quatre
anys, després d’haver tramitat dos ex-
pedients com a fill de vídua que l’exi-
mien d’anar a l’exèrcit, malauradament 
la seva mare va morir i, aleshores, va ser
cridat a fer el servei militar, amb la mala
sort que en el sorteig li va tocar anar a 
terres africanes, concretament a una
companyia de l’Artilleria de Muntanya 
de Larache (Larraix), prop de Tetuan, 
al Marroc. El febrer del 1920 s’hi va
incorporar. 

Durant la seva estada a Larache, en 
Miquel va tenir l’oportunitat de fer un 
curs de formació per a mecànics i con-
ductors d’automòbils a l’Escola Central
de Tir de Carabanchel Alto, a Madrid, 
que va durar quatre mesos. 

«Tenia molta experiència en el fun-
cionament dels telers, que a la seva
època ja portaven un motor elèctric i
per això, es va poder inscriure a l’exèrcit
com a mecànic-electricista i es va poder
treure el títol de mecànic i de xofer»,
explica Miquel Martí Carceller. Un cop
acabat el curs, li quedaven per complir 
dos anys de servei militar i va tornar cap
a Larache on va poder fer de conductor
i mecànic en els tallers del parc d’arti-
lleria de la ciutat. 

El curs a Madrid va ser per a en Mi-
quel un punt d’inflexió determinant en
la seva vida professional posterior i va 
despertar en ell una gran passió pel
món de la mecànica i l’automoció. Va
ser el març del 1923 quan es va llicen-
ciar del servei militar. Se n’enduia molts
records i també un bon coneixement
en mecànica i automòbils. 

Un cop a Sabadell, en Miquel va
entrar a treballar de nou a la indústria 
tèxtil. No es va poder reincorporar a la 
mateixa plaça perquè ja estava ocupada
per una altra persona i va canviar de
lloc. Però tenia «el món dels automò-
bils ficat al cap», com ell mateix deia, i 
el seu gran desig era dedicar-s’hi pro-
fessionalment. 

EL SERVEI 
MILITAR I 
EL RETORN 
A SABADELL
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Baixador de la Rambla 
de Sabadell, popularment 

conegut com l’«Apeadero».
FRANCESC CASAÑAS RIERA (AHS)

A principis dels anys vint, a Sabadell
circulaven molts pocs automòbils. El
transport de mercaderies es feia prin-
cipalment en carros, que més endavant
es van transformar en camions, i el
transport de viatgers, en òmnibus i Rip-
perts, una mena de tramvies sense vies 
i de tracció animal. També hi havia tar-
tanes i carruatges lleugers, enganxats a 
un o dos cavalls, que feien el mateix
servei que els taxis d’ara.

El tren va arribar a la ciutat el 1855 
amb la inauguració de la línia de Renfe 
fins a Montcada. El tren elèctric dels
Ferrocarrils de Catalunya –conegut
com l’Elèctric−, que enllaçaria Sabadell
amb Barcelona, es va inaugurar l’1 de
juny de 1922 amb una estació a la car-
retera de Rubí, lluny del centre urbà.

Més endavant, el 1925, arribarà fins a
Sabadell-Rambla amb via soterrada.

L’arribada del ferrocarril va ser molt
important per al desenvolupament in-
dustrial de Sabadell i va fer créixer la
ciutat cap a l’estació. El primer autobús
urbà sabadellenc va arribar sis mesos
després de l’arribada de l’Elèctric, el 10
de desembre de 1922, de les mans de
Joan Comas Faura, representant d’au-
tomòbils Chevrolet i camions GMC.
El seu primer recorregut va ser un en-
llaç entre la nova estació de l’Elèctric i 
el centre de Sabadell. Comas feia el

EL TRANSPORT 
URBÀ A 
SABADELL I 
EL NAIXEMENT 
D’AUTOBUSOS 
SABADELL



90 anys en moviment

24

Fotografia del primer 
autobús Ford Tipus T, 
matrícula B-9208, que 
Miquel Martí Adell va 
comprar l’any 1923.

senyor Juan Llonch, i en una primera
visita a casa del senyor Llonch van ar-
ribar a un acord de compra-venda del 
vehicle, un Ford Tipus T amb matrícu-
la B-9208 per valor de 4.280 pessetes, 
que incloïa l’autorització per poder dur
a terme el servei de transport des de la 
Creu Alta fins a l’estació de l’Elèctric.
El Ford Tipus T seria el primer autobús
de la família Martí, amb aquell únic
vehicle van fundar una societat familiar,
l’empresa de transports Autobusos Sa-
badell i la primera llavor de l’actual
grup d’empreses familiar Moventia. Era
l’any 1923 i Miquel Martí Adell, junta-
ment amb el seu cunyat Manel Carce-
ller, entrava en escena en el servei de
transport urbà de Sabadell. 

Miquel Martí Carceller, fill de Mi-
quel Martí Adell, descriu així aquell
primer vehicle: «Era poc més que una 
diligència amb rodes! La part davante-
ra, la del xofer, era oberta pels costats. 
La dels viatgers, amb bancs laterals, era
tancada i el seu accés es feia per la part 
posterior». 

Miquel Martí Adell i Manel Carce-
ller, després de la compra del negoci, i 
per donar millor servei als seus usuaris,
el març del 1924 van canviar el xassís

trajecte amb un Chevrolet matrícula
B-5038 que, segons testimonis de
l’època, no estava gaire adaptat per a
l’hivern i patia moltes avaries. Això va 
forçar que, pocs mesos després, el re-
llevés Joan Llonch Soler, que volia do-
nar servei per traslladar els usuaris de
gairebé tots els trens que arribaven a
l’estació, des de les vuit del matí fins
a dos quarts de deu de la nit. Llonch
disposava d’un vehicle Peugeot amb
matrícula B-5066, que tenia més places
que el del seu antecessor. 

A poc a poc, i a mesura que la ciutat,
i els seus voltants, van anar evolucio-
nant la història dels transports col-
lectius de Sabadell es va anar fent més 
complexa. Un dia, Miquel Martí Adell 
parlant amb un amic seu, el senyor Tor-
res, de professió tartaner, es va assaben-
tar que l’autobús que feia el transport
de viatgers de la Creu Alta a l’Estació
dels Ferrocarrils de Catalunya, entre la
carretera de Rubí i Sabadell, s’havia
posat a la venda, i era de la família
Llonch.

Així doncs, davant d’aquesta opor-
tunitat, Miquel Martí, juntament amb 
el seu cunyat Manel Carceller, es va
posar en contacte amb el venedor, el
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Contracte de compra-venda 
d’un xassís de camió de la 
marca Ford, per valor de 
4.280 pessetes, entre 
Miquel Martí Adell i 
Narcís Freixa (1924).

del vehicle comprat, que era de rodes
massisses i sense electricitat, per un de 
nou, també de la marca Ford, que tenia
pneumàtics amb càmera i llum elèctri-
ca. I amb un dia i una nit, i amb l’ajuda 
del carrosser Pere Caba Valls, van can-
viar la carrosseria al nou xassís. L’inte-
rior del vehicle el van pintar de color
blanc, en lloc de bancs de fusta, en van
posar de pell, i la part exterior la van pin-
tar d’un color vermell fosc.

Aquests canvis van produir grans
elogis entre els usuaris de les tartanes
de la Creu Alta i Via Massagué que aga-
faven aquest transport per arribar a
l’estació de l’Elèctric. Això va fer que a 
partir d’aquell moment, deixessin d’uti-
litzar les tartanes i comencessin a agafar
l’autobús dels Martí, que era més ràpid 
i barat. El bitllet de la tartana era de 5 
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Dos anys després d’haver inaugurat
l’empresa, el 1925, va néixer el primer 
fill de Miquel Martí i Andrea Carceller,
a qui van posar el nom del pare. «Jo
vaig néixer, com qui diu sota les rodes 
d’un autobús i de ben petit, la meva
vida, com la de la meva família, ja gira-
va al voltant de l’empresa familiar i de 

Miquel Martí Adell 
conduint un dels 

primers Chevrolets, el
B-16.872 (1925).

cèntims i el de l’autobús, si es feia tot el 
trajecte, des de la Creu Alta fins a l’es-
tació del tren, que era de dos quilòme-
tres, 35 cèntims. El fet també que els
Martí fossin rigorosament puntuals,
tant en les sortides de la Creu Alta com
en l’arribada a l’Estació dels Ferrocar-
rils, també va ser determinant. 



90 anys en moviment

28

Primer llibre de caixa de 
Miquel Martí Adell (1924).
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Fotografia de Miquel i 
Heribert Martí Carceller de 
ben jovenets.

Miquel Martí Adell va demostrar ben
aviat que era un gran emprenedor. El seu
sentit de l’oportunitat i les ganes de créi-
xer van fer que el seu negoci s’ampliés
ràpidament. «Com que ho havia passat
tan malament a la vida, i havia hagut de
fer tants sacrificis per tirar endavant la
família, tenia moltes ganes de prosperar.
L’esforç, el treball, la disciplina, el com-
promís i l’austeritat van ser valors que
ens va ensenyar i ens va transmetre sem-
pre», explica Miquel Martí Carceller.

l’activitat del pare, que em va encoma-
nar, de seguida, la seva passió per la
mecànica. De nano, i juntament amb
l’Heribert, fill de l’oncle Manel, que era
quatre anys més gran que jo, ja ens fi-
càvem al taller a remenar, tallar, llimar, 
serrar... Recordo també que, amb qua-
tre o cinc anys, el pare em posava a la
seva falda perquè agafés el volant. I amb
12 anys, ja sabia portar un cotxe de 7
places!», afirma amb orgull Miquel
Martí Carceller.
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Recorregut dels autobusos 
de Miquel Martí Adell a la 
ciutat de Sabadell (1925).

1 Centre històric

2 Creu Alta

3 Passeig de la Rambla

4 Carrer de Barcelona

5 Carretera de Barcelona

6 Creu de Barberà

7 Carrer Ample - Carrer Forn

8 Baixador de la Rambla

9 Estació Renfe

10 Estació Ferrocarril (l’Elèctric)

11 Carretera de Terrassa

12 Carrer Brutau

13 Carretera de Prats
 Creu de Barberà

Carrer de Barcelona

Passeig de la Rambla

Estació Renfe

Baixador de la Rambla 
(L’Apeadero)

Centre històric

Creu Alta

Carretera de Terrassa

Estació Ferrocarril 
(l’Elèctric)

Carretera de Barcelona

2

7

13

4
5

11

12
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Estació dels Ferrocarrils de 
Catalunya a la carretera 
de Rubí amb els cotxes de 
cavalls aparcats a l’entrada.
(AHS)

L’arribada del tren elèctric dels Ferro-
carrils de Catalunya a la Rambla de
Sabadell l’any 1925 va impulsar canvis 
en els recorreguts dels autobusos per
poder acabar el trajecte a Sabadell
Rambla, ja que fins aleshores portaven 
els usuaris fins a Sabadell Estació. El
setembre d’aquell any, Miquel Martí
Adell va aconseguir el canvi d’itinerari,
que encara és vigent avui: Creu Alta-
Can Santanach (actual Creu de Barbe-
rà). La nova ruta va significar el primer

pas de la línia que més endavant esde-
vindria l’eix central de la ciutat, en un
trajecte que aniria de nord a sud, i que 
passaria per les estacions de les dues
companyies de ferrocarril, Renfe i els
Ferrocarrils de Catalunya. 

En aquell moment, els únics em-
presaris de transport col·lectiu de Sa-
badell eren Miquel Martí Adell i Joan
Puig Viñals, més conegut a Sabadell pel
sobrenom del «Fleca», que era el pro-
pietari de l’empresa que tenia la línia de

LA FI DELS 
RIPPERTS 
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Concessió en exclusiva per 
cinc anys del servei de la 
línia, Creu Alta-Baixador 

Renfe i Creu Alta-Baixador 
dels Ferrocarrils de 

Catalunya.
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A dalt, un conductor 
d’Autobusos Sabadell amb 
el Dodge B-20706 (1926).

A la pàgina següent: 
Autobús Dodge 
B-20706, que feia el 
trajecte des de la Creu Alta 
fins al Baixador de Renfe.

Ripperts i que combinava el servei amb
un vehicle òmnibus a motor i tres òm-
mibus de tracció animal o de sang. 

El març del 1926 Joan Puig, «el
Fleca», va vendre a Miquel Martí el seu
únic vehicle a motor, l’òmnibus amb
matrícula número B-9956, i tots dos
van seguir fent el servei de transport
col·lectiu, Joan Puig amb vehicles de
tracció de sang i Miquel Martí de trac-
ció motora. 

L’abril del 1926 l’Ajuntament va
donar concessió a Miquel Martí Adell
del servei de la plaça de la Creu Alta fins
al Baixador de Renfe i de la Creu Alta
fins al Baixador dels Ferrocarrils de Ca-
talunya per cinc anys. Des de l’any 1926
i fins al 1929 la flota de la família Martí
es va anar ampliant i l’empresa va incor-
porar al seu servei els vehicles Chevrolet
B-16872 (1-1-1925), Dodges B-20706
(agost-1926), B-23404 (23-8-1926) i
B-33050 (3-9-1928).

L’any 1926, el Govern Civil de Bar-
celona, com a autoritat competent
d’adjudicació de serveis interurbans, va
atorgar a l’empresa de la família Martí 
el transport de Sabadell a Matadepera 
i de Sabadell a Santa Maria de Barberà,
un servei que més endavant es va per-
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Dodge B-33050 carrossat 
als tallers de Pere Caba 
(1928).

A la pàgina següent: Contracte de cessió 
del vehicle i el servei de Joan Puig Viñals a 
Miquel Martí Adell (2/3/1926).
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llongar fins a Cerdanyola, i que avui,
amb tots els canvis que hi ha hagut a la 
companyia i en el transport col·lectiu, 
en general, Moventia encara continua 
realitzant.

El març del 1929 Joan Puig va tras-
passar a Miquel Martí el seu negoci, per
un import d’11.500 pessetes, i també
els tres òmnibus «con las seis caballerías
y seis arneses para el correcto enganche de
las caballerías». D’aquesta manera,
Joan Puig, i la seva família, s’obligava a 
no tornar a fer el servei de transports
de viatgers dins el terme municipal de 
Sabadell. 

El 3 de novembre de 1929, Miquel
Martí va posar en circulació un autobús
amb xassís Minerva, matrícula B-42389,
de 43 places, amb còmodes butaques de
vímet, les més modernes que es cons-
truïren a l’època.

També l’any 1929 l’Ajuntament va 
atorgar a Miquel Martí la concessió en 
exclusiva del servei de transport urbà
entre Creu Alta i Creu de Barberà per 
cinc anys prorrogables i va quedar com
a prestatari del servei de transports a la
ciutat de Sabadell, que en aquell mo-
ment tenia una població aproximada
de 45.500 habitants. 
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A la pàgina anterior: 
Miquel Martí conduint 
el Chevrolet B-16872, 

que feia el servei de la 
Creu Alta-Tren Elèctric, 

i Manel Carceller com a 
cobrador, en darrer terme.

Contracte de compra d’un 
xassís Minerva B-42389 

per 28.800 pessetes 
(8/10/1929).

Autobús Minerva B-42389 
(anys trenta).
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En primer terme, autobús 
Dodge B-33628.

A la pàgina següent: Equip 
de conductors 
que feien el servei del 
Baixador de Renfe 
a la Creu Alta.

Miquel Martí tenia una gran visió em-
presarial i un esperit de treball incansa-
ble. «Durant el dia feia el servei d’au-
tobusos i a les nits, es dedicava a reparar
les contínues avaries que tenien. Va ser 
així com es va adonar que podia crear 
una petita societat dedicada a la com-
pra de recanvis per poder donar assis-
tència a la seva petita flota.» 

D’aquesta manera, va néixer, l’any
1927, el que avui és Comercial Martí. 
Miquel Martí Carceller recorda els ini-
cis de la nova empresa: «Com que els 
autobusos anaven a nom del pare, l’em-

presa de reparació de vehicles que en
un futur es convertiria en Comercial
Martí, es va posar a nom del meu oncle,
Manel Carceller. Aleshores era un petit
taller de reparacions i recautxutatge de
pneumàtics. S’hi venien també tot ti-
pus de recanvis i accessoris per a la in-
cipient indústria de l’automoció que en
aquells moments començava a desen-
volupar-se. Es va posar a disposició de 
tot Sabadell i tothom hi anava a com-
prar. Recordo que hi havia un rètol que
deia: “Cada cosa al seu lloc i un lloc per
cada cosa”. Era un home d’ordre i molt 
rigorós. També era puntual, d’una pun-
tualitat extrema, una qualitat fonamen-
tal a l’hora de portar una empresa de
transports». 

Temps després, Manel Carceller,
amb només quaranta anys (1930), va
morir de manera inesperada, deixant
orfe de pare i mare el seu fill Heribert. 
Davant del tràgic fet, en Miquel Martí 
i l’Andrea Carceller no s’ho van pensar 
dues vegades i van adoptar l’Heribert, 
que tenia 8 anys, «i des d’ençà vam
conviure com a germans», afirma Mi-
quel Martí Carceller.

Amb el traspàs d’en Manel, l’empre-
sa de reparació de vehicles, que anava 

LA PRIMERA 
EMPRESA DE 
REPARACIÓ 
DE VEHICLES, 
LLAVOR DE 
COMERCIAL 
MARTÍ
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Instal·lacions del carrer de 
Papa Pius XI, a Sabadell, on 
hi havia el taller i el garatge 
per estacionar els 
autobusos.

cionar uns cinc o sis cotxes més. Segui-
dament, i al costat d’aquesta nau lloga-
da, l’empresa es va expandir amb tres
nous locals per al desenvolupament de
l’activitat de venda i reparació de pneu-
màtics i càmeres així com de recautxu-
tatge de pneumàtics. L’any 1931 com
l’empresa havia crescut i necessitaven
més espai, es van desplaçar al carrer de 
Papa Pius XI. 

al seu nom, va quedar a càrrec només
de Miquel Martí i es va refundar, pas-
sant a anomenar-se Miquel Martí Adell
Successor de Manel Carceller Milian.

Davant la necessitat de disposar de 
més espai per guardar els autobusos,
Miquel Martí va signar el lloguer d’un 
local que era propietat del senyor Joan 
Duran, en «Rompa», al carrer Sant
Vicenç de Sabadell, on hi podien esta-
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Recorregut de les línies 
urbanes d’Autobusos 
Sabadell (1933).
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1 Centre històric

2 Creu Alta

3 Can Rull

4 Passeig de la Rambla

5 Carrer de Barcelona

6 Carretera de Barcelona

7 Creu de Barberà

8 Passeig del Comerç

9 Plaça del Mercat

10 Carrer Ample - Carrer Forn

11 Baixador Rambla

12 Estació Ferrocarril Nord

13 Estació Ferrocarril (l’Elèctric)

14 Carretera de Terrassa

15 Carretera de Matadepera

16 Carretera de Prats

17 Carrer Brutau

Creu de Barberà

Centre històric

Passeig de la Rambla

Carrer de Barcelona

Passeig del Comerç

Carretera de Barcelona

Creu Alta

16

2

5

Baixador de la Rambla 
(L’Apeadero)

Estació Renfe

14Carretera de Terrassa

6

Estació Ferrocarril 
(l’Elèctric)
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Escriptura de compra-
venda de la concessió, 
en exclusiva, de la línia 
d’autobusos Transversal 
de Sant Martí, coneguda 
com La Catalana (1933).

A la pàgina següent: 
Autobús Chevrolet 
B-51759.

El març de 1933, l’empresa de trans-
ports de la família Martí va fer un pas
endavant molt important amb la com-
pra al senyor Josep Arqué de la con-
cessió, en exclusiva, de la línia d’auto-
busos coneguda popularment com La
Catalana, que unia els barris del Po-
blenou i el Clot, de Barcelona. Miquel
Martí Carceller recorda així l’adquisi-
ció d’aquell servei de transport: «L’ope-
ració de compra va costar 70.000 pes-
setes, una barbaritat per a l’època. A
més de la nova concessió, en el preu
hi anaven inclosos els 10 autobusos
que tenia la línia. Eren de la marca
Hispano-Suïssa i Chevrolets. En aquell

moment, estaven en un estat molt pre-
cari, perquè La Catalana, creada l’any
1908 amb l’impuls de l’Ajuntament
de Sant Martí de Provençals, era una de
les companyies més antigues de Bar-
celona».

El recorregut que feia La Catalana 
aleshores començava a la plaça del Clot
i finalitzava al carrer Taulat, al Poble-
nou. Els estius arribava fins a la platja
de la Mar Bella, on es formaven llargues
cues i s’havia de doblar el servei d’au-
tobusos. La línia, com veurem al capítol
3, va estar activa fins l’any 1982, en què
va ser absorbida per Transports Metro-
politans de Barcelona. 

LA CATALANA: 
LA LÍNIA DE 
SANT MARTI 
AL POBLENOU 
(BARCELONA)
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va passar a pagar 0,41 cèntims el litre
de gasoil. Aquest canvi va significar un 
important estalvi en el consum mitjà
dels cotxes. 

L’any 1936 l’empresa de transports
tenia uns 50 treballadors i un total de
quinze autobusos: deu a Sabadell, quatre
a Barcelona i un autocar per a excursions.
Entre aquests vehicles hi havia motors

El gener de 1934, Miquel Martí Adell va
comprar el primer motor Junkers dièsel
per valor de 14.000 pessetes, que es va
acoblar a l’autobús Minerva B-42389. El
canvi de motor va suposar un clar avan-
tatge perquè consumia menys que el de
benzina.

L’octubre d’aquell mateix any, Mi-
quel Martí i la seva esposa, Andrea Car-
celler, van viatjar a París per visitar les 
instal·lacions de Renault, de la qual
avui són concessionaris a Sabadell. Així
doncs, els Fets del 6 d’octubre de 1934 
els van agafar lluny. 

L’any 1935 l’empresa va comprar un
xassís de la marca Krupp amb motor
dièsel, matrícula B-61836. S’hi va apli-
car un nou tipus de carrosseria de línia 
aerodinàmica i butaques folrades de
pell i es va destinar a la línia de Barce-
lona. L’octubre del mateix any es va
adquirir un altre xassís Krupp, matrí-
cula B-64663. S’hi va adaptar la matei-
xa carrosseria però, aquest cop, es va
destinar a la línia de Sabadell.

A partir d’aquell moment, tots els
vehicles es van comprar ja amb motors
dièsel, la qual cosa va suposar un estal-
vi en el preu del combustible, de 0,76 
cèntims que valia el litre de gasolina es 

DELS FETS DEL 
6 D’OCTUBRE 
DEL 1934 A 
L’ESCLAT DE LA 
GUERRA CIVIL

Primer Krupp que Miquel 
Martí Adell va comprar 
(1935).

A la pàgina següent: 
Contracte de compra-
venda d’un xassís marca 
Krupp per valor de 38.000 
pessetes (1935).
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que eren tota una primícia per a l’època:
cinc d’ells eren dièsel, dos de la marca
Krupp, un Mercedes i dos Junkers.

El negoci creixia amb èxit, i ho feia,
entre d’altres coses, perquè havien de
cobrir la demanda creixent de Sabadell,
una població que a la dècada dels anys 
trenta fregava els 45.600 habitants, el
doble que a començaments de segle.
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Flota d’Autobusos 
Sabadell de finals 
dels anys trenta.
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Però la prosperitat es va aturar en sec
el juliol d’aquell mateix any amb el cop 
militar contra el govern del Front Po-
pular que va desencadenar la Guerra
Civil. 

Arreu del país es van viure mo-
ments convulsos. Durant els primers
dies de la guerra, les empreses que Mi-
quel Martí tenia a Barcelona i a Saba-
dell, a excepció del taller, van ser col-
lectivitzades. «Van obligar el pare a
sortir de la seva pròpia empresa. No ens
van donar ni una pesseta i el van apartar
totalment de la gestió! Durant el temps
que va durar la guerra no li van perme-
tre entrar-hi. I pel fet de ser serveis pú-
blics no va rebre mai cap mena d’in-
demnització», explica Miquel Martí
Carceller.

Miquel Martí Adell va poder con-
servar el taller de reparació de pneumà-
tics que li va permetre seguir mantenint
la família. Però durant els darrers dies 
del conflicte la situació va adquirir ni-

Contracte de compra-
venda del primer motor 
Junkers dièsel per 14.000 
pessetes que Miquel Martí 
va adquirir (1934).
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Interior d’un Ford Tipus B 
de tres eixos i sis rodes, 
matrícula B-56801, 
carrossat per Pere Caba 
(1931).

Autobús Ford Tipus B 
B-56801.

Viatge a París de Miquel 
Martí i la seva esposa, 
Andrea Carceller, convidats 
per Renault (6/10/1934).
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Alguns bitllets 
d’Autobusos Sabadell.

Com va passar a tantes persones
durant la guerra, a Miquel Martí el van 
detenir pel simple fet de ser empresari. 
Va estar un llarg període de temps em-
presonat a Barcelona i durant cinc me-
sos la família no va saber res d’ell, amb 
tot el que això suposava.

vells dramàtics, com rememora el seu 
fill: «Una nit, mentre dormíem, van
entrar a casa els del Servei d’Investiga-
ció Militar, es van emportar el pare i
van agafar tot el que van trobar. Al pare,
el van tancar a les txeques –presons de 
l’època de la guerra a Barcelona». 

MATRICULA MODEL ANY

B-9208 Ford TT 1923

B-14694 Ford TT 1924

B-16872 Chevrolet 1925

B-20706 Dodge 18 HP 1926

B-21545 Dodge 18 HP 1926

B-23404 Dodge 18 HP 1926

B-24910 Ford 16-18 HP —

B-33050 Dodge 18 HP 1928

B-33628 Dodge 1929

B-42389 Minerva 24 HP 1929

B-25356 Dodge 18 HP —

B-46878 Ford AA -17HP —

B-48579 Ford AA -17HP —

B-49637 Ford AA -17HP —

B-26242 Lancia 22 HP —

B-51249 Ford AA —

B-51759 Chevrolet 1928

MATRICULA MODEL ANY

B-51911 Ford BB —

B-53539 Chevrolet 1929

B-56801 Ford BB 1939

B-60168 Ford BB —

B-61836 Krupp 1935

B-32206 Minerva 1939

B-64663 Krupp 1935

B-21545 Hispano Suiza —

B-15157 Hispano Suiza —

B-11801 Hispano Suiza —

B-11802 Hispano Suiza —

B-14968 Hispano Suiza —

B-21546 Hispano Suiza —

B-25973 Chevrolet —

B-25976 Chevrolet —

B-25977 Chevrolet —

B-13530 Peugeot  —

FLOTA DE MIQUEL MARTÍ ADELL (1923-1939)





1939

1950
SEGONA ETAPA  

LA RECONSTRUCCIÓ I EL RENAIXEMENT DE L’EMPRESA
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Jardinets i parc infantil de 
la plaça del Doctor Robert 
de Sabadell, just acabada 
la guerra.
(AHS)

El 27 de gener de 1939 quan les tropes
de l’exèrcit de Franco van entrar a Saba-
dell van trobar una població cansada i
expectant que vivia amb l’esperança que
s’acostaven temps millors. La fi de la
guerra va arribar només dos mesos des-
prés, el dia 1 d’abril. Era el punt i final a
tres anys de conflicte civil-bèl·lic i l’ini-
ci d’una nova etapa també molt dura,
la dictadura militar, que duraria fins a la
mort de Franco, el novembre de 1975.

En els dies següents de la imme-
diata postguerra quedava la desolació 

d’un país desfet i dividit amb la volun-
tat de tornar-se a aixecar i recuperar
una normalitat que tardaria molt a fer-
se realitat. 

Miquel Martí Adell es va poder re-
trobar amb la seva família i va recuperar
la propietat de l’empresa de transports.
Però en entrar-hi per primera vegada,
la realitat va ser pitjor del que s’espera-
va. «El garatge estava fet un desastre.
Només quedaven uns pocs autobusos 
i, a més, estaven completament espat-
llats. Ens van dir que la resta, se’ls ha-

TORNAR A 
COMENÇAR
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vien endut els republicans per marxar 
cap a l’exili, a França, fugint de l’avan-
çament dels nacionals.» 

L’empresa travessava una greu si-
tuació però Miquel Martí Adell era un 
lluitador nat i no es va deixar vèncer.
Fills i néts recorden amb sentida emo-
ció la seva personalitat, la seva menta-
litat positiva i constructiva. Coneixen
la seva història personal i familiar, i
saben que la seva vida va ser un cúmul 
de dissorts –la pèrdua dels pares i dels 
germans; l’haver d’emigrar del seu po-
ble, Morella, per començar de nou a
Sabadell; l’empresonament durant la
Guerra Civil...–, però a Miquel Martí
Adell no li agradava explicar gaires de-
talls dels mals moments. «Mai es va
sentir víctima per tot el que li va tocar
viure. S’hi va trobar, ho va encarar com
va saber i ho va deixar enrere, sempre 
amb una mirada optimista cap al futur.»

Miquel Martí Escursell recorda que
quan preguntava al seu avi sobre la guerra,
se’l quedava mirant i li deia: «La guerra
entre germans és el pitjor que hi ha, i no
s’hauria d’haver donat mai. Hem de fer els
impossibles perquè no es repeteixi més».

Tots aquells fets que havia viscut fins
aleshores van anar deixant petjada en el

seu caràcter tenaç i emprenedor. Calia
esforçar-se i tirar endavant i això és el
que va fer aquell gener de 1939, quan es
va trobar de nou en aquella cruïlla. De
l’empresa, que amb esforç i dedicació
havia creat l’any 1923, només en queda-
va un garatge buit i un munt de ferralla...
Però no es va ensorrar. De seguida va
voler anar cap a la frontera per intentar
recuperar els autobusos que els faltaven.
Va agafar el cotxe i acompanyat dels seus
fills, l’Heribert i en Miquel, que alesho-
res tenien disset i tretze anys respectiva-
ment, van emprendre el camí.

«Ens van fer un permís especial per
poder anar darrere de les tropes –explica
Miquel Martí Carceller–. Al cap d’uns
dies d’haver entrat els nacionals, vam
arribar a Figueres. Després, vam anar a
Darnius on vam trobar quatre autobusos.
Dos estaven cremats i els altres destros-
sats, però encara els van poder engegar i
vam baixar-los per la carretera.»

«Recordo també que al camp de
futbol d’Hondarribia, prop d’Irun, a to-
car de la frontera francesa, vam poder
recollir-ne un més, amb matrícula
B-51759. Aquest estava pitjor, però el
vam carregar en un tren i també el vam
portar cap a casa. Va haver-hi quatre au-
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Autobús B-51759, un dels 
vehicles recuperats l’any 
1939 que la família Martí 
va haver de reconstruir.

La flota de quinze vehicles que Mi-
quel Martí tenia l’any 36, acabada la
guerra va quedar reduïda a onze. Tots
estaven en molt males condicions, gai-
rebé eren inservibles, i van poder tor-
nar a la vida gràcies al gran esforç tèc-
nic i humà que s’hi va fer. «Van tardar
dos o tres mesos a tenir reparats i a
punt de tornar circular tots els vehicles
malmesos.»

La recuperació de l’empresa va su-
posar mesos de treball intens i va com-
portar unes despeses molt importants.

tobusos que no els vam arribar a localit-
zar mai.»

Quan Miquel Martí Adell va tenir
tots els vehicles al taller de Sabadell, va 
començar la reconstrucció per repren-
dre l’activitat empresarial i intentar tor-
nar a la situació que tenia la companyia
abans de la guerra, però mancava ma-
terial i les destrosses causades eren
molt importants. Del que s’havia creat 
l’any 1923 i s’havia aixecat amb tan
d’esforç, gairebé no en quedava res. «Va
ser com tornar a començar de zero.»
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Certificat de 
treball d’Autobusos 

Sabadell (1939).

La companyia de transports va renéixer
per la voluntat de ferro de Miquel Mar-
tí Adell. El seu fill, Miquel Martí Car-
celler, recorda el retorn a l’escola i a una
certa normalitat: «El setembre del 39 
van començar les classes. Jo vaig ingres-
sar en règim de pensionat a l’Escola
Valldemia dels Maristes de Mataró i
l’Heribert, el meu germà, es va incor-
porar a l’Escola d’Alts Estudis Mercan-
tils de Barcelona per fer el peritatge
mercantil». 

El mateix any 1939, tant l’alcalde
de Sabadell com el de Barcelona, es
van posar en contacte amb Miquel
Martí Adell per demanar-li de restablir 
el servei al més aviat possible. El més
interessat va ser l’alcalde de Sabadell
Esteve Maria Relat, que va ocupar el
càrrec del febrer a l’octubre del 1939.

La ciutat havia crescut i l’existència
d’un transport urbà, que unís les esta-
cions de ferrocarril, les cases i els cen-
tres de treball, era una necessitat col-
lectiva.

RESTABLIMENT 
DEL SERVEI 
URBÀ I 
INTERURBÀ
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Autobús Minerva 
B-32206 d’abans de la 
Guerra Civil, que va ser 
reconstruït amb una 
carrosseria totalment nova.

va tornar a engegar sense que es fes una
nova concessió des de l’Ajuntament, és
a dir, dins d’un marc de manca de legis-
lació tolerada per les autoritats muni-
cipals, les primeres interessades a des-
bloquejar la situació, la qual no es
resoldria fins al cap d’uns anys, concre-
tament el 1954.

Amb dificultats, Autobusos Saba-
dell va reprendre els seus serveis en
unes condicions precàries, ja que la
concessió s’havia declarat caducada a
l’inici de la guerra. Com que encara no 
hi havia un desplegament del nou marc
legal pel que feia a l’administració local
en temes com el transport, el servei es 
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Instància de Miquel Martí Adell a 
l’Ajuntament de Sabadell per 
renovar la concessió (1943).
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Vehicle equipat 
amb gasogen.

Les dificultats inherents a la postguer-
ra es van veure agreujades per l’esclat
de la Segona Guerra Mundial, el setem-
bre del 1939. Un cop acabat el conflic-
te, les restriccions i l’aïllament interna-
cional a l’Estat espanyol provocat pel
règim polític de Franco s’allargaria du-
rant molt de temps.

Un dels obstacles més greus per a
la companyia va ser la falta de matèries 
essencials per al transport, i sobretot el
proveïment de carburants. Aleshores,
per poder cobrir la manca de petroli es 
va adoptar la solució de recórrer a com-
bustibles alternatius, especialment gas,
que s’obtenia mitjançant uns aparells que
es van fer molt populars a l’època, els ga-
sògens.

«Quan va esclatar la Segona Guer-
ra Mundial –recorda Miquel Martí

Carceller– ens vam quedar sense car-
burants. Va haver-hi una frase, que no
sé si era exactament d’un decret, però
que a casa va sonar força vegades, i que 
tots els membres de la família ens la
sabem de memòria: “En todas las ciu-
dades donde haya metros y tranvías no
habrá suministro de carburantes”. Això
volia dir que a Sabadell podíem acon-
seguir una mica de carburant, però a
Barcelona no, perquè hi havia tramvies,
i com funcionaven amb electricitat,
representava que els seus ciutadans per
desplaçar-se, no els calia disposar de
gasolina.»

Els gasògens van ser una icona de
l’època, tot un símbol dels anys de la
postguerra. Tenien els seus inconve-
nients perquè els motors eren de poca 
potència i els vehicles anaven més a poc
a poc, però va ser una bona manera de 
resoldre la falta de carburant i poder
donar servei a la ciutat. Cridaven molt 
l’atenció perquè eren molt volumino-
sos, però en el cas dels autobusos com 
són vehicles grans, s’instal·laven a la
part posterior. 

Una altra dificultat de l’època va
ser la reparació de les avaries. «Les pe-
ces de recanvi dels vehicles ens les ha-

L’ENGINY DE LA 
POSTGUERRA: 
L’ÚS DEL 
GASOGEN
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Heribert Martí Carceller 
amb un cotxe modificat per 

funcionar amb gasogen. 

ser el primer pas per obrir el camí que
en un futur proper portaria a iniciar la
branca de serveis de Moventia dedi-
cada a l’automoció, amb l’obertura de
concessionaris distribuïdors de mar-
ques d’automòbils.

víem de fabricar nosaltres mateixos.
Malgrat tot, ens en vam sortir», expli-
ca Miquel Martí Carceller. I el taller
es va començar a especialitzar en la
reparació i el manteniment dels cotxes
amb el seu propi material. Aquest va
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Els difícils temps de la postguerra, el
període 1939-1942, va coincidir amb
la incorporació a l’empresa de la segona
generació familiar garantint la seva con-
tinuïtat i contribuint al seu creixement.

L’Heribert sempre es va interessar 
per la part comercial de la companyia. 
El seu caràcter inquiet, les seves habi-
litats socials i comunicatives van fer
que més endavant abordés amb èxit la 
direcció de Comercial Martí, respon-
sabilitat que havia exercit el seu pare,
Manel Carceller, des dels primers anys 
de l’empresa fins que va morir el 1930.

Per la seva banda, Miquel Martí
Carceller va entrar a treballar a la com-
panyia quan tot just acabava de comen-
çar els estudis de peritatge industrial
mecànic a l’Escola de Pèrits Industrials
de Terrassa, però havia viscut l’empre-
sa i la seva activitat des de sempre. «El 
meu pare ens va fer partícips de la seva 
feina de ben petits perquè també ens la
sentíssim nostra i tinguéssim la volun-
tat de continuar-la. I, per tant, el nostre
aprenentatge va començar ben aviat.» 

Durant aquells anys, les ciutats de 
Barcelona i Sabadell anaven creixent i 
hi havia necessitat d’autobusos, però
Espanya seguia tancada i la importació

era gairebé impossible. El Ministeri de 
Comerç controlava els pocs vehicles
que s’importaven i els distribuïa entre 
les empreses més representatives del
sector del transport, tant de Madrid
com de Barcelona. Això deixava fora de
joc l’empresa familiar dels Martí.

Quan el subministrament dels car-
burants es va començar a normalitzar, 
Miquel Martí Carceller va voler reno-
var la seva flota, una tasca necessària
per les condicions dels vehicles, però
complicada atesa la situació. Per solu-
cionar el problema, va recórrer a les
subhastes de material que feia el Minis-
teri de l’Exèrcit, gràcies a les quals l’em-
presa va poder adquirir alguns Hispa-
nos Suiza. 

«L’Exèrcit havia recuperat molts
camions que s’havien utilitzat durant
la guerra –explica Miquel Martí Carce-
ller–, i fins i tot en van importar de
l’Àfrica. Arribats a l’any 1950, se’ls va
voler treure de sobre, perquè ja no els 
necessitava o perquè els considerava
poc més que ferralla. L’Administració va
celebrar una subhasta al camp d’aviació
de Barcelona. Vam anar-hi amb el pare 
i ens van adjudicar deu cotxes de la mar-
ca Hispano Suiza. Estaven fets un de-

LA SEGONA 
GENERACIÓ 
ES POSA 
EN MARXA
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Recorregut de les línies 
urbanes d’Autobusos 
Sabadell (1944).

3

4

9

10

11

18

17

3

44444

999

1010101010

1111111111

1818181818

17

1 Centre històric

2 Creu Alta

3 Sant Oleguer

4 Can Rull

5 Rambla del Caudillo

6 Carretera de Barcelona

7 Creu de Barberà

8 Passeig del Comerç

9 Plaça del Mercat

10 Papa Pius XI - Carrer Forn

11 Passeig Primo de Rivera

12 Baixador Rambla

13 Estació Ferrocarril Nord

14 Estació Ferrocarril (l’Elèctric)

15 Carretera de Terrassa

16 Carretera de Matadepera

17 Can Oriach

18 Carrer Brutau

19 Campoamor

Rambla del Caudillo

Baixador de la Rambla 
(L’Apeadero)

Estació Renfe

Centre històric

Carretera de Barcelona

Creu Alta

Carretera de Terrassa

Campoamor

Carretera de Matadepera

15

7 Creu de Barberà
Passeig del Comerç

Estació Ferrocarril 
(l’Elèctric)
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Chevrolet de segona 
mà HU-2428.

poder augmentar la flota i donar els
serveis necessaris». 

Encara que dels vehicles no se’n
pogués aprofitar gran cosa, a part del
xassís, tenien l’avantatge que conserva-
ven la seva documentació, de manera
que era molt més fàcil aconseguir la
seva matriculació, que es concedia des-
prés de passar una revisió tècnica. En
aquella època trobar dos vehicles iguals
era gairebé una quimera. «Si hagués-
sim hagut de tornar a posar en peu l’em-
presa amb cotxes nous, no ens hauria
estat possible: en primer lloc, pel cost, 
i en segon lloc, perquè no teníem l’op-
ció d’importació.» 

Als tallers de l’empresa es van cons-
truir vuit autobusos urbans i tres de
servei discrecional. Es va produir una
evolució cap a vehicles més conforta-
bles per poder dur a terme viatges llargs
i es va incrementar el nombre de des-
plaçaments de lleure. 

L’any 1947 Autobusos Sabadell va
adquirir un Chevrolet de segona mà
(HU-2428) i el 1949 dos Bedford que
es van carrossar com a autocar (B-79346
i B-79584).

Les condicions generals en el sector
de l’automòbil van millorar considera-

sastre, i a banda del xassís, no es podia 
aprofitar res més. Vam ajudar el pare a 
reconstruir-los. Em vaig encarregar de 
fer els plànols per adaptar-los a les nos-
tres necessitats: n’allargàvem els xassís;
construíem les carrosseries, que ales-
hores eren de fusta; hi posàvem motors
dièsel usats que localitzàvem al mercat 
–més endavant, vam poder aplicar mo-
tors dièsel nous, tipus Henschel Per-
kins o d’altres–. D’aquesta manera, vam
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Autocars utilitzats pels 
desplaçaments de lleure.

a la dreta, com si fossin anglesos.» Els 
vehicles també eren més grans: de qua-
ranta-cinc o cinquanta places.

El gener de l’any 1950, la senyora
Eulàlia Alari va vendre i transferir a Mi-
quel Martí Adell els drets de concessió 
i explotació de les dues línies d’autobu-
sos anomenades La Transversal, que li 

blement, sobretot des que l’any 1946
l’Instituto Nacional de Industria va
crear l’empresa Pegaso, a l’antiga fàbri-
ca Hispano Suiza del barri de la Sagre-
ra, a Barcelona, i el 1949 van començar
a fabricar camions, i posteriorment,
autobusos. «Curiosament, els primers
autobusos de Pegaso portaven el volant
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A la pàgina anterior: Contracte de 
traspàs de la concessió i explotació 

de les dues línies d’autobusos 
anomenades La Transversal 

d’Eulàlia Alari a Miquel Martí Adell 
(1950).

Document de l’Ajuntament de 
Sabadell que ratifica el traspàs 

de la concessió d’Eulàlia Alari 
a Miquel Martí Adell (1950).
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A la pàgina anterior i a la 
present, vehicle Bedford 

B-79346 (1949).

Interior d’un autocar
 (anys quaranta).
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A la pàgina anterior: Flota 
d’autocars discrecionals 

(anys cinquanta).

dedicada a l’automoció, fins al moment
Miquel Martí successor de Manel Car-
celler, es va dissoldre i es va constituir
l’actual Comercial Martí SA, dedicada
«al comerç d’automòbils en tots els seus
aspectes: compra venda, reparació, ac-
cessoris i recanvis».

Durant els anys cinquanta, l’empre-
sa de transports va ampliar la seva acti-
vitat fent excursions a nivell nacional i
europeu fins que a finals de la dècada ja
tenien una flota de deu autocars desti-
nats a excursions i a qualsevol altre tipus
de transport discrecional.

En aquest context i aprofitant les
oportunitats de creixement industrial i
econòmic del moment, el grup d’empre-
ses de Miquel Martí Adell va encetar, a
partir de 1953, una etapa d’expansió
protagonitzada per la segona generació
familiar ja al capdavant, l’Heribert i en
Miquel Martí Carceller.

havia atorgat l’Ajuntament de Sabadell,
així com els seus quatre vehicles. El mes
de juny d’aquell mateix any l’Ajunta-
ment va aprovar la petició del traspàs i 
en el mateix acord de concessió definia
la línia com a Circumval·lació i ja no
com a Tranversal.

Amb aquesta compra, l’empresa de
transports de Miquel Martí Adell va
començar a cobrir el servei entre la
Creu de Barberà i l’Estació del Nord de
Renfe, circulant per la carretera de Barce-
lona. Va ser així com va passar a ser l’únic
operador de transports a la ciutat de
Sabadell.

Amb l’entrada de la segona genera-
ció, es va iniciar un procés de canvi de
nom de les empreses, de particulars a
creació d’empreses participades pels tres
socis, el fundador Miquel Martí Adell i
els seus dos fills Heribert i Miquel. Així,
com veurem a l’etapa següent, l’empresa





1951

1979
TERCERA ETAPA  

L’EXPANSIÓ DEL GRUP
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Durant els anys cinquanta i principis
dels seixanta, la ciutat de Sabadell va
fer un gran pas endavant amb l’hege-
monia d’una renovada indústria tèxtil-
llanera, que arrossegaria el desenvolu-
pament de dos sectors, la metal·lúrgia 
i la construcció. El resultat més visible 
va ser la demanda de mà d’obra i amb 
ella, l’arribada de població immigrada, 
provinent de les zones rurals del sud de
la península, majoritàriament de Múr-
cia i Andalusia. Però per als nouvinguts
mancaven habitatges, fet que va origi-

nar el fenomen de l’autoconstrucció i
la proliferació d’edificis sense planifica-
ció urbanística a la perifèria suburbial 
de la vila, on els terrenys eren més ba-
rats. 

En pocs anys, la ciutat va canviar la 
seva fesomia amb el naixement de nous
barris perifèrics que en poc temps que-
darien enganxats al teixit urbà, com ara
Can Puiggener, Torre-romeu, Can Feu,
la Concòrdia, Can Oriach, Sant Ole-
guer, el Torrent del Capellà, la Planada 
del Pintor, la Serra d’en Camaró, el Po-

LA CONCESSIÓ 
DEL SERVEI 
URBÀ 
D’AUTOBUSOS 
SABADELL
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A la pàgina anterior: 
Panoràmica del barri de la 
Creu Alta amb el santuari 

de la Salut, al fons.
(AHS)

Vista parcial del barri de 
Torre-romeu. Moltes de les 

cases van ser contruïdes 
pels mateixos residents a 

partir dels anys cinquanta.
PERE FARRAN (AHS)

blenou de la Salut, la Concòrdia, Sant 
Bernat, Arraona els Merinals, les Ter-
mes, Espronceda, Can Borgunyó o Can
Rull, entre d’altres. 

Si el 1950 Sabadell comptava amb 
60.000 habitants, el 1960 ja en tenia
105.000 i el 1970, 160.000. Amb el
gran creixement demogràfic i territo-
rial, les necessitats de transport de la
població es van veure incrementades ja
que les noves barriades estaven allunya-
des del centre de la ciutat i per tant,
també de les seves fàbriques. A fi de

posar remei a la situació i resoldre els
problemes de mobilitat dels ciutadans,
l’any 1953, l’Ajuntament va convocar
un concurs públic per a l’explotació
d’un únic servei urbà d’autobusos a la 
ciutat. L’alcalde de la vila aleshores era 
Josep Maria Marcet, empresari del sec-
tor tèxtil, que va ocupar l’alcaldia des
del 1940 fins al 1960. 

El 16 d’abril del mateix 1953 el ple 
municipal va aprovar un plec de condi-
cions per a la concessió i pocs mesos
després, es va atorgar a Miquel Martí



90 anys en moviment

76

Fotografia feta l’1 de març 
de 1954, dia de l’inici 
oficial de la concessió del 
servei urbà de Sabadell a 
Miquel Martí Adell.

tar treballant en unes condicions com-
plexes i sense poder-ho regularitzar
jurídicament fins que un dia el meu
pare va anar a veure l’alcalde, en Josep 
Maria Marcet, i li va dir que sense con-
cessió no podíem seguir operant».

L’11 de març de 1954 va començar 
oficialment la concessió i Autobusos
Sabadell de Miquel Martí Adell va pas-
sar a ser oficialment la primera gran
xarxa d’autobusos urbans de la ciutat: 
una xarxa radial amb quatre línies ini-
cials que unien el centre amb tots els
barris perifèrics.

LÍNIES QUE COBRIA 
AUTOBUSOS SABADELL (1954)

LÍNIA TRAJECTE 

Línia 1 Sortia de la Creu Alta i arribava a 
l’estació de l’Elèctric. Després, el 
servei es va ampliar fins al 
Baixador de la Rambla i més 
endavant fins a la Creu de 
Barberà.

Línia 2 Feia el recorregut de Can Oriach 
fins a la Creu de Barberà.

Línia 3 Circulava del passeig de sant 
Oleguer fins al carrer Brutau.

Línia 4 Arribava fins a Can Rull. L’any 
1958 es va canviar la parada 
final del carrer Juan Valena als 
Marials on hi havia major 
nombre de passatgers.

Adell la gestió del transport urbà de la 
ciutat per vint-i-cinc anys, ampliable a 
cinc anys més, i fins a un màxim de cin-
quanta, que era el que permetia la Llei 
de Règim Local.

La nova concessió va suposar asso-
lir una gran fita i un motiu d’alegria per 
a la família Martí, perquè feia anys que 
desitjaven regularitzar el servei de
transport que prestaven a Sabadell. Mi-
quel Martí Carceller descriu així el mo-
ment: «Des que havia acabat la Guerra
Civil i havíem reprès el servei, vam es-
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Recorregut de les línies 
urbanes d’Autobusos 
Sabadell (1952).
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Baixador de la Rambla 
(L’Apeadero)

Passeig Primo  
de Rivera

Estació Renfe
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 Creu de Barberà

Carretera de Barcelona

Centre històric

Carretera de Terrassa 15

Estació Ferrocarril 
(l’Elèctric)
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Llibre de registre 
de les línies urbanes i 
interurbanes, escrit a mà 
per Miquel Martí Carceller 
(1954).
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entrar en funcionament fins molt més 
endavant, l’any 1965, quan ja s’havia
construït el nou pont sobre el riu Ri-
poll, l’anterior se l’havia endut la forta 
riuada del 1962. Arran de l’intens ca-
bal del riu, que va créixer de manera
excepcional, també van desaparèixer
sota l’aigua moltes fàbriques de la ciutat.

Un cop inaugurada la línia 5, els veïns
de Torre-romeu van demanar de segui-

A mesura que Sabadell va anar crei-
xent territorialment, en paral·lel es van 
anar establint noves línies urbanes.
Així, el 8 d’abril de 1958, l’Ajuntament 
va veure la necessitat de cobrir el servei
d’autobusos des del barri de Campoa-
mor passant per la Creu de Barberà fins
al centre de la ciutat i es va posar en
funcionament la línia 6. La línia 5, del 
carrer Tres Creus a Torre-romeu, no va

Miquel Martí Adell i 
Miquel Martí Carceller 
amb l’alcalde de Sabadell, 
Josep Maria Marcet, durant 
els actes de la celebració 
de l’inici de la concessió 
del servei urbà (1954).
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tat per a 40 vehicles, ocupats inicial-
ment per una flota de 30 autobusos. La
nau era molt funcional i de gran mobi-
litat, amb una amplada de 35 metres,
sense columnes, per facilitar les manio-
bres d’aparcament. Avui, en aquest re-
cinte hi ha la seu de Comercial Martí
–concessionària del Grup Auser a Sa-
badell.

da que s’allargués la ruta fins a la part alta
del barri, al carrer Tibidabo, però el pen-
dent era molt pronunciat i els carrers
encara estaven sense asfaltar per la qual
cosa la petició no es va poder dur a ter-
me. Cal tenir present també que durant
aquells anys la majoria dels vehicles de
la flota encara eren d’autoconstrucció i
això seria així fins l’adquisició dels pri-
mers Pegaso a mitjan anys seixanta, tot
un símbol de modernització. L’Empresa
ENASA, fabricant dels Pegaso, va passar
a ser a partir d’aleshores el proveïdor
oficial i únic de l’empresa.

Amb l’increment de línies, es va ha-
ver d’anar augmentant el nombre de
vehicles i les instal·lacions es van quedar
petites. L’any 1958, a fi de dotar l’em-
presa d’un espai més ampli, es va efec-
tuar la compra d’uns terrenys al passeig
del Comerç. El 30 de gener de 1959 es
va constituir la societat Inmuebles In-
dustriales de Sabadell SA que responia
a la titularitat del sòl.

Posteriorment, entre els anys 1960 
i 1966, es van realitzar les obres del que
serien les noves cotxeres al passeig del 
Comerç 100-102. En una primera fase,
dels 8.900 m2 que es van comprar, se’n 
van edificar 4.000 m2, amb una capaci-

Fotografia de les 
obres de construcció de 

les cotxeres al passeig del 
Comerç de Sabadell 

(anys seixanta).
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 A la pàgina anterior: 
Façana de les cotxeres del 

passeig del Comerç de 
Sabadell, encara en fase 

de construcció. 

A dalt, vista aèria de les 
cotxeres del passeig 

del Comerç de Sabadell 
(anys seixanta).   

A baix, interior de les 
cotxeres del passeig del 

Comerç de Sabadell (1967).
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Parada d’autobús 
(1958).

nes perquè els passatgers es poguessin 
resguardar de la pluja. La primera va ser
a Torre-romeu.

El 17 de setembre de 1968 es van
establir dues noves línies, la 7 i la 8, que
entrarien a formar part de l’anomenada

En el marc d’aquesta política de crei-
xement, l’any 1965 l’empresa de transports
es va transformar en societat anònima i
va passar a anomenar-se Autotransports
Martí, SA (ATMSA). Aquell mateix any
es van començar a instal·lar marquesi-
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el 1970 que es va fer un arrodoniment 
de 20 cèntims.

xarxa nova amb un preu de bitllet més 
elevat que les línies que formaven part 
de la xarxa antiga, creades amb anterio-
ritat. La tarifa de la xarxa antiga era de 
2 pessetes i la de la nova, de 2,30. La
línia 7 feia el recorregut de Cifuentes a 
Can Oriach i la línia 8 unia Creu de
Barberà amb Can Oriach per la carre-
tera de Barcelona.

El setembre del 1969 es van co-
mençar a fer les proves de la línia 9 però
no es va posar en funcionament fins
l’any 1972 per la falta d’accessos ade-
quats. El seu recorregut era des del pas-
seig General Primo de Rivera, avui
passeig de la plaça Major, fins a Can
Puiggener.

El mateix any 1972 es van implan-
tar les línies 10 i 11 i la xarxa va arribar 
al seu màxim esplendor passant a co-
brir la pràctica totalitat de l’àmbit de la 
ciutat. La línia 10 circulava del passeig 
General Primo de Rivera fins a la Plana
del Pintor i la línia 11, del passeig Ge-
neral Primo de Rivera a Can Rull. Les 
tarifes van seguir sent de 2 pessetes a
les línies antigues (1, 2, 3, 4, 5 i 6); 2,5 
pessetes a les línies 7, 8, 9 i 10; i 3 pes-
setes a la línia 11. Des de l’any 1966 no 
s’havia produït un increment, excepte 

Autobús Pegaso B-11290 
dièsel amb volant a la dreta.

Vista interior d’un autobús 
Pegaso (anys setanta).
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A dalt, autobús Pegaso 
B-226298, model 5020, 
amb carrosseria Obradors.

A baix, autobús Pegaso de la línia 9 
avariat pel mal estat del carrer al barri 

de Can Puiggener on es realitzaven 
les obres de construcció 

del clavegaram (1969).

LÍNIES D’AUTOTRANSPORTS MARTÍ
A SABADELL (1972)

LÍNIA TRAJECTE 

Línia 1 Martí Trias - Creu de Barberà

Línia 2 Can Oriach - Creu de Barberà.

Línia 3 Circumval·lació

Línia 4 Passeig General Primo 
de Rivera - Els Marinals

Línia 5 Mercat - Torre-romeu

Línia 6 Passeig General Primo 
de Rivera - Campoamor

Línia 7 Can Oriach - Cifuentes

Línia 8 Creu de Barberà - Can Oriach 
(per carretera de Barcelona)

Línia 9 Passeig General Primo 
de Rivera - Can Puiggener

Línia 10 Passeig General Primo 
de Rivera - Plana del Pintor

Línia 11 Passeig General Primo 
de Rivera - Can Rull

El 1972 la flota d’Autotransports
Martí era ja de 40 autobusos. L’any se-
güent, el dia 22 de juny del 1973, es van
presentar oficialment 10 nous vehicles
per donar suport a les línies ja existents, i
a la línia 12, que s’estava a punt d’inaugu-
rar. «No et podies parar. O creixies o ti-
raves la tovallola, no tenies alternativa –
explica sobre aquells anys Miquel Martí
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1 Centre històric

2 Creu Alta

3 Can Oriach

4 Concòrdia

5 Can Puiggener

6 Gràcia

7 Sant Oleguer

8 Can Rull

9 Rambla del Caudillo

10 Carretera de Barcelona

11 Torre-romeu

12 Creu de Barberà

13 Passeig del Comerç

14 Campoamor

15 Plaça del Mercat

16 Papa Pius XI - Carrer Forn

17 Passeig de Manresa

18 Carrer de la Indústria

19 Passeig Primo de Rivera

20 Plana del pintor

21 Baixador Rambla

22 Estació Ferrocarril Nord

23 Estació Ferrocarril (l’Elèctric)

24 Carretera de Terrassa

25 Carretera de Matadepera

Estació Renfe

Passeig de Manresa

(L’Ape

Recorregut de les línies 
urbanes d’Autotransports 
Martí, a Sabadell (1973).

Creu Alta

 Creu de Barberà

Carretera de Barcelona

Estació Ferrocarril 
(l’Elèctric)

Centre històric

Carretera 
de Terrassa

Passeig del Comerç
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Fotografia del dia de la 
inauguració de les
línies 7 i 8 (1968).

del bitllet, les quals van anar substituint
la figura del clàssic cobrador. També es
va estendre la instal·lació de marquesi-
nes per la ciutat.

L’any 1979, Autotransports Martí
comptava amb una plantilla de 186 tre-
balladors. Tenia una flota de 50 autobu-
sos, 35 que feien els serveis urbans i 15
els serveis interurbans, i disposava de 9
línies de transport urbà i 5 de transport
interurbà. El preu del bitllet urbà es va
unificar i va passar a costar 14 pessetes
a totes les línies de transport.

LÍNIES URBANES D’AUTOTRANSPORTS 
MARTÍ A SABADELL (1979)

LÍNIA TRAJECTE 

Línia 2 Can Oriach - Creu de Barberà

Línia 3 Circumval·lació

Línia 4 Passeig General Primo 
de Rivera - Els Merinals

Línia 5 Mercat - Torre-romeu

Línia 7 Can Oriach - Cifuentes

Línia 8 Creu de Barberà - Can Oriach 
(per la carretera de Barcelona)

Línia 9 Passeig General Primo 
de Rivera - Can Puiggener

Línia 11 Passeig General Primo 
de Rivera - Can Rull

Línia 12 Can Deu – Campoamor 
Estació Sud

Carceller–. Era una condició de super-
vivència. Si hi havia més passatgers, ha-
víem de posar més cotxes, i si no els te-
níem, els havíem de fabricar. I això és el
que vam fer.»

El 24 de juny de 1973 Autotrans-
ports Martí va crear la seva darrera línia
a Sabadell, la 12, entre Can Deu i Cam-
poamor. El dia 7 de juliol de 1973, un 
cop acabades les obres de soterrament 
de les vies de Renfe a la ciutat, la línia 
12 va perllongar el seu recorregut pel
passeig del Comerç fins a l’Estació Sud.

El mateix any 1973 es van comen-
çar a implantar les primeres màquines 
per poder efectuar el pagament directe
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A dalt, autobús Pegaso 
dièsel articulat, que feia el 
servei de la línia 2, de Can 

Oriach a Creu de Barberà 
(1973).

A baix, a l’esquerra, Miquel 
Martí Carceller ensenyant 

l’interior d’un autobús 
Pegaso a l’alcalde 

Josep Burrull.

A baix, a la dreta, autobús 
Pegaso B-4684-W amb 

carrosseria Icarsa 
(1973). 

LÍNIES INTERURBANES 
D’AUTOTRANSPORTS MARTÍ 
A SABADELL (1979)

LÍNIA TRAJECTE 

Línia 1 Ciutat Badia-Barcelona

Línia 2 Ciutat Badia-Barberà del Vallès

Línia 3 Sabadell-Barberà del Vallès-
Cerdanyola

Línia 4 Sabadell-Ciutat Badia

Línia 5 Sabadell-Matadepera

Línia 6 Torrelles de Llobregat-Barcelona
amb l’Empresa Tisa (Transports
Interurbans, inaugurada el 1972)
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Presentació de la flota 
de la línia 12, entre Can Deu 
i Campoamor, amb els primers 
autobusos articulats (1973).
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Autobús articulat 
B-771047 de la línia 2, 

que connectava Can Oriach 
amb la Creu de Barberà.

Vista de l’interior 
d’un autobús 

(anys setanta).
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La Catalana circulant per la 
rambla del Poblenou 
(1980).

L’any 1957 l’Ajuntament de Barcelona 
va passar a controlar tres empreses de 
les quals era accionista majoritari: la
Compañía de Tranvías de Barcelona, el
Gran Metropolitano de Barcelona, que
explotava la línia coneguda com el
Gran Metro, i el Ferrocarril Metropo-
litano de Barcelona, anomenat també
El Transversal. Aquell mateix any el go-
vern va promulgar una nova llei, la Ley
de Ordenación del Transporte Urbano

en Barcelona, que donava el vistiplau a
la municipalització del transport públic.
L’any 1958 les tres empreses esmentades
es van integrar a l’ens públic Transpor-
tes Públicos Municipalizados i a finals 
d’any, es va crear la Sociedad Privada
Municipal Tranvías de Barcelona, que 
integrava el servei d’autobusos.

Amb la municipalització del trans-
port públic, l’Ajuntament va potenciar el
servei de metro i autobús, en detriment

EL SERVEI DE 
TRANSPORT 
A BARCELONA
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Bitllets del servei 
d’autobusos de 

La Catalana.

del tramvia. Alguns serveis de transport
urbà es van mantenir, de manera excep-
cional, en mans d’empreses privades,
com Autobusos Horta, que explotava la
línia Tajo-avinguda Tibidabo, de l’Em-
presa Casas de Mataró. Aquest va ser el
cas també d’Autotransports Martí que va
seguir oferint el servei de La Catalana des
del districte de Sant Martí fins al carrer
Taulat, al Poblenou.

Com a conseqüència del procés de
desindustrialització del districte de Sant
Martí a mitjan anys seixanta, La Catala-
na va patir un descens molt acusat en el
nombre d’usuaris, però els passatgers
que van seguir utilitzant-lo li eren molt
fidels i la línia va seguir sent molt esti-
mada pel veïnat.

Durant els anys setanta, el nombre 
de passatgers es va veure reduït de nou 
amb la inauguració de la nova línia 71 
de Transports Municipals de Barcelona
(TMB), que li va fer perdre una part
dels seu públic habitual. Aleshores, Au-
totransports Martí va fer un darrer in-
tent de millora del servei i aprofitant el 
doble sentit del carrer de La Llacuna i 
el passeig de Triomf, va allargar el re-
corregut dels autobusos fins al passeig 
Calvell. Aquest va ser l’últim pas per

revifar la línia, ja que en els anys poste-
riors, la seva rendibilitat es va anar fent 
cada vegada més minsa. 

El 1980 La Catalana només funcio-
nava amb un sol cotxe, el número 54,
amb un interval de pas de mitja hora.
Després de converses i negociacions
amb les autoritats municipals, Miquel 
Martí Carceller, com a administrador
de la companyia, es va veure obligat a 
renunciar a la concessió i La Catalana 
va cessar de manera definitiva. 

El dia 26 d’octubre de 1980 es va
celebrar la festa de comiat de la línia, que
després de setanta-dos anys de servei era
tota una institució pel districte de Sant
Martí. En l’acte, celebrat a la Rambla del
Poblenou, hi va circular per darrer cop
el cotxe 54. A l’acte hi van assistir Miquel
Martí Carceller, la regidora del districte
de Sant Martí, Núria Gispert, i represen-
tants de les associacions de veïns. Tam-
bé es va editar un bitllet commemoratiu
en record d’aquell últim adéu.
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Autobús interurbà 
B-4681-W, que feia 
el servei entre 
Ciutat Badia-Barberà 
del Vallès-Barcelona.

A partir de la dècada de 1960, Auto-
transports Martí va augmentar el seu
interès per desenvolupar la seva activi-
tat en l’àmbit del transport interurbà.
L’empresa va seguir prestant el servei
que oferia des del 1927 entre Sabadell-
Matadepera i Sabadell-Santa Maria de 
Barberà i el 21 de juny de 1968 aques-
ta darrera línia es va perllongar fins a
Cerdanyola, una ruta molt necessària
per cobrir les necessitats de desplaça-
ment dels habitants d’aquest nuclis per
motius laborals, d’estudis o assistència 
sanitària. 

En el transcurs dels anys següents, 
l’empresa va passar a cobrir noves lí-
nies de transport interurbà. Així, el
1969 es va constituir la societat Trans-
ports Interurbans SA (TISA) per dur
a terme el servei que feia la ruta entre 
Barcelona, el Prat de Llobregat i la Plat-
ja el Pinar.

L’any 1971, TISA va adquirir l’em-
presa que feia el servei de transport
entre Torrelles de Llobregat i Sant Vi-
cenç dels Horts i la ciutat de Barcelona.
Aquesta empresa va fer aquest servei
fins l’any 1995.

EL TRANSPORT 
INTERURBÀ
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Autocar Berliet 
B-102133, destinat 

a serveis discrecionals.

Autotransports Martí durant la dècada
dels cinquanta va mantenir la continuï-
tat del servei discrecional, és a dir, els
autocars per a viatges de turisme, sobre-
tot a Europa. Els viatges que la família
Martí organitzava els van servir per vi-
sualitzar la situació del transport i l’au-
tomoció fora de l’Estat ja que mentre
l’automòbil privat aquí encara era un
luxe per a minories, a molts països eu-
ropeus s’havia generalitzat i havia esde-
vingut cabdal. Viatjant per Europa els 
Martí van veure que el cotxe podia es-
devenir una opció de futur per a les seves
activitats empresarials i van decidir
apostar-hi iniciant una línia de negoci
orientada cap a la distribució i la repara-
ció de vehicles.

La moderna indústria automobilís-
tica a Espanya va arribar a principis dels

cinquanta amb la inauguració de les
instal·lacions de Renault a Valladolid.
Aleshores, la flota d’Autotransports
Martí destinada a fer serveis discrecio-
nals era de deu vehicles, concretament 
de les marques Bedford (anglès), Ber-
liet (francès) i autocars d’Hispano Sui-
za, alguns d’ells procedents de subhas-
tes de l’exèrcit de l’aire. 

EL TRANSPORT 
DISCRECIONAL, 
COMERCIAL 
MARTÍ I LA 
CONCESSIONÀRIA 
RENAULT
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Façana de Comercial Martí 
a la plaça de l’Àngel 
de Sabadell (1954).

verses marques, com ara Mercedes,
Sava Austin, Renault, Peugeot i motos 
Derbi. Davant la necessitat de més es-
pai, el gener del 1953, la companyia es 
va traslladar a una finca al passeig de
Manresa de Sabadell, al centre de la
ciutat. Un any més tard, el 1954 la raó 

De la mateixa manera, que l’empre-
sa de transport a Sabadell havia crescut,
la branca dedicada a l’automoció també
seguia una trajectòria ascendent, i a
més de la reparació i venda de recanvis,
va ampliar la seva activitat amb la ven-
da d’automòbils i motocicletes de di-
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A l’esquerra, exterior del 
taller Renault del carrer 
Papa Pius XI (Sabadell), 

el dia de la seva 
inauguració (1963).

A la dreta, publicitat 
de Comercial Martí en un 
autobús de l’empresa de 

transports de la família 
(anys setanta).

sa Renault que els va permetre obrir
poc temps després una nova línia em-
presarial com a agents oficials Consava
del senyor Cañeque. 

El 26 de febrer del mateix any 1954,
Comercial Martí va obtenir el nome-
nament com a subagent de SAVA per a 

social, fins aleshores a nom de Miquel 
Martí Adell Successor de Manel Car-
celler Milian va canviar per la de Co-
mercial Martí SA. 

A principis de la dècada dels cin-
quanta, Heribert Martí va tenir una
primera presa de contacte amb l’empre-
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Relació de les primeres vendes 
de vehicles Renault de l’any 1954, 
anotades per Heribert Martí.
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En aquesta pàgina i a la 
següent: Interior del taller 
del carrer Papa Pius XI 
de Sabadell amb vehicles 
Renault Dauphines i 
Renault 4/4 de finals dels 
anys cinquanta i principis 
del seixanta.

primer taller de Renault a les instal-
lacions del carrer Papa Pius XI de Sa-
badell.

Els vincles amb Renault es van anar
fent cada cop més estrets fins que la mar-
ca francesa, que feia un cert temps que
buscava representants dels seus vehicles
a l’Estat espanyol, va oferir a la família
Martí la possibilitat de convertir-se en
concessionari oficial, amb la condició 
que a partir d’aleshores només represen-

la venda i reparació de vehicles de la
marca Renault a Sabadell (encara no
com a concessionari de la marca). 

Després del nomenament com a
agents oficials de la marca Renault, He-
ribert Martí va prendre el càrrec de
responsable de la nova àrea de negoci 
i el seu germà Miquel es va quedar al
davant de les activitats relacionades
amb el transport públic col·lectiu. L’any
1963 la família Martí va inaugurar el
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Vista exterior del 

instal·lacions del passeig del Comerç,
avui encara existents.

El setembre del 1976, el creixement
de l’activitat va permetre obrir la pri-
mera delegació de Comercial Martí
fora de Sabadell, a Cerdanyola. Aquest 
equipament disposava de la mateixa
superfície actual, 3.000 m2, distribuïts 
en dues plantes.

tessin vehicles Renault i no d’altres mar-
ques. Un cop arribats a un acord, el 1966
Comercial Martí va passar de ser agència
oficial de Renault, a Sabadell, a ser con-
cessionari. Aquell mateix any es va inau-
gurar una àmplia exposició de cotxes al
passeig de Manresa i l’any següent es va
posar en funcionament el servei de ven-
da i reparació de vehicles Renault a les

Concessionari Renault de 
la plaça de l’Àngel, actual 
passeig de Manresa de 
Sabadell (1966).
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Parlament d’Heribert 
Martí Carceller durant 

l’acte d’inauguració del 
concessionari Renault al 

passeig de Manresa de 
Sabadell.

Exposició del Renault 8 
a les instal·lacions 

del passeig de Manresa de 
Sabadell (anys seixanta).
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Acte inaugural de la seu 
de Comercial Martí al 
passeig del Comerç 
de Sabadell, presidit per 
les tres generacions de la 
família (1967).
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A dalt, façana 
de Comercial Martí al 

passeig del Comerç de 
Sabadell (1967).

A baix, a l’esquerra, 
representants dels 

concessionaris Renault 
amb Heribert Martí, al 

passeig del Comerç 
de Sabadell (1967).

A baix, a la dreta, 
instal·lacions del taller de 
Comercial Martí al passeig 

Comerç de Sabadell (1967).
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A dalt, fira de Comercial 
Martí (1969). En primer 
terme, Miquel Martí 
Carceller.

A baix, Seat 600 exposat 
per Comercial Martí en una 
fira d’ocasió de Sabadell 
(1969).
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Publicitat de Comercial 
Martí (anys setanta).
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Presentació del 
Renault 5 a les 
instal·lacions de 
Cerdanyola (1972).
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Inauguració de la 
delegació de 

Comercial Martí a 
Cerdanyola (1976).

Instal·lacions de 
Comercial Martí a 

Cerdanyola (1976).
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A la pàgina següent:
Fotografia de 
Miquel Martí Adell.

Miquel Martí Adell, el fundador d’Au-
totransports Martí o, com deien a Sa-
badell, el «senyor Martí dels autobu-
sos», va morir el 26 de juliol de 1970 
a l’edat de setanta-quatre anys. Va ser
una figura cabdal per a tota la família
Martí i els seus records són plens d’emo-
ció intensa. El seu fill Miquel Martí
Carceller, la seva jove Maria Rosa i els 
seus quatre néts –Maria Rosa, Miquel, 
Josep Maria i Sílvia− guarden infinitat 
d’anècdotes sobre ell, històries que di-
buixen una persona modèlica, lluitado-
ra, emprenedora, un gran líder però
també un espòs exemplar, un bon pare 
i un avi molt estimat. 

Miquel Martí Escursell va poder
gaudir de l’avi fins als disset anys i re-
corda com li explicava moments per ell
màgics, com la primera vegada que
l’home va trepitjar la lluna l’any 1969 o
l’arribada de l’electricitat a Morella, que
va viure de petit: «Va ser un apassionat
de les novetats i del progrés de la hu-
manitat i també un gran visionari. Sem-
pre deia que havia nascut trenta anys
d’hora i que jo tenia molta sort perquè 
podria viure canvis brutals que ell ja no
arribaria a veure. “Pensa que jo he vis-
cut des de l’arribada de l’electricitat al 

poble de Morella fins que l’home va
posar el primer peu a la Lluna”, em deia.
De l’arribada de l’electricitat a Morella 
m’explicava com tot el poble es va reu-
nir al voltant d’una farola per veure com
s’encenia mentre tots els nens anaven
cridant: “Que arriba la llum, que arriba
la llum!” I pam, es va encendre la bom-
beta i va ser un gran esdeveniment».

Miquel Martí Escursell té molt pre-
sent sobretot «l’avi en funció d’avi»,
quan ja no estava al capdavant de l’em-
presa. «En entrar a casa feia un xiulet i
anàvem tots a rebre’l. Era una persona
molt propera, que t’arribava molt i et
deixava empremta. Veies que havia lluitat
molt a la vida, que havia viscut moments
molts durs i havia hagut de treballar des
de petit, però sempre et traslladava posi-
tivisme. Les seves paraules mai van tras-
puar ressentiment. Amb rigor i constàn-
cia se’n va sortir. Estava molt content de
l’empresa que havia creat per als seus fills,
per als seus néts, i ens ho va saber trans-
metre.»

Miquel Martí Escursell recorda
també de manera especial les passeja-
des que de petit feia amb el seu avi per 
Sabadell: «Jugàvem a endevinar quin
autobús venia i jo era capaç d’identifi-

UNA EMPREMTA 
INESBORRABLE
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car-los des de lluny. En aquells mo-
ments no eren com ara que es fabri-
quen en cadenes de muntatge i quasi
tots responen a una mateixa imatge.
Aleshores, l’estètica visual de cada un
era diferent i jugàvem a això. “Aquest
que ve quin és? Doncs el 14. Aquest quin
és?...” Els tenia perfectament memorit-
zats visualment». 

«Un altre record de l’avi, relacionat
també amb l’empresa, és que portava
sempre un bloc i anava anotant tot allò 
que veia, des d’una parada que estava
torta fins a una cua de passatgers espe-
rant l’autobús superior a la que hauria 
de ser, un conductor mal uniformat, un
vehicle ratllat... I recordo que em deia: 
“totes aquestes coses quan jo falti, qui 
les farà?”.» 

La introducció dels canvis tecnolò-
gics a l’empresa van comportar amb el 
temps noves maneres de treballar i el bloc
de Miquel Martí Adell potser va quedar
desat però, tot i així, la seva manera de 
fer i els seus valors, el rigor, l’exigència, 
el compromís, l’honestedat, van conti-
nuar presents a l’empresa i a la família, 
generació rere generació. 

La filla gran de Miquel Martí Car-
celler, la Maria Rosa, explica de l’avi
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veure com començava la carrera, per-
què vaig aprovar el preu el juny i va
morir el juliol». Malgrat tot, a la Maria 
Rosa li ha quedat la satisfacció d’haver 
fet realitat el desig de l’avi, llicenciar-se 
i tenir la seva pròpia farmàcia.

La Sílvia Martí, germana de la Ma-
ria Rosa, afegeix: «L’empremta que ens
va deixar no s’esborrarà mai. Jo, malau-
radament, l’avi no l’he viscut, va morir 
quan encara no tenia un any. Ara bé el 
seu coratge, la seva lluita, la tinc grava-
da al cor a través del que m’han explicat
els meus pares i els meus germans. L’avi
sempre hi és, sempre se’n parla. Els seus
valors són el nostre ADN. I d’una mane-
ra natural, hi ha hagut la continuïtat de
dir “tot el que ha fet, no es pot aturar”».

Deu anys abans de morir Miquel
Martí Adell, i complint els seus desit-
jos, es va produir de manera gradual i
natural el relleu generacional del pare
cap als seus dos fills Miquel i Heribert 
Martí Carceller.

Aquest traspàs, que fills i néts no
dubten a qualificar de «modèlic», va
ser fonamental per a la supervivència
de les seves dues empreses, que encara 
eren bàsicament familiars. I, va suposar
també un aprenentatge que més enda-

que era molt autodidacta: «L’àvia An-
drea era asmàtica i sempre va estar molt
delicada de salut. Crec que no he arri-
bat a conèixer una dona tan mimada
pel seu marit i els seus fills. El meu avi 
que sempre li va agradar autoformar-se,
va començar a llegir llibres per apro-
fundir en la seva malaltia. Va acumular 
una important biblioteca i la medicina 
es va convertir en la seva passió. Ell ens
va crear la il·lusió, tant a mi com a les
meves cosines, de veure qui estudiaria 
farmàcia». La Maria Rosa es va enca-
minar a fer la carrera, també perquè,
com diu ella, era persona de ciències i 
no de lletres.

«A mi farmàcia ja m’agradava, però
va ser l’avi qui m’hi va portar per la seva
inquietud pels llibres de medicina i per
la voluntat que la meva àvia es curés.
Suposo que la mentalitat de l’època
també hi va influir perquè a casa en ser 
nena no estava previst que entrés al ne-
goci i ens volien donar una bona edu-
cació universitària a tots.» Es fa un si-
lenci i la Maria Rosa continua: «L’avi
va morir just l’any que vaig aprovar el
preu universitari i recordo que li vaig
dir: “Avi, mira, ja he acabat el preu i ara 
estudiaré farmàcia”, però no va poder
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Miquel Martí Adell.

prendre decisions, d’equivocar-se i
d’endevinar-la», diu el nét del funda-
dor i actual president del grup Moven-
tia, Miquel Martí Escursell. 

vant Miquel Martí Carceller aplicaria a
l’hora de passar el relleu als seus fills:
«És important fer el canvi en el mo-
ment que toca i tenir la possibilitat de 
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En primer terme, 
Miquel Martí Adell. Al seu 
darrere, Miquel Martí 
Carceller, amb el seu fill 
Josep Maria Martí Escursell.

Mentre a principis dels anys seixanta,
com hem vist, Comercial Martí creixia
de la mà de l’Heribert i els vincles amb
Renault s’anaven fent més estrets, Miquel
Martí Carceller esdevenia, al mateix
temps, una persona reconeguda i amb un
alt grau de representativitat en el sector
del transport més enllà de Sabadell i in-
clús de Catalunya. Com altres empresaris
de l’àmbit del transport urbà, va formar
part del Sindicato Nacional de Transpor-
tes Urbanos de Viajeros en Autobuses y
Microbuses, del Sindicato Nacional de
Transportes y Comunicaciones, i en va
ser vicepresident. Aquest organisme te-
nia com a finalitat negociar amb el Mi-

nisteri aspectes com els plecs de condi-
cions de les concessions, les tarifes, els
convenis amb els treballadors, etc.

Miquel Martí Carceller recorda així
què hi havia al darrere d’aquelles nego-
ciacions amb les altes esferes: «Durant
la dictadura, quan els alcaldes eren no-
menats a dit, qualsevol increment de
preus dels bitllets derivat de la necessitat
de cobrir costos era una pèrdua de po-
pularitat, un desgast que els acabava
passant factura. Comportava per ells, un
cost polític, i per tant, no volien assumir
aquella responsabilitat. Però el transport
és un servei públic i quan està gestionat
per empreses privades és necessari tre-
ballar amb un marge industrial i uns
beneficis raonables. Qualsevol incre-
ment dels costos ha de repercutir en una
pujada de preus. Si no, no és viable».

L’activitat desenvolupada pel Sin-
dicato Nacional de Transportes y Co-
municaciones, aleshores patronal, va
permetre que, a partir de l’any 1971,
l’aprovació dels augments de les tarifes
ja no estigués en mans dels ajuntaments
sinó del Ministeri de la Governació a
nivell estatal. «En representació de totes
les empreses del país, el grup de trans-
port de viatgers urbans presentava i ges-

L’ESPERIT 
EMPRENEDOR 
DE LA SEGONA 
GENERACIÓ
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tionava davant de l’administració tots els
estudis econòmics necessaris a fi que es
pogués valorar l’increment de costos i
les tarifes demanades. D’aquesta mane-
ra, cada any vam poder anar augmentant
els preus.»

Els contactes amb altres empresaris
del sector del transport urbà d’arreu de
l’Estat que Miquel Martí Carceller va
establir a través del sindicat li van per-
metre desenvolupar noves oportunitats
de negoci i fer créixer més l’empresa.
En pocs mesos de diferència, l’any
1972, la companyia va tancar dues ope-
racions de compra molt importants: la 
de l’empresa Autobuses Urbanos de
Córdoba i la de Tranvías de Zaragoza. 
A partir d’aleshores, i durant molts
anys, la família Martí es faria càrrec del 
transport urbà d’aquestes dues ciutats. 

Miquel Martí Carceller en té aquest
record: «Va ser un canvi important,
que exigia la necessitat de viatjar per-
manentment i d’envoltar-me de bons
professionals. Havíem deixat de ser una
petita empresa i teníem la voluntat de 
seguir fent camí i no parar». 

Miquel Martí Carceller valora molt
el suport incondicional de la seva dona
Maria Rosa, amb qui sempre ha estat

molt unit i amb qui va compartir totes 
les seves vivències empresarials. L’em-
presa sempre va ocupar un lloc impor-
tant a casa i va ser motiu de conversa
amb tota la família. 

La Maria Rosa recorda així aquella 
època: «Portava unes motxilles molt
grosses de treball a l’esquena. Viatjava 
molt i passava molts dies fora, a Ma-
drid, Còrdova, Saragossa,... I els que
ens quedàvem aquí patíem per la sobre-
càrrega. Tota la seva vida ha estat l’em-
presa i el treball. No tenia ni dissabtes 
ni diumenges».

Zaragoza

Córdoba

Sabadell
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Seu d’Autobuses 
de Córdoba 
(anys setanta).

Eladio Macho, gerent de l’empresa
Aucorsa −concessionària del servei
urbà dels autobusos de Còrdova− i
vocal del comitè directiu de l’Asocia-
ción Nacional de Transportes Urba-
nos, va ser qui va informar a Miquel
Martí de la voluntat que hi havia de
vendre l’empresa de transports urbans
de Còrdova per les greus dificultats
econòmiques que passava.

Miquel Martí Carceller rememora 
el moment: «Prèviament a l’adquisició,
vaig viatjar a Còrdova amb qui era el
gerent de l’empresa de tranports de viat-
gers de Vigo i amb els transportistes
d’Oviedo per estudiar la situació i vam 
veure que podíem fer l’empresa rendi-
ble».

El juliol del 1972, Miquel Martí
Carceller i la resta de socis van portar
a terme l’operació de compra d’Auto-
buses Urbanos de Córdoba (AUCOR-
SA). Miquel Martí i un altre soci es van
quedar el 40% de la participació de la
nova empresa respectivament i una al-
tra agrupació empresarial el 20% res-
tant. Aquesta va ser la primera aliança 
de Miquel Martí amb altres empresaris
i també, sens dubte, el primer pas per
créixer fora de Catalunya. 

AUCORSA tenia en el moment de 
la compra una flota de 92 autobusos
d’una mitjana de 15 anys i 315 treballa-
dors. Miquel Martí va ser nomenat
conseller delegat. La seva primera de-
cisió en el càrrec va ser adquirir 25 au-
tobusos nous i intentar augmentar la
productivitat. Va ser un procés compli-
cat, perquè era una empresa amb pro-
blemes greus i amb un absentisme la-
boral del 17%. Les noves mesures
aplicades van provocar vagues de pro-
testa entre la plantilla, però al tercer any
ja es va aconseguir tenir beneficis. Com
veurem al capítol següent, els proble-
mes resorgirien més endavant en cons-
tituir-se el primer ajuntament de la
democràcia.

EL SALT 
A CÒRDOVA
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Autobús Dodge Z-6454 
dels anys cinquanta 

de Los Tranvías de 
Zaragoza (1972).

El desembre de 1972 Miquel Martí
Carceller, juntament amb els mateixos 
socis de Còrdova, van adquirir la his-
tòrica empresa Los Tranvías de Zara-
goza (TUZSA), fundada l’any 1885,
propietat de la família Escoriaza. Mi-
quel Martí Escursell, aleshores tenia
dinou anys, però recorda molt bé el
moment: «El meu pare sempre va vo-
ler compartir amb la família els esdeve-
niments claus de l’empresa, de manera 
natural. I en plenes festes de Nadal,
quan estava cristal·litzant la compra de
Saragossa va voler que jo i l’oncle He-
ribert l’acompanyéssim. Vam arribar al 
Gran Hotel de Saragossa, propietat
també de la família Escoriaza, i ens vam
reunir en una sala. Allà el meu pare i el 
meu oncle, en presència meva, van aca-
bar de decidir la compra de la compa-
nyia. Aquest episodi em va marcar molt,
i Saragossa va quedar impregnada en
les meves vivències». 

L’empresa de Saragossa també va
passar a ser una experiència iniciàtica
en el món professional per a en Miquel
Martí Escursell i el seu germà Josep
Maria, com així ho explica el seu pare: 
«Quan eren estudiants i tenien vacan-
ces, als estius enviava els meus fills a
Saragossa a fer pràctiques perquè co-
neguessin la companyia». 

Miquel Martí Escursell guarda
molt bon record d’aquella època: «A
Saragossa hi vaig passar tres estius men-
tre estudiava la carrera. Tothom em va 

LA COMPRA 
DE SARAGOSSA
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Billets de Los Tranvías 
de Zaragoza.

ciutat. I això ho vaig aprendre a Sara-
gossa. És un aprenentatge que encara
em dura avui dia. Per molt que ara tre-
ballem amb consultores d’enginyers
que utilitzen metodologies molt tècni-
ques, algoritmes matemàtics, enques-
tes de mobilitat, etc. sempre tinc pre-
sent el mapa de la ciutat i el que n’he
après quan l’he trepitjada».

A l’empresa de transports de Sara-
gossa, Miquel Martí Carceller va assu-
mir els càrrecs de la vicepresidència, la 
direcció general i de conseller delegat
i va transformar la gestió de dalt a baix:
«Des del primer moment, vaig ser
conscient que la seva viabilitat exigia
una immediata remodelació organitza-
tiva, tècnica i laboral. Com que això
requeria de la presència continuada de 
la direcció general, vaig passar a desti-
nar la major part del meu temps a la
gestió de Saragossa assumint el repte
de capitanejar la nova nau amb la ferma
voluntat de portar-la a bon port».

En el moment de l’adquisició, Los
Tranvías de Zaragoza no era titular de
totes les línies de transport urbà de la
ciutat, ja que hi havia dues concessions
propietat de dues empreses diferents,
però Miquel Martí es va moure per ges-

acollir molt bé i vaig aprendre-hi molt. 
La meva primera estada em va servir
per poder posar en pràctica el que havia
vist fer a l’avi: situar-me espaialment a 
la ciutat. Recordo que em vaig passejar
molt per les línies d’autobús, i vaig ar-
ribar a conèixer a fons l’entramat de la 
ciutat i les necessitats de transport pú-
blic. Quan ara anem a una ciutat nova 
o ens presentem a un nou concurs, el
primer que faig és situar-m’hi geogrà-
ficament, és a dir, sóc capaç de visualit-
zar i situar el transport coneixent la
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Tramvia de la línia 11, la 
darrera que va deixar de 

circular pels carrers de 
Saragossa.

estava més obsoleta i ja no la podíem
reconstruir. Aleshores, vaig demanar a 
l’Ajuntament, i concretament a l’alcalde
del moment, Miguel Merino Pinedo,
de suprimir tots els tramvies i comprar 
nous autobusos. Es va aconseguir i es
van incorporar quaranta vehicles per
substituir tots els tramvies. Vam fer cur-
sets de formació sobre el transport
d’autobusos per als conductors i els
cobradors dels tramvies i la gran majo-
ria van passar a ser conductors-precep-
tors d’autobusos».

La gestió de l’empresa de transports
de Saragossa va ser molt complexa, ja

tionar la compra d’aquestes companyies.
Les adquisicions es van portar a terme
els anys 1973 i 1974 i d’aquesta manera,
van quedar com a únics concessionaris.

La companyia saragossana dispo-
sava d’una flota molt antiquada forma-
da per tramvies, trolebusos, autobusos 
i microbusos i reconvertir-la va suposar
una forta inversió: «Els costos de man-
teniment de la flota, de les estacions
transformadores d’electricitat i de les
vies eren molt alts. Com no hi havia pe-
ces de recanvi, les havíem de fer nosal-
tres. Teníem un taller impressionant, al
carrer Miguel Servet amb 80 mecànics 
només per arreglar els tramvies».

El 23 de gener de 1976 els tramvies
de la companyia, que en aquells mo-
ments cobrien la línia 11, entre Parque 
i San José, van deixar de circular per la 
ciutat. De fet, van ser els darrers tram-
vies que es van retirar a l’Estat, amb
l’excepció del Tramvia Blau de Barce-
lona, i abans de la represa dels tramvies
elèctrics d’última generació dels dar-
rers anys, com el de Barcelona, que
curiositats de la vida forma part avui
del grup Moventia. 

Miquel Martí Carceller relata
aquell moment: «La flota cada vegada 



90 anys en moviment

120

Nova flota de TUZSA 
que va substituir tots 
els tramvies.

gestionar problemes grossos. Aleshores,
conversant amb ell, em vaig adonar que
podia ser un bon candidat per entrar a
l’empresa i donar-me un bon cop de mà
en la gestió de la companyia. Li vaig de-
manar d’incorporar-s’hi, ell a més era 
aragonès. S’ho va rumiar uns dies i quan
em va trucar, em va dir que abans de de-
cidir res, volia anar conèixer l’empresa.
Vam marxar l’endemà mateix cap a Sara-
gossa. L’hi va agradar i el vaig fitxar com
a sotsdirector general. La seva gestió va
ser fantàstica, ens trucàvem diàriament i
a partir d’aleshores, cada quinze dies
viatjava a Saragossa i m’hi passava mitja
setmana. Un cop jubilat, Luis Senar va
assumir el càrrec de secretari del consell
d’administració de l’empresa.»

L’adquisició de l’empresa de trans-
ports urbans de Saragossa i Còrdova va
suposar per a la família Martí un gran 
salt qualitatiu ja que el grup va passar de
tenir una plantilla de 300 persones a
1.200.

que es va haver d’afrontar un expedient
de regulació dels llocs de treball que va
afectar a 232 treballadors. La situació
es va poder resoldre intentant resituar-los
en d’altres departaments i en cap mo-
ment va arribar a pertorbar el servei. 

Miquel Martí Carceller valora molt
l’ajut professional que va tenir per part
de Luis Senar Ferrer, que procedent de
Sabadell, l’any 1974 es va incorporar a
l’empresa de Saragossa, com a director-
gerent. Senar abans havia estat secretari
comarcal de la delegació sindical de Sa-
badell i gerent de les Vivendes Munici-
pals de Sabadell. Martí Carceller té molt
present el dia que va decidir contrac-
tar-lo. «Jo pràcticament vivia una setma-
na a Sabadell, i una setmana a Saragossa,
dos anys així. Fins que un matí, quan em
disposava a entrar al despatx, em vaig
trobar casualment a en Luis Senar i re-
cordo que en veure’m va dir: “Te veo
preocupado”, i sí, és clar, ho estava perquè
acabava d’arribar de Saragossa, i venia de
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L’any 1978, Miquel Martí Escursell,
avui president del grup Moventia, es va
incorporar a l’empresa familiar. Al nos-
tre país, la data de 1978 va tenir una
significació especial perquè va marcar 
un canvi: la Constitució que els espa-
nyols van ratificar el 6 de desembre
d’aquell any. 

La mort de Franco l’any 1975 i la
proclamació de Joan Carles I com a rei 
d’Espanya, ja havien deixat entreveure 
l’inici d’una transició cap al règim de-
mocràtic. Adolfo Suárez va encapça-
lar-la entre 1977 i 1981. Amb aquesta 
estabilitat es va començar a articular el 
procés per obtenir un text que servís
per regular la convivència política.
Amb la Constitució de 1978, es reco-
neixia per primera vegada en la història
constitucional que l’Estat espanyol no 

LA TERCERA 
GENERACIÓ 
SOBRE RODES 
COMENÇA

Vista panoràmica 
del passeig del Comerç.
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Miquel Martí Escursell 
en l’acte d’inauguració 
de les instal·lacions de 
Cerdanyola.

Quan Miquel Martí Escursell va
entrar a l’empresa tenia vint-i-cinc anys.
Des d’aleshores, tota la seva vida ha gi-
rat entorn del negoci familiar. De nen, 
ja sentia passió pels autobusos. Així que

només estava format per regions sinó
també per nacionalitats, i es disposava 
que els estatuts d’autonomia regirien
cada comunitat autònoma i l’Estat els
empararia.
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«Un cop vaig acabar el màster, ha-
gués volgut anar-me’n a treballar per un
període de temps als Estats Units»,
explica Miquel Martí Escursell. «Però 
la situació a l’empresa era tan complexa,
que no vaig poder marxar.»

El panorama que en Miquel Martí 
Escursell es va trobar quan es va incor-
porar a l’empresa va ser dur. En plena
situació de canvi social, l’alcalde del
moment a Sabadell, Antoni Farrés i
Sabater, que havia guanyat les primeres
eleccions municipals de la democràcia,
i era un històric dirigent del PSUC,
«només tenia una obsessió: transfor-
mar en empresa pública el transport
urbà de Sabadell. A més, el mateix any 
1979 se’ns acabava el període dels 25
anys de la concessió a falta dels se-
güents períodes prorrogables». L’ater-
ratge d’en Miquel va ser «tota una llui-
ta per intentar sobreviure i no perdre
l’empresa mare», però la batalla com
veurem a continuació va durar uns
quants anys. 

va poder va començar a ajudar el seu
pare al taller de Sabadell on va aprendre
les primeres nocions de motor, i més
endavant, durant la carrera, va agafar
experiència a la companyia de Saragos-
sa. Però a ell, el que li atreia era el món 
de l’empresa i per això, va optar per es-
tudiar Dret. Posteriorment, va fer un
màster en Economia i direcció d’empre-
ses a l’IESE. «Dels meus companys de
l’IESE, una minoria van optar per treba-
llar a l’empresa familiar, tot i tenir-ne. La
major part es van decantar pel món de
les grans consultories, les empreses fi-
nanceres, les multinacionals, etc.»

En aquella època, la figura de l’em-
presari era molt criticada per la socie-
tat, una imatge que no encaixava gens 
amb el que Miquel Martí Escursell ha-
via viscut a casa, on sempre havia vist 
l’avi o el pare com a treballadors incan-
sables. Eren anys de revoltes socials, de
vagues i conflictes laborals, que van
suposar el naixement d’una consciència
reivindicativa nova.





1980

1990
QUARTA ETAPA  

NOVA ATURADA I FORTA RECUPERACIÓ
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Vista aèria de la 
ciutat de Sabadell.
INSTITUT CARTOGRÀFIC 
I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

La dècada dels vuitanta es va encetar
amb les llibertats democràtiques re-
centment aconseguides. L’any 1979
s’havia produït a l’Estat espanyol un fet
cabdal, la celebració de les primeres
eleccions després del franquisme. Una 
de les primeres preses de decisió que
van impulsar diversos ajuntaments go-
vernats per partits d’esquerra va ser la 
voluntat de municipalització dels ser-
veis públics, i això va comportar la seva
reconversió forçosa. També durant
aquests anys hi va haver un fort creixe-

ment de les reivindicacions polítiques 
i socials, sobretot en l’àmbit de les em-
preses de serveis públics. La normalit-
zació del dret a vaga, que ja havíem
apuntat al capítol anterior, va marcar
també aquest període tot afectant de
ple l’evolució de les empreses. 

L’empresa de transport urbà de
Sabadell, a principis dels vuitanta, con-
tinuava la seva batalla amb l’Ajunta-
ment de la ciutat, i amb el recent es-
collit alcalde del PSUC, per evitar la
seva transformació en empresa públi-
ca coincidint amb la finalització del ter-
mini per 25 anys de la concessió del
transport urbà. Miquel Martí Escur-
sell, que s’havia incorporat a la com-
panyia familiar l’any 1978, lluitava al
costat del seu pare per poder continuar
prestant un servei que havien fet de
manera gairebé ininterrompuda des
de la fundació de la companyia l’any
1923 –llevat dels anys de la guerra.

El termini concessional es va anar
allargant per mitjà de successives pròr-
rogues fins que l’any 1982 el Consisto-
ri, amb els vots dels grups municipals
del PSUC i el PSC, va adjudicar una
nova concessió a la proposta de Trans-
ports Urbans de Sabadell Cooperativa 

LA PÈRDUA
DE L’EMPRESA
MARE:
AUTOTRANSPORTS
MARTÍ
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Artícle publicat al diari 
La Vanguardia (30/6/1982) 
que confirma la sentència del 
Tribunal Central de Treball, 
segons la qual la cooperativa 
TUS havia de respectar el lloc 
dels 88 treballadors 
d’Autotransports Martí 
que havien presentat 
la demanda.
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sa adjudicatària pretenia cobrir els llocs
de treball amb els seus socis, i no amb 
la plantilla de 175 treballadors que Au-
totransports Martí tenia contractada
fins aleshores. 

L’adjudicació a la cooperativa va ser
denunciada davant dels tribunals –un
total de 88 treballadors van presentar 
demanda−, perquè el plec de condicions
no s’ajustava a la normativa existent, se-
gons la qual havia de constar-hi un article
sobre l’obligació de la subrogació del per-
sonal de l’antiga concessionària a la nova
empresa que havia rebut la concessió.

El 27 de gener de 1982 es va celebrar
un judici davant de la Magistratura de
Treball de Barcelona contra la decisió
de l’Ajuntament de no acceptar la subro-
gació. La sentència núm. 46/82 va con-
demnar la cooperativa TUS a subrogar-se
en els contractes laborals del personal
afectat defensant els drets i obligacions
laborals dels treballadors, una vegada 
produït el canvi en la titularitat del servei
per concessió administrativa.

La TUS va recórrer la decisió al Tri-
bunal Central de Treball de Madrid
i, posteriorment, al Tribunal Suprem, i
aquest darrer organisme va ratificar la
sentència inicial de la Magistratura, se-

Limitada (TUS), una cooperativa crea-
da per a l’ocasió, alhora que desestima-
va la candidatura presentada per Auto-
transports Martí. 

Tot l’afer, així com l’aprovació d’un
aval sobre el crèdit garantit per l’Ajunta-
ment que la TUS va haver de demanar
per poder comprar una flota de 50 au-
tobusos i cobrir el servei, va generar
molta polseguera a la ciutat. Els grups
de l’oposició municipal (CDC i UCD)
i part de la població de Sabadell hi va
veure un pols directe entre l’alcalde i la
família Martí. Des de la TUS s’afirmava
que la cooperativa estava pensada per 
acollir bona part dels treballadors d’Au-
totransports Martí, però la veritat és que
pocs hi van acabar entrant.

Miquel Martí Escursell, que alesho-
res tenia vint-i-nou anys, va exercir de
portaveu de l’empresa durant el conflicte:
«A Sabadell, aquesta batalla es va politit-
zar molt. Va ser un continu mediàtic. I em
vaig haver de curtir amb entrevistes de
premsa, de ràdio... i, com a representant
de la companyia, vaig haver d’aprendre a
debatre, en directe, els posicionaments
polítics de l’alcalde i els sindicals».

Aquest fet va obrir la porta a un fort
conflicte laboral, ja que la nova empre-
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sos per fer el servei de les quatre línies
interurbanes que continuaven realitzant
−Sabadell-Ciutat Badia, Sabadell-Mata-
depera, Sabadell-Barberà del Vallès-
Cerdanyola i Ciutat-Badia-Barcelona−,
i de les línies interurbanes de Torroelles
de Llobregat-Sant Vicenç dels Horts i
Barcelona. Gairebé va ser com tornar a
començar.

La pèrdua de la companyia de trans-
port urbà de Sabadell va ser un cop molt
dur des del punt de vista empresarial,
però també familiar, perquè suposava dir
adéu al que havia estat el pal de paller de
l’empresa familiar. Com explica Miquel
Martí Escursell, «en aquell moment ens
vam trobar amb una empresa aprimada i
amb un xoc emocional molt fort, pel
component afectiu que va suposar. Ha-
víem perdut l’element fundacional de la
companyia, l’empresa que l’avi havia ar-
rancat, el llegat que ens havia deixat».

Malgrat que perdre el servei de
transport urbà de Sabadell va suposar 
una amenaça per a la mateixa supervi-
vència de l’empresa, Autotransports
Martí va ser capaç de superar la prova 
i en va sortir reforçada gràcies al poste-
rior procés de creixement i diversifica-
ció territorial de les seves activitats.

gons la qual els treballadors afectats eren
de l’Ajuntament i per tant, aquest estava
obligat a donar-los d’alta o a abonar-los la
corresponent indemnització i endarreri-
ments. Aleshores, les protestes de totes
les persones que s’havien quedat sense
els seus llocs de treball es van intensificar
i van acabar tancant-se durant dos mesos
al vestíbul d’entrada de l’Ajuntament.

El 22 de setembre de 1982 la Direc-
ción General de Empleo va autoritzar la
rescissió dels 88 contractes però es va
presentar una demanda i cinc anys des-
prés, el maig de 1986, la Sala Segona de
l’Audiència Territorial de Barcelona va
anul·lar l’autorització reconeixent la vi-
gència dels contractes. Finalment, 13
dels 88 treballadors inicials van seguir
amb la demanda i van ser indemnitzats.

A partir del dia 1 de febrer de 1982,
Autotransports Martí havia deixat de
prestar el servei urbà de viatgers de Sa-
badell en favor de la cooperativa TUS. 

La companyia, que abans de la pèr-
dua de la concessió de Sabadell tenia 53
autobusos i 175 treballadors, a més
d’una cinquantena de treballadors als
concessionaris de Renault, es va quedar
amb una plantilla reduïda de 50 treba-
lladors i una flota de només 15 autobu-
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Vehicles Pegaso 
d’Autobuses 
de Córdoba.

mic, agreujat per un laude de la Dele-
gació de Treball que va dictaminar uns
increments salarials del 20%.

La situació es va fer insostenible,
fins que el 17 de febrer de l’any 1982
es va aprovar la compra i posterior mu-
nicipalització del servei per part de
l’Ajuntament i es va posar fi als vincles
de la família Martí amb la ciutat anda-
lusa. Miquel Martí Carceller recorda
aquell final: «Va ser com una expro-
piació. Teníem un edifici de 10.000 m2

i 100 autobusos, i no vam cobrar ni la
meitat del que valia».

Com en el cas de Sabadell, la pèrdua
del servei de Còrdova serà conseqüèn-
cia d’una decisió del primer ajuntament
de la democràcia, del PCE. I és que es 
va donar la coincidència que les úni-
ques dues alcaldies importants que van
aconseguir les candidatures comunis-
tes –PSUC o PCE– en les primeres
eleccions municipals de la democràcia,
el març de l’any 1979, van ser les de
Còrdova i Sabadell, i precisament la
família Martí gestionava el servei de
transports als dos municipis. 

El mateix any 1979, l’empresa de
tranports urbans de Còrdova va entrar
en pèrdues en negar-se l’Ajuntament
als augments de tarifes aprovades pel
Consell de Ministres. Aquest fet va
generar un greu desequilibri econò-

LA MUNICIPALITZACIÓ 
DE L’EMPRESA 
DE TRANSPORTS 
URBANS DE 
CÒRDOVA
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A la dreta de la fotografia, 
Miquel Martí Carceller 
i Miquel Martí Escursell 
ensenyant l’interior 
d’un autobús de TUZSA 
a l’alcalde de Saragossa, 
Antonio González Merino, i 
al regidor de Transports de 
l’Ajuntament, Miguel Allué.

L’elecció del primer ajuntament demo-
cràtic de la transició a Saragossa també
va provocar desajustaments i algun
conflicte a l’empresa de transport urbà 
de la ciutat, perquè inicialment el Con-
sistori va rebutjar els increments de
preus aprovats pel Govern espanyol.
Les negociacions que es van establir,
però, entre l’empresa i l’Ajuntament van
ser molt diferents a les de Còrdova.

D’entrada, Miquel Martí Carceller 
ja va copsar que l’Ajuntament valorava 
la professionalitat de TUZSA i es va
obrir una fase d’entesa que va culminar
el primer trimestre de 1982 amb la sig-
natura d’un conveni de gestió interes-
sada, una fórmula jurídica que establia 
el marc contractual de drets i obligacions
entre el prestatari del servei, en aquest 
cas Transportes Urbanos de Zaragoza, 

L’EMPRESA
DE SARAGOSSA
(TUZSA)
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Presentació de la flota 
d’autobusos TUZSA 

formada per quaranta 
vehicles Mercedes-Benz, 

els primers d’aquesta 
marca que van arribar a 

Espanya (1985).

i l’adjudicatari i titular del servei, l’Ajun-
tament de Saragossa. 

Va ser el primer cop que a l’Estat
espanyol se signava un conveni de ges-
tió interessada i aquest nou marc con-
tractual va ser adoptat posteriorment
com a model a d’altres ciutats espanyo-
les. Miquel Martí Carceller ho recorda 
així: «A Còrdova la negativa a conce-
dir-nos l’increment de tarifa va acabar 

amb la municipalització del servei, que
era el que perseguia des del comença-
ment l’Ajuntament del PCE. A Saragos-
sa, en canvi, després de diverses reu-
nions amb l’Ajuntament, vam aconseguir
poder presentar un estudi econòmic i
la nostra estructura de costos. Això va 
facilitar la introducció d’una nova fór-
mula per a la companyia basada en l’ob-
tenció d’ingressos en base al preu cost 
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Presentació dels nous 
autobusos articulats que es 
van incorporar a la flota de 
TUZSA (1998).

bana que va derivar en un increment
del servei de transport urbà. 

L’any 1986 la companyia saragossa-
na va patir una situació molt difícil amb
una vaga de treballadors que va durar
62 dies. Va ser una vaga especialment
conflictiva ja que s’hi barrejaven les rei-
vindicacions laborals amb la voluntat
d’alguns sectors de Saragossa de forçar 
una municipalització del servei. Els sin-
dicats no van acceptar ni tan sols l’apli-
cació de serveis mínims. Per poder
seguir oferint-los, encara que fos de
manera precària i evitar que la ciutat es
quedés sense servei, es van portar a tra-
vés de Fenebus (Federación Nacional 
Empresarial de Transporte en Autobús)
autocars i conductors d’altres ciutats
d’Espanya. 

Josep Maria Martí, que aleshores
estava estudiant Enginyeria de Ca-
mins, recorda els fets: «El meu pare
sempre ens havia fet viure els moments
claus de l’empresa. Vaig veure que em
necessitaven i que hi havia d’anar. Du-
rant un mes i mig vaig deixar les classes
i vaig estar donant suport com vaig
poder. El dia de la represa del serveis
mínims, a les cinc del matí, va haver-hi
una concentració de 200 treballadors

per quilòmetre recorregut, de manera 
que l’empresa no pogués quedar pena-
litzada per les possibles pujades de ta-
rifes aplicades per l’Ajuntament». 

A la dècada dels vuitanta, Saragossa
va experimentar una forta expansió ur-
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Centre de gestió de TUZSA.
Miquel Martí Carceller i 

Miquel Martí Escursell 
amb l’alcadessa de 

Saragossa, Luisa 
Fernanda Rudi.

pleats i una flota de 275 autobusos, i els
garatges i tallers van començar-se a
quedar petits. Miquel Martí Carceller
explica aquell moment: «Com a Sara-
gossa vam créixer i necessitàvem més
espai, amb l’enginyer de l’Ajuntament,
vam buscar un lloc on edificar una nau
més gran. Vam pactar comprar un ter-
reny de 50.000 m2 on s’hi van construir 
unes magnífiques cotxeres». 

L’any 1999, per diferents canvis i
circumstàncies, la família Martí va dei-
xar de tenir presència en el govern de
la companyia.

per fer acte de presència i impedir que
sortissin els autobusos del servei alter-
natiu. Jo em vaig acostar al conductor
del primer autobús i vaig dir que l’acom-
panyaria». 

Van poder sortir de les cotxeres en-
voltades pels vaguistes, entre pancartes,
crits i vidres trencats, i els serveis mí-
nims es van poder oferir. Josep Maria
Martí recorda aquell episodi com el seu
bateig de foc a l’empresa. 

Un cop superat aquest període, van
venir catorze anys de pau social. L’em-
presa va passar a tenir gairebé 800 em-



90 anys en moviment

136

Dels quatre fills de Miquel Martí Car-
celler, tres avui treballen a l’empresa
familiar: en Miquel Martí Escursell,
que és president i conseller delegat de 
Moventia; en Josep Maria, que és con-
seller delegat, i la Sílvia que és secretà-
ria del consell d’Administració. 

L’entrada de la tercera generació a
l’empresa familiar va tenir lloc de mane-
ra gradual. Miquel Martí Escursell, com
hem vist, va ser el primer a incorpo-
rar-s’hi l’any 1978 enmig d’un període
convuls, difícil per a l’empresa i de forta
tensió política i social. Posteriorment, el
1984, arran d’una sobtada malaltia del
pare, es va haver de fer càrrec de la direc-
ció de la companyia i per tant, de la ges-
tió de les seves dues empreses. «Em vaig
trobar al capdavant del negoci, amb
trenta-un anys, en un moment molt de-
licat perquè ja havíem perdut la conces-
sió de Sabadell. Jo sabia que tenia el meu
pare al costat però estava delicat de salut.
El podia empipar poc i intentava traslla-
dar-li els mínims problemes possibles. Si
probablement la transició de la nova ge-
neració a primera línia en les empreses
familiars s’acostuma a fer al voltant dels
quaranta anys, probablement a mi em va
tocar un pèl abans d’hora.» Més enda-

vant i un cop recuperat, Miquel Martí
Carceller es va poder reincorporar a l’em-
presa i pare i fill la van seguir dirigint 
conjuntament.

Josep Maria Martí, nou anys més
jove que en Miquel, ben aviat va anar
al taller familiar a fer pràctiques de re-
paracions de cotxe. I per seguir el seu
aprenentatge, va estar treballant molts 
estius a l’empresa de transport urbà de 
Saragossa. L’any 1987, va acabar la car-
rera d’Enginyeria de Camins: «Estudiar
Camins hagués estat la il·lusió del meu 
pare. Ell em va transmetre el desig de
fer aquesta carrera». Després d’acabar-la,
en Josep Maria va tenir la intenció de
completar la seva formació a l’estranger
però «el pare sempre ens va engrescar 
al meu germà i a mi a continuar el ne-
goci, com l’avi havia fet amb ell i el meu
oncle Heribert». Aleshores es va pro-
duir l’obertura de la nova línia de nego-
ci generada per la fusió de l’empresa
familiar i Renom Bus, que veurem a
l’apartat següent, i en Josep Maria va
assumir les funcions de direcció d’ex-
plotació de Sarbus.

Més endavant, a partir del 1991, va 
entrar a l’empresa la Sílvia, set anys més
jove que en Josep Maria, l’última de la 

LA TERCERA 
GENERACIÓ 
DELS MARTÍ 
ATERRA 
DE PLE
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Miquel Martí Carceller 
durant la seva intervenció 

en l’acte de celebració 
del desè aniversari 

de Stern Motor.
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ció de màrqueting a EADA. I com que 
no volia deixar les coses a mitges, per-
què a casa hi havia una mena de mandat
familiar que diu que “si comences una 
cosa, l’has d’acabar”, vaig continuar així
fins que em vaig llicenciar».

La Sílvia no va arribar a exercir de
farmacèutica com la seva germana Ma-
ria Rosa, perquè va descobrir que el
món de l’empresa, el que havia viscut
a casa, era el que li agradava i el 1999
va completar els seus estudis amb un
programa de direcció a l’IESE. «Vaig
estar bastants anys a la rereguarda,
aprenent de la gent, baixant als tallers, 
als magatzems, al departament de ven-
des per conèixer el funcionament del
negoci i la seva gestió en l’àmbit de l’au-
tomoció, i ajundant també en la con-
fecció d’algunes pliques en l’àmbit de
transport. Tot això em va enriquir molt
i, a poc a poc, des del meu inici a Co-
mercial Martí, vaig anar orientant la
meva activitat cap al màrqueting, la
gestió i la comunicació amb una visió i 
un coneixement més ampli del grup.»

tercera generació. La incorporació es
va fer de manera gradual, al mateix
temps que cursava estudis de Farmàcia
a la Universitat de Barcelona. La Sílvia 
recorda així el seu procés d’acostament
a l’empresa: «Durant el segon curs de 
carrera, en període d’estiu, el meu pare 
em va plantejar d’entrar a l’empresa,
concretament a la Renault, per fer pràc-
tiques. Al final, vaig acabar compagi-
nant els estudis de Farmàcia amb la
feina a la companyia i un curs de direc-

D’esquerra a dreta, 
Miquel Martí Escursell, 
Josep Maria Martí Escursell 
i Sílvia Martí Escursell.
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Després de la pèrdua del servei de trans-
port urbà de Sabadell, l’activitat d’Auto-
transports Martí va quedar molt reduï-
da. Com explica Miquel Martí Escursell,
«de sobte, ens vam quedar amb una
flota antiquada de només quinze auto-
busos i molt poques rutes de rodalies.
Les circumstàncies ens havien portat
fins aquella situació i el moment va ser
molt dur. Tanmateix, també puc dir que
el repte de seguir en el negoci amb la
voluntat de créixer ha estat un dels més
bonics que hem tingut. Volíem conti-
nuar en el món dels autobusos perquè
era el que ens agradava i havíem viscut
a casa des de petits».

Un primer objectiu de l’empresa va
ser fusionar els diferents serveis inte-
rurbans que realitzava entre Sabadell,
Matadepera, Barberà del Vallès, Cerda-
nyola i Ciutat Badia, per tal de fer un
servei directe entre Sabadell i Barcelo-
na, però es van trobar amb una certa
oposició per part la Direcció General
de Transport, que preferia la unificació

de tots els serveis interurbans del Vallès
Occidental. La solució, doncs, passava 
per algun tipus de col·laboració entre
les dues empreses que operaven a la
zona, és a dir, Autotransports Martí,
que actuava al Vallès Nord, i Renom
Bus, creada per Antoni Renom Poch
(1922-2007) l’any 1958 a Cerdanyola, 
que realitzava el servei de transport in-
terurbà del Vallès Sud. 

Miquel Martí Escursell explica el
procés d’acostament entre les dues
companyies: «El nostre era un mercat 
regulat i vam arribar a la conclusió que 
l’únic camí possible que donés viabili-
tat a la continuïtat i expansió de l’em-
presa era intentar arribar a un acord

En primer terme i asseguts, 
(d’esquerra a dreta) 

Antoni Renom Poch i 
Miquel Martí Carceller. 
En segon terme i drets, 
Miquel Martí Escursell, 

Josep Renom i 
Josep Maria Martí 
Escursell (2000). 

Al fons, un quadre de 
Miquel Martí Adell.

NEIX 
SARBUS
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Aquestes dues fotografies 
mostren dos models 
d’autobusos habituals en les 
línies de Sarbus dels anys 
vuitanta. A dalt, els colors 
corporatius de l’empresa 
Renom abans de la fusió. 
A baix, el color crema amb dues 
franges vermelles 
d’Autotransports Martí.

hores les dues empreses havien estat
competidores». 

Del període de negociacions, Mi-
quel Martí Escursell destaca un mo-
ment concret, el punt d’inflexió que
després provocaria el salt: «Recordo
una reunió en què el meu pare mirant 
a l’Antoni Renom va dir: “Tu i jo no
serem capaços de posar-nos d’acord
perquè hem competit tota la vida, per 
tant hem de deixar que els nostres fills 
liderin l’operació de fusió”.».

Miquel Martí Escursell i Josep Re-
nom es van posar a treballar de seguida
amb l’objectiu de trobar punts d’entesa
abans de la fusió, i l’1 de desembre de 
1984 les dues companyies van comprar
La Vallesana, que havia estat fundada
l’any 1914 i era la més antiga del Vallès 
Occidental. La Vallesana aleshores feia
el recorregut de Castellar del Vallès a
les ciutats de Sabadell, Terrassa i Bar-
celona. També van adquirir Transgo
SA, que donava servei entre Sabadell,
Terrassa i Martorell. 

La fusió d’Autotransports Martí SA
i Renom Bus SA es va fer efectiva l’1 de
juny de 1985 i va suposar l’oportunitat 
de poder oferir una nova dimensió a les
dues empreses en el sector del trans-

amb Renom Bus. Vam veure que havíem
de fer aquest pas endavant. Era l’única 
possibilitat que, tants uns com altres,
teníem de créixer, si no ens quedaríem 
petits per sempre. Però arribar a una
entesa, especialment per la generació
anterior, no va ser fàcil perquè fins ales-
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Escriptura de fusió 
d’Autotransports Martí amb 

l’empresa Renom (1985).

Amb la constitució de l’empresa
Martí Renom, es van tornar a optimit-
zar les anteriors cotxeres d’Autotrans-

port de viatgers per carretera i, al ma-
teix temps, poder estar presents de
manera important en aquest sector ar-
reu de Catalunya. La nova organització
va adoptar el nom de Martí Renom SA,
si bé des del punt de vista comercial va
utilitzar com a marca el nom de Sarbus.

La fusió va ser més fàcil d’assimilar 
per a la tercera generació dels Martí:
«Nosaltres arrossegàvem menys càrre-
ga històrica del que suposava la unió de
les respectives empreses ja que a partir 
de la fusió es va passar a ser una sola
companyia. Ja no hi havia un propieta-
ri que prenia les decisions sinó que
calia consultar-les constantment a uns 
socis que tenien el 50% de la propietat.
Nosaltres ja havíem après a funcionar
així a Saragossa i a Còrdova, tot i que
no era ben bé el mateix perquè ara es
tractava de l’empresa mare». 

Com explica Miquel Martí Carce-
ller: «Vam unir dues empreses petites
per fer-ne una de mitjana. A partir del
moment de la fusió, l’administració
pública va veure l’aposta ferma que
havíem fet amb la intenció d’arribar a
ser un dels operadors de referència
dins del sector del transport a Catalu-
nya».
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Joaquim Tosas, director 
general de Transports, 
tallant la cinta inaugural 
de la línia A1 de Barcelona 
a Sabadell. A la seva dreta, 
Miquel Martí Carceller, el 
rector de la UAB, Ramon 
Pasqual, i Heribert Martí. 
A la seva esquerra, Antoni 
Renom Poch (1988).

A la pàgina següent: Flota 
d’autobusos Renault PR 
102 amb carrosseria 
Hispano Carrocera (1991), 
que pel seu disseny eren 
coneguts com els Marlboro.

servei discrecional, que utilitzaven
moltes escoles i fàbriques de la zona,
a més dels serveis d’autocars per a tu-
risme, tant per l’Estat com per a l’es-
tranger.

LÍNIES DE RENOM BUS (1985)

TRAJECTE 

Barcelona - Cerdanyola

Barcelona - Universitat Autònoma

Barcelona - Cerdanyola - Sant Cugat - Rubí - 
Terrassa

LÍNIES DE L’EMPRESA CASAS* (1985)

TRAJECTE 

Cerdanyola (Estació Renfe) - Montflorit

Barcelona (Pl. Lesseps) - Cerdanyola

Barcelona (Pl. Lesseps) - Sant Cugat

* L’any 1982 havien passat a Renom Bus

LÍNIES D’AUTOTRANSPORTS MARTÍ 
(1985)  

TRAJECTE 

Barcelona - Ciutat Badia

Cerdanyola - Sabadell

Sabadell - Barberà del Vallès - Ciutat Badia

Sabadell - Matadepera

ports Martí. En el moment de la fusió, 
els autobusos de l’empresa Renom Bus
eren blancs amb una ratlla verda i els
de la família Martí eren crema i ratlles 
vermelles, aquests darrers van ser els
primers colors corporatius de la nova
Sarbus.

Amb el temps, Martí Renom SA
(Sarbus) va passar a oferir el 90% dels
serveis interurbans del Vallès Occi-
dental amb Barcelona i també va dis-
posar d’una flota d’autocars per al
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Sèrie d’autobusos de 
la flota de Martí Renom, 
anomenats els Marlboros 
(1991).

acabats de comprar i carrosseria Hispa-
no Carrocera, uns vehicles únics en
aquell moment pel seu disseny innova-
dor, amb aire acondicionat i xassís
d’importació. Posteriorment, a princi-
pis dels anys noranta es va renovar la
flota amb nous autobusos, també amb 
xassís Scania, carrossats per Hispano.

L’any 1990 Sarbus realitzava el ser-
vei de transport urbà de Sant Cugat del
Vallès i operava també en l’àmbit inte-
rurbà amb les línies que es mostren al 
quadre adjunt.

LÍNIES DE SARBUS 1990

LÍNIA TRAJECTE 

A1 Barcelona - Sabadell

A2 Barcelona - Badia del Vallès

A3 Barcelona - UAB

A4 Barcelona - Terrassa

A5 Barcelona - Universitat Autònoma 

A6 Barcelona (Pl. Lesseps) - Sant Cugat

A7 Barcelona (Pl. Lesseps) - Cerdanyola

B1 Sabadell - Badia del Vallès

B2 Sabadell - Ripollet

B4 Cerdanyola - Badia del Vallès

B6 UAB - Badia del Vallès - Sabadell

C1 Terrassa - Sabadell - Castellar 
del Vallès

El maig del 1988 Sarbus va crear una
línia esperada de feia molt de temps, la de
Sabadell a Barcelona (línia A1). D’aques-
ta manera, es va convertir en l’empresa
de referència en les comunicacions del
Vallès Occidental..

Coincidint amb la nova concessió, 
l’empresa va fer un canvi en la seva
imatge corporativa i va introduir una
decoració triangular vermella i blanca 
que ben aviat es donaria a conèixer en-
tre els usuaris com els Marlboro.

El nou servei de la línia A1 es va
inaugurar amb autobusos Scania K92
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A dalt, autobús Pegaso 
model 6020 que cobria la 
línia urbana de Sant Cugat 

(1988). Va ser un dels 
darrers vehicles d’aquest 
model que va circular per 

Catalunya.

A baix, presentació de la 
nova flota d’autobusos 
Sarbus (MAN/Hispano 

Carrocera) del servei urbà 
de Sant Cugat (1990).
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Autobús de Sarbus de 
la línia interurbana C1, 
que feia el recorregut 
Terrassa - Castellar 
del Vallès.

Autobús de Sarbus 
estacionat davant l’Estació 
del Nord de Sabadell.
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Autobús de Sarbus 
de la línia B1, Sabadell 

- Badia del Vallès.

Autobús de Sarbus 
de la línia B2, 

Sabadell - Ripollet.
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Dues fotografies preses el dia que 
es va inaugurar l’ampliació de la 
línia a la Universitat Autònoma 
(1987). De dreta a esquerra, Miquel 
Martí Carceller, Antoni Renom Poch 
i el rector de la UAB, Ramon 
Pasqual.

campus. A partir d’aquell moment, el
grup va passar a cobrir el servei de Bar-
celona-Cerdanyola del Vallès (Serrapa-
rera) fins a la universitat.

La connectivitat que la línia de Sar-
bus tenia amb la Universitat Autònoma
es va ampliar l’any 1995 a propòsit de 
la inauguració de l’estació de Renfe al
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Autocar 
d’Hotel Bus 

(1989).

El setembre de 1989 la companyia va
posar en marxa el projecte Hotel Bus, 
conjuntament amb Transportes Urba-
nos de Zaragoza (TUZSA) i uns socis 
de Madrid. Hotel Bus oferia diàriament
les rutes entre Barcelona i Madrid i en-
tre Madrid i Màlaga amb possibilitat de
contractar l’hotel al mateix temps. Però
no va reportar els resultats esperats i va
ser interromput.

El 5 de juliol de 1990 Martí Renom
va constituir l’empresa AGET Extrema-
dura SA, que tenia com a objectiu con-
córrer davant el MOPU per a l’obtenció
de diversos serveis regulars de viatgers 
de llarga distància. La primera adjudi-
cació que es va aconseguir va ser el ser-
vei diari entre Barcelona i la ciutat ex-
tremenya de Zafra, que es va fer en els 
dos sentits i amb una flota de cinc ve-
hicles. Amb el temps, la línia es va po-

der consolidar i al cap d’uns anys Sar-
bus es va vendre la seva participació
amb la finalitat de focalitzar-se en els
serveis urbans i interurbans de curta i 
mitjana distància.

A principis dels anys noranta, Mar-
tí Renom va renovar la seva flota desti-
nada al servei discrecional amb tres
models nous d’autocar de diferent ca-
pacitat i un disseny molt innovador.

ELS PROJECTES 
HOTEL BUS, 
AGET I EL 
TRANSPORT 
DISCRECIONAL
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A dalt, interior d’un autocar 
de servei discrecional.

A baix, línia d’autocars 
de serveis discrecionals 
(anys noranta).
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Exposició de cotxes 
de Comercial Martí a la 

Ronda Ponent (1992).

A la dècada dels vuitanta es va produir 
la primera expansió de la branca d’au-
tomoció de l’empresa i, per tant, de
Comercial Martí. 

El grup Renault Vehicles Industrials
acabava de comprar l’antiga fàbrica
d’Eduardo Barreiros a Villaverde (Ma-
drid) on els primers camions que s’hi 
van fabricar van ser Barreiros-Dodge
amb el logo de Renault. Comercial
Martí que ja era concessionari oficial
de turismes Renault va presentar la
candidatura per aconseguir la conces-
sió de la representació dels serveis de

CREIXEMENT 
EN AUTOMOCIÓ
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Vehicles industrials 
Renault a les cotxeres de 
Sabadell (anys vuitanta).

Quatre anys després, el 10 de juliol 
de 1989, aquest servei es va ampliar
amb una nova sucursal i oferta de servei
a Terrassa, en un local de 2.500 m2 per 
a exposició i reparació de camions i
furgonetes de la marca Renault.

venda i reparació de Vehicles Industri-
als de Renault per als municipis de Sa-
badell i Terrassa. El fabricant va accep-
tar la proposta i el 23 de novembre de 
1983, va néixer Vallès Automoció, que 
avui encara existeix. 
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Miquel Martí Escursell 
durant la seva intervenció 
el dia de la inauguració de 
les instal·lacions de Vallès 

Automoció a Terrassa 
(1983).

Instal·lacions de Renault 
Vehicles Industrials 

de Sabadell el dia de 
la seva inauguració.





1991

2014
CINQUENA ETAPA  

LA GRAN EXPANSIÓ DEL GRUP
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Miquel Martí Carceller, 
amb els seus fills Sílvia, 
Miquel i Josep Maria 
Martí Escursell.

L’EVOLUCIÓ 
I EXPANSIÓ 
ACCELERADA 
DEL GRUP EN 
EL PERÍODE 
1991-2014

En aquesta cinquena etapa (1991-2014),
la tercera generació de la família Martí
liderada per Miquel Martí Escursell, pre-
sident del grup, el seu germà Josep Maria,
conseller delegat, i la seva germana Sílvia,
tots ells membres del Consell d’Adminis-
tració, porten a terme la major expansió
del projecte empresarial.

Han estat dues dècades trepidants de
creixement continu fins arribar al que
avui és Moventia. Miquel Martí Escursell
explica com ha estat aquest procés: «Dir
que estava planificat no s’ajustaria en cap
cas a la realitat, però sí que es fa palès en
la tercera generació la idea de no que-
dar-nos quiets, la voluntat de donar con-
tinuïtat al nostre llegat i fer-lo créixer en
els dos sectors on l’empresa està present,
el del transport i el de l’automoció. Així
ho havíem après de les dues anteriors
generacions i aquest continuava sent el
nostre repte. Fer-lo realitat ha requerit
grans dosis d’il·lusió, esforç, perseveran-
ça i moltes ganes de seguir endavant,
continuar creixent en el futur per agafar
una dimensió més important i esdevenir
una empresa consolidada».

La família Martí va saber positivitzar
l’experiència d’haver perdut l’any 1982
l’empresa mare –el transport urbà a Sa-

badell–, i aquest fet li va permetre trobar
noves oportunitats que garantirien la
continuïtat i l’expansió de l’empresa més
enllà de la seva ciutat d’origen. Segons
Miquel Martí Escursell, «la sort hi ha
jugat a favor, però immediatament fa
l’analogia amb la resposta que va donar
un esportista d’elit després d’haver gua-
nyat un torneig: “Com més entreno més
sort tinc”». L’esforç, la dedicació, la te-
nacitat són també factors molt impor-
tants a tenir en compte per Miquel Mar-
tí. «Com més es treballa, més sort es pot
tenir», afirma, contundent.

En aquestes darreres dècades, el
grup ha sabut «aprofitar», en el bon
sentit de la paraula, totes les oportuni-
tats de creixement, en els dos sectors on
es mou, derivades d’esdeveniments eco-
nòmics i socials importants, com els Jocs
Olímpics de Barcelona, el propi creixe-
ment econòmic i de població, l’aparició
de noves necessitats de mobilitat, l’es-
pectacular èxit turístic de la ciutat de
Barcelona... Però després d’anys de bo-
nança econòmica arriba la crisi i, tot i 
patir-la profundament, el grup la copsa
com una nova oportunitat.

També al llarg d’aquesta etapa s’han
produït canvis legislatius europeus que
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Artur Mas fent entrega 
d’un guardó en la Nit 
del Transport a Miquel 
Martí Carceller, en 
presència de Felip Puig 
(2002).

des de la vessant de les Administracions
Públiques, ha participat en concursos, 
a la convocatòria dels quals s’ha d’estar
molt atent per poder-hi ser, noves lici-
tacions, privatitzacions i ha renovat
concessions existents.

En el sector de l’automoció, l’acce-
lerat procés de concentració de l’ato-
mitzat negoci dels concessionaris ha fet
possible l’ampliació del negoci. I en el 
sector del transport, la detecció de no-
ves necessitats de mobilitat ha poten-
ciat el seu creixement.

Els fets esmentats són prou impor-
tants per ser analitzats individualment 
en aquest capítol. Tots en conjunt han 
estat rellevants perquè la tercera gene-
ració de la família Martí hagi pogut
expandir el negoci que gestiona de ma-
nera sostinguda i continuada durant els
darrers vint anys.

«Ens sentim satisfets i orgullosos
del camí fet aquests darres vint-i-cinc
anys. No ha estat, com s’ha dit, fàcil,
però creiem que s’ha fet una bona feina,
i que sense el suport de tot el nostre
equip humà que ens ha acompanyat, i 
ens segueix acompanyant, en els reptes
de Moventia, no hagués estat possi-
ble», destaca Miquel Martí Escursell.

han afectat les dues divisions del grup, 
com la liberalització del sector de la
distribució d’automòbils i el nou Re-
glament Europeu del Transport Terres-
tre a la Comunitat Europea. Però, tant 
en la branca de transport com en la
d’automoció, l’empresa ha estat capaç
de créixer a través d’aliances estratègi-
ques amb socis privats i públics o d’ad-
quisicions de diverses companyies per 
intentar estar present a més territori. I 
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Miquel Martí Escursell ressalta la
bona relació accionarial que van tenir 
sempre amb els seus socis: «Van ser vint
anys de molt bona entesa. La fusió ens
va donar visibilitat, massa crítica i pres-
tigi i vam passar a ser un dels referents
del sector per a l’Administració Pública.
Des de la base de Sarbus vam fer tres
grans salts: la constitució de Transports
Ciutat Comtal l’any 1991, l’adquisició
de l’Empresa Casas l’any 1996 i de Sarfa
l’any 2000». Per diferentes raons, totes
elles ben enteses, la família Renom va
decidir participar accionarialment de ma-
nera minoritària en les compres de l’Em-
presa Casas i Sarfa.

Dues fites importants a destacar
també, perquè van comportar una gran
millora del servei i una estabilitat de fu-
tur molt necessària pel grup, van ser:
d’una banda, l’aplicació de la integració
tarifària per a tots els modes de trans-
port aprovada per l’Autoritat del Trans-
port  Metropolità de Barcelona (ATM)
l’1 de gener del 2001; de l’altra, l’aprova-
ció, el 20 d’octubre de 2003, del Pla d’In-
novació i Qualitat, presentat pel Grup
Sarbus el 15 de juny de 2003 al Depar-
tament de Política Territorial i Obres
Públiques i a la Direcció General de

LES FITES 
RELLEVANTS 
DUTES A TERME 
EN EL PROCÉS 
DE CREIXEMENT 
I EXPANSIÓ

Abans d’entrar a fer el retrat de totes les
actuacions dutes a terme pel grup en
aquest període, i per poder entendre
millor el procés de creixement i con-
centració empresarial, és rellevant re-
marcar alguns esdeveniments fona-
mentals que marquen la trajectòria del 
grup en aquesta etapa, perquè sense
aquestes fites, probablement la història
de Moventia seria diferent.

En el sector dels transports, com
s’ha explicat en l’anterior capítol, la fusió
de les dues companyies, AutoTransports
Martí i Renom Bus, l’any 1985, va origi-
nar la creació del Grup Sarbus, amb una
participació accionarial del 50% per a 
cadascuna de les famílies Martí i Re-
nom. Aquest acord va suposar el primer
pas per a l’expansió de Sarbus.
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Heribert 
Martí Carceller.

etapa en el grup empresarial de la família
Martí, i d’una gestió compartida amb
d’altres socis va passar a gestionar el grup
com un sol accionista privat. Arran
d’aquest fet, i donada la seva complexitat
i grandària, el grup es va reorganitzar i va
reformular la seva estructura de gestió i
de marques fins aleshores vertebrada per
la suma de diverses empreses on cadas-
cuna d’elles tenia els seus propis sistemes
de gestió. Això va implicar posteriorment
la creació d’una única organització cor-
porativa i un nou arbre de marques per a
tot el grup de transport i automoció.

En el sector de l’automoció, una fita
clau que va posicionar el grup ja com un
referent en el món de la distribució d’au-
tomòbils es va produir l’any 1992 quan,
coincidint amb la inauguració del centre
comercial Eix Macià a la ciutat de Saba-
dell, Comercial Martí va apostar fort amb
Renault obrint un nou concessionari a
Sabadell –el Renault Ronda–.  Aquest fet
va frenar l’entrada a altres empreses con-
cessionàries de la marca a la mateixa ciu-
tat i va consolidar el seu posicionament
com a distribuïdors únics a Sabadell i a
les comarques del voltant.

Comercial Martí va aconseguir molt
bona valoració i més notorietat en el

Ports i Transports. Amb aquesta resolu-
ció, es va ampliar la revisió del termini
de les concessions dels serveis regulars
que oferia el Grup Sarbus fins a un mà-
xim de vint-i-cinc anys.

Posteriorment, el 18 d’octubre de
l’any 2004 la família Renom va vendre, 
per motius personals, la seva participa-
ció accionarial de Sarbus i de les em-
preses Casas i Sarfa a la família Martí, 
deixant de ser propietaris del grup.
Com s’ha dit anteriorment, la relació
amb la família Renom durant els vint
anys de socis va ser modèlica. «Ens
sentim molt satisfets del viatge que vam
compartir durant tots aquests anys»,
subratlla Miquel Martí Escursell.

L’11 de desembre de 2006 la família
Martí va comprar les accions de l’empre-
sa Transportes Urbanos de Zaragoza
dins de Transports Ciutat Comtal i va
consolidar la seva posició com a únic
soci privat dins d’aquesta societat. Des
d’aleshores i fins avui, Transports Ciutat
Comtal és una companyia participada
en un 66% per Moventia i en un 33% per
Transports Metropolitans de Barcelona.

El canvi en l’accionariat de Sarbus i
Transports Ciutat Comtal, que va tenir
lloc l’any 2004 i 2006, va obrir una nova
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Miquel Martí Carceller 
amb Antoni Renom Poch.

cessionaris de Calella i Pineda, de cons-
tituir la societat Auser amb participacions
d’un 20% per part de la família Garcia
i d’un 80% per part de la família Martí.

Amb aquest acord, impulsat per la
confiança del fabricant, Auser va passar
a ser el segon concessionari de Renault
a Espanya amb la concessió dels territo-
ris de Sabadell, Cerdanyola, Terrassa,
Rubí, Sant Cugat, Santa Coloma de Gra-
menet, Badalona, Mataró, Calella i Pi-
neda de Mar. Aquest fort posicionament
en la marca Renault i en els territoris del
Vallès Occidental, Barcelonès Nord i
Maresme va consolidar el grup com un
dels operadors de referència en el sector.

L’atorgament de confiança per part
dels fabricants d’automoció ha estat clau
en el creixement de l’empresa en la dis-
tribució de vehicles, i ha fet possible la
concessió de nous territoris per mitjà
d’adquisicions i compres d’altres empre-
ses, en moments de crisi del sector i de
necessària concentració empresarial.

A partir d’aquestes consideracions 
prèvies, que poden ajudar a entendre
el procés progressiu d’expansió del
grup, a continuació passarem a descriu-
re per ordre cronològic el ventall d’ac-
tuacions que s’han anat desenvolupant.

sector, fet que va propiciar que una mar-
ca de tant prestigi com Mercedes-Benz
s’apropés al grup per plantejar-li l’opció
d’adquirir la seva representació a les ciu-
tats de Sabadell i Terrassa. Així, va néixer
Stern Motor l’any 1994 i el grup va en-
cetar una nova etapa amb més presència
en la distribució d’automòbils.

Una altra fita de referència va ser la
creació del Grup Auser. L’any 2001, el
fabricant Renault va començar un procés
de concentració i reorganització de la
seva xarxa de concessionaris a Espanya.
«Volien concessionaris d’una mida més
gran i més forts organitzativament.» Re-
nault va donar confiança al grup i va
plantejar la constitució d’una sola «pla-
ca» on s’hi adherien els territoris de Re-
nault a Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Ma-
taró, Calella i Pineda, a més dels que ja
tenia Comercial Martí a Sabadell, Bada-
lona i Santa Coloma de Gramenet.

Després d’un llarg procés de nego-
ciacions, es van adquirir les empreses
Izquierdo Gacesa –el concessionari de
Renault a Terrassa, Rubí i Sant Cugat– i
Automòbils Delmar –el concessionari
de Mataró–. Fet el primer pas d’adquirir
les companyies esmentades, es va arri-
bar a l’acord amb la família Garcia, con-
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90 anys en moviment

164

Mostra dels vehicles de 
Transports Ciutat Comtal a 
l’espai firal de Montjuïc.

EL NAIXEMENT 
DE LA SOCIETAT 
TRANSPORTS 
CIUTAT COMTAL 

La dècada dels noranta va posar sobre 
la taula la necessitat de seguir moder-
nitzant el transport per adaptar-se a
noves demandes de mobilitat. L’any
1987 el Parlament de Catalunya va
aprovar la creació de l’Entitat Metro-
politana de Transport (EMT), integra-
da per divuit municipis, que substituïa 
la desapareguda Corporació Metropo-
litana de Barcelona, i tenia com a fina-
litat prestar de forma conjunta els ser-
veis de transport públic del seu àmbit 
territorial.

Amb motiu dels Jocs Olímpics,
l’any 1991, l’Entitat Metropolitana del 
Transport de Barcelona va treure a con-
curs el servei de microbusos (Tomb-
Bus), entre la plaça Catalunya i la plaça
de Pius XII, i l’Aerobús, un autobús per
connectar l’aeroport de Barcelona amb
el centre de la ciutat. L’oferta presenta-
da, amb la creació de la Unió Temporal
d’Empreses (UTE), entre Martí Re-
nom i Transportes Urbanos de Zarago-
za (TUZSA), va aconseguir l’adjudi-
cació dels dos serveis, i poc després la 
UTE va donar lloc al naixement de
la societat Transports Ciutat Comtal SA
(TCC).

La constitució de TCC es va pro-
duir el 14 de març del 1991 amb les
participacions de Martí Renom (Sar-
bus) –un 33%–, Transportes Urbanos
de Zaragoza (TUZSA) –un 33%– i
Transports Metropolitans de Barcelo-
na –un 33%–. Com s’ha explicat ante-
riorment, quinze anys després, l’11 de
desembre de 2006, la família Martí va
comprar a les societats TUZSA i
Avanza el 33% de TCC i des d’alesho-
res, i fins avui, és l’únic soci privat de
la companyia amb la propietat del
66%.
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Escriptura de constitució 
de Transports Ciutat Comtal 

(14/03/1991).
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Presentació dels autobusos 
del servei de l’Aerobús 
(1991).
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Imatge del 
Tomb-Bus (1992).

EL TOMB-BUS

El 14 de juny de 1991 Transports Ciu-
tat Comtal va començar a gestionar el 
servei de microbusos urbans Tomb-
Bus. La finalitat de la nova línia, que
cobria la zona més comercial de Barce-
lona, era captar una franja d’usuaris que
habitualment es desplaçaven al centre 
de la ciutat en cotxe particular. Les
compres van ser des del primer mo-
ment el gran reclam del nou autobús,
que va néixer com a complement a les 
línies de Transports Metropolitans de 
Barcelona i del taxi. 

La flota del Tomb-Bus, inicialment,
estava formada per tretze autobusos del
model A308 fabricat per l’empresa belga
Van Hool. El color blau frança de la seva
carrosseria, la personalització de la se-
nyalització en els punts de la parada, la
seva reduïda mida, vuit metres de llarg
amb capacitat per a divuit seients, enta-
pissats en alcàntara, i els seus serveis
d’avantguarda, són alguns dels aspectes
que caracteritzaven els seus vehicles.

El recorregut inicial sortia de la pla-
ça Maria Cristina, seguia per l’avinguda
Diagonal i baixava per la rambla de Ca-
talunya fins arribar a la plaça Catalunya.

Més endavant, el 22 d’octubre de 1991,
es va ampliar el trajecte fins a la plaça
Pius XII i el 30 de juny de 1992 el re-
corregut es va modificar i en lloc de
circular per la rambla de Catalunya, va 
passar a fer-ho també en sentit descen-
dent pel passeig de Gràcia. 

El mateix any 1991 es va incorporar
a la línia un autobús elèctric cedit per
l’empresa alemanya Neoplan. Va ser el
primer amb aquest funcionament que
circulava a Espanya. Era un vehicle silen-
ciós i no contaminant. Tenia una auto-
nomia de 40 quilòmetres i una velocitat
màxima de 50 quilòmetres per hora.
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Imatge del Tomb-Bus 
amb el rètol lateral 
de Shopping Line.

Miquel Martí Carceller en 
l’acte de celebració del 
desè aniversari del servei 
del Tomb-Bus, amb  
Celestino Corbacho i 
Jordi Portabella (2001).

El 30 de novembre de 2001 la flota
es va renovar i es van substituir els auto-
busos Van Hool per onze autobusos
Man NF-223F de 10,5 metres de llarga-
da, amb capacitat per a vint viatgers as-
seguts, i accessibles per a persones amb
mobilitat reduïda. Els nous vehicles es-
taven especialment equipats per poder
oferir un servei d’alta qualitat i confort,
i es van fer famosos per les llumetes que
portaven entre els seients. Tenien unes
característiques molt diferenciades de la
resta d’autobusos per la qual cosa encara
avui són recordats per tots els ciutadans.

La pèrdua constant de passatgers,
originada per la integració tarifària i per
l’increment de l’oferta de transport pú-
blic que cobria el mateix trajecte, va fer
que el 29 de març de 2008 el Tomb-Bus
deixés de prestar servei de manera de-
finitiva, després de disset anys de fun-
cionament. Com a nota curiosa, el dar-
rer vehicle que va circular per la línia va
ser el 327 i va sortir de la plaça Pius XII
a les 21:45 hores. En el moment del
tancament, la flota disposava de set ve-
hicles i una plantilla de divuit treballa-
dors, que es van poder integrar a altres 
línies i serveis de l’empresa Transports 
Ciutat Comtal.
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L’alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall, amb 

Miquel Martí Carceller en la 
inauguració del servei de 

l’Aerobús (1991).

aire condicionat, calefacció, fil musical,
un departament per guardar els equipat-
ges i una rampa especial per facilitar
l’accés a persones usuàries de cadires de
rodes. El seu cost va ser de vint-i-quatre
milions de pessetes, gràcies al fet que el
marc alemany en aquells moments cos-
tava 62 pessetes i, a més, l’Imserso va
subvencionar el 75% de la diferència de
preu entre un autobús de pis baix i un
d’estàndard. Aquesta subvenció va su-
posar ni més ni menys que sis milions
de les antigues pessetes per vehicle.

L’AEROBÚS

En el marc de la preparació de la ciutat 
de Barcelona per acollir l’allau de visi-
tants que s’esperava per als Jocs Olím-
pics del 1992, l’Entitat Metropolitana 
del Transport (EMT) va convocar a
concurs públic la concessió de la línia 
de l’Aerobús, que connecta l’aeroport
del Prat i el centre de Barcelona. Trans-
ports Ciutat Comtal va guanyar el con-
curs i el 10 de desembre de 1991 el nou
servei va començar a operar. 

La nova línia va ser la primera a tot 
l’Estat espanyol a estrenar autobusos
de pis baix accessibles a persones de
mobilitat reduïda. A mitjan anys noran-
ta, la Generalitat de Catalunya va apli-
car una nova directriu, el Codi d’acces-
siblitat, segons el qual tot el material
mòbil nou havia de ser adaptat per a
persones de mobilitat reduïda. Els au-
tobusos alts amb esglaons es van deixar
de comprar i es van anar arraconant,
mentre que els de pis baix van ser els
models que es van acabar implantant a 
partir d’aquell moment en endavant. 

La flota inicial de l’Aerobús era de 
nou vehicles de la marca alemanya Neo-
plan N 4014 NF. Estaven equipats amb



90 anys en moviment

170

Plànol dels serveis 
actuals de l’Aerobús 
(2014).

per integrar-se en altres serveis de l’em-
presa Transports Ciutat Comtal.

Novament, arran del creixement
gradual de viatgers, el mes de juliol del
2001 es va renovar la flota i van entrar
en funcionament vuit autobusos Neo-
plan N-4420 Centroliner, amb la pe-
culiaritat que eren els primers vehicles
de quinze metres en una línia d’auto-
bús de la ciutat de Barcelona. L’agost
del 2004 va entrar en servei un auto-
bús Setra S 319 NF, de quinze metres
de llarg, el primer d’una sèrie de quin-

El juliol del 1997 van entrar en ser-
vei sis nous autobusos Neoplan N 3016
Regioliner i la primera sèrie d’autobu-
sos va anar desapareixent gradualment

DADES / KPI’s 

Viatgers totals / any 4,5 milions

Kms totals / any 4,25 milions

Nombre d’autobusos 30 autobusos

Plantilla 130 persones
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A l’esquerra, 
imatge de l’Aerobús 

els anys noranta.

A la dreta, imatge 
actual de l’Aerobús. 

de Mobilitat i Transpors (SGMT) fruit
d’una aliança entre TUSGSAL i TCC
amb participacions accionarials del 51%
i 49%, respectivament.

Tots els vehicles de l’Aerobús estan
adaptats per a persones amb mobilitat
reduïda, tenen un espai ampli reservat
als equipatges i totes les comoditats d’un
bon servei de transport públic. Donen
un servei emblemàtic, de l’aeroport fins
al centre de la ciutat, envejat per la seva
qualitat i per la captació que fa de viat-
gers d’arreu del món.

ze, que s’acabarien d’incorporar l’oc-
tubre del 2006. La flota de l’Aerobús
des del seu primer moment ha estat
capdavantera i els vehicles adquirits
sempre s’han anticipat als que vindrien
posteriorment.

El 20 de juliol de 2006 es va prorro-
gar la concessió del servei fins al desem-
bre del 2009. Des del 17 de juny de
2009, data en què es va inaugurar la ter-
minal 1 de l’aeroport, fins a avui, l’ope-
rador de l’Aerobús a les dues terminals
T1 i T2 és la Societat Serveis Generals
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Vehicle adaptat per a 
persones amb mobilitat 
reduïda severa.

celona van servir per revitalitzar i posar
al dia el servei de transport, els Jocs
Paralímpics van ser cabdals també per 
a la sensibilització sobre les necessitats
de transport de les persones amb mo-
bilitat reduïda severa. 

El 9 de març de 1992 Transports Ciu-
tat Comtal va posar en marxa a la ciutat
de Barcelona un servei dirigit a les perso-
nes amb qualsevol disminució, física o

EL TRANSPORT ESPECÍFIC 
PER A PERSONES 
AMB MOBILITAT REDUÏDA 
SEVERA (PMR’S)

L’any 1992 Transports Ciutat Comtal
va participar activament en els Jocs Pa-
ralímpics realitzant el transport de tots
els atletes amb severes dificultats de
mobilitat. Si els Jocs Olímpics de Bar-
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Vehicle amb rampa 
automàtica per facilitar 
l’accés a persones amb 

cadira de rodes.

transport adaptat. Així mateix, també 
porta a terme el servei de transport pú-
blic «porta a porta» per a persones amb
mobilitat reduïda severa. L’any 2005 li va
ser adjudicat per tercera vegada aquest
servei. En poden fer ús les persones em-
padronades a Barcelona que tinguin el
certificat de persones amb discapacitat i
reconegut el barem de mobilitat reduïda.

Hi ha diverses modalitats de ser-
veis «porta a porta»: d’una banda,
serveis fixes, que repeteixen dies, hores i
recorreguts, i per tant, poden ser previs-
tos amb antelació; i de l’altra, serveis es-

psíquica, que no els permetés utilitzar el
transport públic convencional. Aquest
servei avui encara és vigent i per acce-
dir-hi, cal disposar de la targeta blanca
d’utilització de transport especial, acre-
ditació que es pot tramitar a l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat
(IMD), organisme de l’Ajuntament de
Barcelona. Els viatgers que disposen
d’aquesta targeta poden utilitzar-la entre
els municipis de Barcelona, Badalona,
Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de
Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Santa
Coloma de Gramenet.

El servei, adjudicat previ concurs
per l’Entitat Metropolitana del Trans-
port de Barcelona, es va iniciar l’any
1992 amb catorze autobusos. Des d’ales-
hores i fins avui, ha experimentat un
fort creixement convertint a Trans-
ports Ciutat Comtal en una de les em-
preses més especialitzades d’Europa en
el transport de persones amb dificultats
de mobilitat i en la realització de serveis
dissenyats especialment per a l’entitat
o administració que els sol·licita. 

Transports Ciutat Comtal actual-
ment també ofereix serveis escolars
reiterats adreçats a aquelles persones
potencialment usuàries del servei de
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Autobús adaptat perquè 
persones amb mobilitat 
reduïda puguin accedir al 
seu interior.

d’aquest tipus de vehicles reben forma-
ció permanent i específica per poder
tenir les habilitats i sensibilitats necessà-
ries per tractar com es mereix aquest
col·lectiu de persones amb dificultats
físiques i/o psíquiques».

Actualment, les administracions
per a les quals Transports Ciutat Com-
tal realitza aquest servei són l’Ajunta-
ment de Barcelona-Entitat Metropoli-
tana del Transport, des del març del
1992, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, des del setembre del 1992,
i el Consell Comarcal del Garraf, des
del setembre del 1995.

poràdics, que es necessiten puntual-
ment, per exemple, per anar de com-
pres, al cinema, etc.

També des de l’any 1998 hi ha un
servei de taxis adaptats per a aquelles
persones que no poden accedir als ve-
hicles estàndards.

Aquest tipus de transport té especial
cura de tots els detalls i de les necessitats
que el servei cobreix. Miquel Martí Es-
cursell explica que «les persones amb
mobilitat reduïda requereixen d’uns ve-
hicles amb una carrosseria i uns habita-
cles especials, i aquestes especificitats es
demanen al fabricant. Els conductors
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Vehicle del Tibibús circulant 
pel Parc d’Atraccions de Barcelona.

EL TIBIBÚS

La línia del Tibibús es va posar en fun-
cionament l’1 de maig de 1993, fruit
d’un acord entre el Parc d’Atraccions
del Tibidabo i Transports Ciutat Com-
tal, i compta amb una flota de deu au-
tobusos amb rampa d’accés per a per-
sones amb mobilitat reduïda. 

Aquest servei, que combina como-
ditat i rapidesa, es va crear per poder
arribar al Parc d’Atraccions del Tibida-
bo sense necessitat d’agafar el cotxe
privat. Té el valor afegit que en comprar
l’entrada al recinte es descompta el preu
del bitllet i per als socis del Tibiclub és 
gratuït. Circula els dissabtes, diumen-
ges i festius durant tot l’any i els mesos 
de juliol i agost, també presta servei els
dies laborables dins de l’horari del Parc.

Barcelona Serveis Municipals (BSM)
es va fer càrrec de la gestió del Parc
d’Atraccions. El 5 de març de 2011 co-
incidint amb l’obertura de la nova tem-
porada del Parc, la línia va passar a de-
nominar-se T2A i es va crear la línia
T2B, entre el Tibidabo i la Vall d’He-
bron, per substituir el servei que realit-
zava de manera provisional entre el
pàrquing de Sant Genís i el Tibidabo. 
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Imatge del Rodamolls 
fent el seu servei.

EL RODAMOLLS 

L’any 1996 Transports Ciutat Comtal
va començar a gestionar aquesta línia
que es va mantenir fins a l’any 2000. El 
Rodamolls era un tren turístic amb ca-
pacitat per a 44 passatgers que pel seu 
disseny s’assemblava a un ferrocarril
d’alta velocitat. Feia el recorregut entre
el Portal de la Pau i el centre comercial 
i d’oci Maremàgnum i seguia pel Port
Vell i la Barceloneta.

EL PORT-ZAL 

S’anomena també línia 88. Des del ge-
ner del 1998, Transports Ciutat Comtal
gestiona aquest servei que fa el recorre-
gut des del Paral·lel fins a l’interior del 
Port de Barcelona. 

El Port-Zal s’adreça especialment
als treballadors del Port de Barcelona i 
de les empreses ubicades a la zona d’ac-
tivitats logístiques (ZAL). L’adminis-
tració concedent és l’Autoritat Portuà-
ria de Barcelona i funciona tots els dies
feiners de l’any.

LA LÍNIA DEL CAMPUS 
DE LA VALL D’HEBRON

Aquesta línia es va crear l’any 1995 i era
gratuïta. Inicialment unia el nou cam-
pus de la Vall d’Hebron de la Universi-
tat de Barcelona i l’estació de metro de 
Montbau de la L3. Amb l’arribada
del metro al recinte Mundet, la tardor del
2001, es va escurçar el seu recorregut i 
va passar a circular per l’interior del cam-
pus al llarg del dia, connectant les dife-
rents instal·lacions. La línia va tenir
durant algun temps la denominació de 
línia T8. El 29 d’abril de 2005 Trans-
port Ciutat Comtat va deixar de prestar
aquest servei.

EL BUS DE LES ARTS

El maig de 1999 l’Auditori i el Teatre
Nacional van posar a disposició del
seu públic aquest autobús nocturn,
gestionat per Transports Ciutat Com-
tal, que després dels concerts i espec-
tacles els portava fins a la plaça Cata-
lunya. La línia es va suprimir el juliol
del 2005.
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A l’esquerra, autobús 
de la línia 88 o Port-Zal . 

A la dreta, vehicle 
del Port-Bus donant servei 

als creueristes al Port 
de Barcelona. 

500.000 creueristes fins a la plaça Co-
lom. En aquest mateix punt, avui coin-
cideixen diversos serveis de transport, 
tant públics com turístics, als quals els 
creueristes poden accedir. Aquest és un
clar exemple del creixement de Barce-
lona en l’àmbit del turisme i del seu
atractiu com a ciutat.

EL PORT-BUS

No és un servei regular, sinó un mitjà de
transport per als passatgers dels creuers
turístics i funciona segons l’hora d’ar-
ribada dels creuers. Es va posar en fun-
cionament el gener del 1994 amb prop
de 18.000 creueristes. 

L’any 2013 Transport Ciutat Com-
tal va transportar amb el Port-Bus



90 anys en moviment

178

A l’esquerra, trenet elèctric 
del Zoo de Barcelona. 

A la dreta, moto elèctrica 
del Zoo de Barcelona per 
a persones amb mobilitat 
reduïda.

part d’una moto per a persones de mo-
bilitat reduïda. 

EL SERVEI LLANÇADORA 
AEROPORT - FIRA DE 
BARCELONA

Quan se celebren esdeveniments firals,
Transports Ciutat Comtal realitza el
servei de llançadora entre les terminals
T1 i T2 i els recintes firals de Montjuïc 
1 (Plaça Espanya) i Montjuïc 2.

EL TRENET DEL ZOO 
DE BARCELONA

Transports Ciutat Comtal realitza el
servei del trenet elèctric dins del recin-
te del Zoo de Barcelona des del maig
del 2007 i per períodes estacionals. Té 
una capacitat per poder transportar
trenta passatgers i fa quatre parades en 
el seu recorregut. 

TCC també gestiona dins del zoo
el lloguer de cotxes elèctrics: deu de
dues places i deu de quatre places, a
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Autbobús del servei 
urbà de Sitges.

tot el sistema de transport públic de
l’àrea de Barcelona amb un únic títol
de transport i pagant només una vegada.

Des del juliol de 1998, Transports 
Ciutat Comtal presta el servei urbà de 
Sitges, que també està integrat al siste-
ma tarifari de l’Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona (ATM).
L’Administració concedent d’aquest
servei és l’Ajuntament de Sitges.

El 23 de novembre de 2011 es va
renovar la seva flota i van entrar en fun-
cionament tres nous autobusos híbrids
per cobrir les tres línies urbanes de la
població.

EL SERVEI URBÀ D’AUTOBUSOS 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
I DE SITGES

Des de l’1 de juliol de 1994, Transports
Ciutat Comtal porta a terme el servei
de transport urbà de Vilanova i la Gel-
trú. L’administració concedent és l’Ajun-
tament de Vilanova i la Geltrú. 

L’1 de juliol de 2006 aquest servei es
va adherir a la integració tarifària amb la
xarxa interurbana d’autobusos i els ser-
veis de Renfe, metro, bus i tramvia de
l’àrea metropolitana de Barcelona, per
la qual cosa els usuaris poden utilitzar



90 anys en moviment

180

Autobusos híbrids 
del servei urbà 
de Sitges.

Els vehicles, del model Tempus de 
Castrosua, tenen una capacitat per a
seixanta-dos passatgers, són molt silen-
ciosos quan únicament tracciona el
motor elèctric, i totalment accessibles 
per a persones amb mobilitat reduïda. 
En aquest sentit, Transport Ciutat
Comtal ha estat una empresa capda-
vantera en la implantació de les noves 
tecnologies en l’àmbit del transport.

Els nous vehicles funcionen amb
electricitat però també amb gasoil i són
una aposta ferma per a la disminució
de l’impacte ambiental i la millora de
l’eficiència energètica. La seva incorpo-
ració s’emmarca en la voluntat d’avan-
çar en el camí de l’electromobilitat.
Com va dir Josep Maria Martí en l’acte 
de presentació: «Inaugurem tres auto-
busos blaus, però molt verds per dins».
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A l’esquerra, membres del 
Consell d’Administració de 

TCC amb Celestino 
Corbacho, Pelayo Martinez i 

Mª Teresa Carrillo, 
president i directors de 

l’Entitat Metropolitana del 
Transport (EMT), el dia de 
la inauguració d’Authosa. 

A la dreta, nous autobusos 
del servei d’Authosa.

de circular pels carrers estrets i empi-
nats d’aquests barris. 

La línia 86 uneix el carrer Tajo amb
Calderón de la Barca. Es tracta d’una
línia pràcticament de circumval·lació.
La línia 87 enllaça el carrer Tajo amb la
plaça Gala Placídia, passa pel barri del 
Carmel i connecta aquest barri i el
d’Horta amb el centre de Barcelona. És
una concessió administrativa de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

AUTOBUSOS D’HORTA 
(AUTHOSA)

Authosa va ser adquirida per Trans-
ports Ciutat Comtal el juny de l’any
2000. Des d’aleshores realitza el servei 
urbà de les línies 85, 86 i 87 en el barri 
d’Horta i del Carmel. Són unes línies
molt populars entre el veïnat i els seus 
conductors són particularment apre-
ciats per la destresa que tenen a l’hora 
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Autobús del servei urbà 
de Sant Sadurní d’Anoia.

EL SERVEI URBÀ DE 
SANT SADURNÍ D’ANOIA

El juliol de 2002, Transports Ciutat
Comtal va començar a realitzar el ser-
vei urbà de Sant Sadurní d’Anoia amb 
una línia d’autobús que connectava el
casc urbà amb l’estació de Renfe. La base
és a Vilafranca del Penedès. 

L’1 d’abril de 2008 es va adherir a
la integració tarifària de l’ATM. L’Ad-
ministració concedent és l’Ajuntament
de Sant Sadurní d’Anoia.

AUTOCARS 
A. GIRONA

El juny de 2001 Transports Ciutat
Comtal va adquirir Autocars A. Girona
i va continuar prestant el servei urbà de
Vilafranca del Penedès amb dues línies
així com els serveis de tipus discrecio-
nal i escolar que realitzava aquesta com-
panyia.

Posteriroment, l’any 2007 Trans-
ports Ciutat Comtal va deixar de rea-
litzar aquest servei.
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Part de la segona, tercera 
i quarta generació de la 

família Martí i l’equip 
directiu de Transports 

Ciutat Comtal a Pamplona. 

te. Un dels nostres objectius prioritaris
ha estat sempre poder operar en ciutats
espanyoles i estrangeres de mida mitjana
i gran, però aquest factor depèn, en gran
part, del procés de licitació dels serveis
urbans de transport d’Espanya i de la
resta de països que considerem que són
estratègics per al grup».

EL TRANSPORT URBÀ 
DE PAMPLONA

L’agost de 2009 Transports Ciutat
Comtal va fer un nou pas endavant en 
guanyar el concurs públic per a la con-
cessió del transport públic de viatgers 
a la ciutat de Pamplona i els disset mu-
nicipis de la seva Mancomunitat. L’ad-
judicació del servei es va fer per a un
període de deu anys a partir de l’1 de
novembre de 2009. Només aquesta
operació significava un creixement de la
companyia del 20% i era un signe clar
de la voluntat d’expandir-se més enllà de
Catalunya.

El servei adjudicat, conegut popu-
larment com Las Villavesas, incloïa el
transport de la ciutat de Pamplona i de 
disset municipis de la seva comarca,
amb un volum estimat de 37 milions
de passatgers anuals. El servei, que
consta de vint-i-tres línies urbanes,
s’efectua amb una flota de 140 autobu-
sos i una plantilla de 450 persones.

Per Miquel Martí Escursell, «l’expe-
riència conjunta de Moventia i Trans-
ports Municipals de Barcelona aportada
a través de Transports Ciutat Comtal va
ser clau a l’hora d’aconseguir el contrac-
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SARBUS 
ADQUIREIX 
L’EMPRESA 
CASAS

Autobús antic 
de l’Empresa Casas.

majoria del capital social i, en conse-
qüència, es va convertir en la seva accio-
nista majoritària. 

«En el moment de l’adquisició,
l’empresa es trobava en una situació
molt delicada», explica Miquel Martí 
Escursell. «Aleshores, el transport per 
carretera havia passat a ser un mitjà de 
mobilitat quasi residual i la forta com-
petència de Renfe, des que el 1992 els 
trens arribaven a la plaça Catalunya i
Sants en lloc de a l’Estació de França, 
li havia fet perdre una part molt impor-
tant dels seus viatgers. Però vam pren-

El 27 d’abril de 1996 Sarbus va fer una
adquisició rellevant, la de la històrica
Empresa Casas, amb seu a Mataró, que
aleshores tenia quaranta vehicles i cobria
el servei de transport de passatgers entre
Mataró i Barcelona, i entre Vilassar, Pre-
mià de Mar i Barcelona, a més de prestar
el servei de connexió interurbana entre
totes les ciutats del Maresme i Mataró.

En incorporar-se a Sarbus, l’Empre-
sa Casas va mantenir el seu nom. En la 
compra d’accions i per consens i volun-
tat expressa de la família Renom, la
família Martí va assumir una àmplia
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A l’esquerra, presentació 
de la nova imatge de 

l’Empresa Casas, presidida 
per l’alcalde de Mataró, 

Manel Mas, Miquel Martí 
Carceller, Enric Ticó i 

Miquel Martí Escursell. 

A la dreta, Artur Mas, 
aleshores conseller de 
Política Territorial, amb 

l’alcalde de Mataró,
Manel Mas, a l’interior 

d’un dels nous vehicles 
inaugurats per l’Empresa 

Casas l’any 1996.

del Maresme i en les seves connexions 
amb Barcelona.»

Actualment l’Empresa Casas és
concessionària del servei públic de
transport interurbà del Maresme en les
seves connexions amb Barcelona i del 
transport urbà a diverses poblacions de
la comarca. Disposa d’una xarxa de dis-
set línies diürnes i dues nocturnes que 
transporten prop de 3.400.000 viatgers
l’any.

dre un conjunt d’iniciatives –la reorga-
nització de les línies i els seus itineraris,
l’arribada al centre de Barcelona (la
plaça Catalunya) o la remodelació de
la flota amb un esforç inversor impor-
tant– que ens van permetre recuperar 
el volum de viatgers que havia arribat
a tenir i a dia d’avui, el 2014, podem dir
amb satisfacció que l’Empresa Casas
torna a ser un mitjà transcendental per 
a la mobilitat de les persones en l’àrea 
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SARBUS 
ADQUIREIX 
L’EMPRESA 
SARFA

En una operació similar a la de
l’Empresa Casas, la família Martí va
passar a ser propietària de la majoria
del capital de la companyia. Des de
la seva fundació, Sarfa s’havia dedicat
a les línies regulars i al transport urbà
a diversos municipis de l’Alt i el Baix
Empordà, i al servei interurbà con-
nectant aquestes comarques amb les
ciutats de Figueres, Girona i Barcelo-
na. 

El 9 de març de l’any 2000 Sarbus va
adquirir una altra empresa de trans-
ports històrica, la Sarfa, que amb seu
social a Palafrugell connecta pràctica-
ment tots els municipis de l’Alt i el Baix
Empordà (Costa Brava) amb Barcelo-
na. Per la família Martí aquesta compra
va consolidar el seu vincle amb la Cos-
ta Brava que, com comenta Miquel
Martí Escursell, la consideren des de fa
dècades la seva segona llar.
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A la pàgina 
anterior (foto esquerra): 

Presentació dels nous 
autobusos de Sarfa amb 

Enric Ticó, director general 
de Transports (2000). 

A la pàgina 
anterior (foto dreta): 

Escriptura de 
compra-venda de 

l’empresa Sarfa (2000).

Presentació de la 
flota renovada a S’Agaró 

l’any 2012, presidida 
per Ricard Font, secretari 

d’Infraestructures 
i Mobilitat.   

tenia entre els usuaris. Com va expli-
car Miquel Martí Escursell en el mo-
ment de l’adquisició, l’objectiu de Sar-
bus era mantenir, ampliar i millorar el
servei que ja oferia Sarfa a tots els seus
clients

Actualment, i com veurem més en-
davant, Sarfa ofereix serveis de trans-
port urbà, regular i discrecional, tant
en l’àmbit local com nacional, estatal i 
internacional.  

En el moment de la compra, Sarfa 
tenia una flota de 80 autocars i 128 tre-
balladors. Amb aquesta adquisició, el
grup ampliava la seva flota fins a 325
autobusos, amb una plantilla de 550
persones i al voltant dels 18 milions de 
passatgers anuals entre les línies regu-
lars i les discrecionals. 

Com també s’havia fet amb l’Em-
presa Casas, la marca Sarfa es va man-
tenir en reconeixement al prestigi que
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EL NOU 
TRAMVIA DE 
BARCELONA

prestigi fins que el 18 de març de 1971 
l’alcalde Porcioles va signar un docu-
ment per desmantellar aquest mitjà de 
transport de la ciutat. Es van suprimir 
els darrers tramvies de la xarxa de Bar-
celona, si bé encara va quedar en servei
el Tramvia Blau del Tibidabo, una línia 
privada i de caràcter turístic, que no ha 
deixat mai de funcionar. 

Malgrat haver desaparegut de la
xarxa viària, el tramvia es va mantenir 
ben viu en la memòria dels barcelonins.
Alguns fets hi van ajudar com les vies
que durant molts anys van romandre
pels carrers de la ciutat o la històrica
vaga de 1951 que molts ciutadans guar-
den encara en la memòria.

Després d’anys de treball en la paci-
ficació del trànsit i la millora de l’espai
públic, a començaments del segle xxi, es
va posar sobre la taula la possibilitat de
recuperar el tramvia a la ciutat de Barce-
lona, aleshores tots els serveis de trans-
port públic que hi havia a la ciutat eren
gestionats bàsicament per empreses de
titularitat pública. L’Autoritat del Trans-
port Metropolità de Barcelona va decidir
convocar a concurs la gestió d’aquest
mitjà de transport perquè fos gestionat
per una empresa privada.

El tramvia va ser durant molts anys un
sistema de transport molt important de
la ciutat de Barcelona, i va funcionar du-
rant gairebé un segle. La primera línia,
entre el pla de la Boqueria i els Josepets,
on ara hi ha la plaça de Lesseps, va entrar
en servei el 27 de juny de 1872. El seu
aspecte era molt diferent al Tram que
avui circula per la ciutat, perquè la seva
tracció no era elèctrica sinó animal. Aviat
van arribar els tramvies de tracció a va-
por que els van permetre tenir més ca-
pacitat, però no va ser fins l’any 1899
quan van aparèixer els primers tramvies
moguts per l’energia elèctrica. La millo-
ra va ser notable perquè van guanyar
autonomia i velocitat. Durant els anys
següents es van electrificar totes les línies
i el tramvia va prendre una gran rellevàn-
cia a la ciutat.

Durant el primer terç del segle xx, 
el tramvia va viure el seu moment d’es-
plendor però posteriorment va comen-
çar una lenta però constant davallada, 
perquè la infraestructura viària estava
fortament condicionada pel trànsit ro-
dat configurant un espai públic d’escas-
sa qualitat. A poc a poc les línies de
tramvia van anar sent substituïdes per 
autobusos. El tramvia va anar perdent 
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Acte de la col·locació 
simbòlica de la primera 

pedra del tramvia, 
encapçalat pel president 

Jordi Pujol en presència de 
l’alcalde Joan Clos, el 

conseller Pere Macias i 
el president del Tramvia 

Albert Vilalta (2000).

i explotació del tramvia, que havia d’unir
l’avinguda Diagonal amb Sant Just Des-
vern, Sant Joan Despí i Cornellà de Llo-
bregat, ens hi vam presentar i vam ser
guanyadors exaequo».

L’any 1996 i 1997 es va decidir fer
una prova pilot, entre la plaça Francesc
Macià i l’avinguda Diagonal a l’alçada de
l’avinguda Carles III. «En la prova tam-
bé hi vam ser», destaca Josep Maria

Sarbus va entendre la proposta com
una oportunitat. Segons Miquel Martí
Escursell, «per nosaltres va ser una apos-
ta molt seriosa i a la vegada arriscada com
a grup. El tramvia de Barcelona havia 
viscut un darrer període molt complicat
i ningú no en volia sentir a parlar. Quan
l’any 1992 l’Entitat Metropolitana del
Transport va convocar el primer concurs
d’idees per a la construcció, finançament
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Tramvia circulant per 
l’avinguda Diagonal.

de les seves societats, va entrar a formar
part d’un dels grups que es presentaria 
al concurs.

El grup que es va conformar estava 
constituït per diverses societats, com
les constructores d’obra civil FCC, Com-
sa i Acciona Infraestructures, el fabri-
cant dels tramvies Alstom, les empreses
financeres Banc Sabadell i Société Ge-
nérale i els operadors de transports

Martí Escursell. «Hi vam destinar una
quantitat de diners importants. Alesho-
res quan el 2004 ens van adjudicar el
tramvia, no va ser per casualitat sinó per
tota aquesta feina prèvia que ja es venia
desenvolupant des del 1992.»

Així, doncs, quan l’administració
pública va prendre la decisió en ferm
de retornar el tramvia a la ciutat de Bar-
celona, la família Martí, a través d’una 



90 anys en moviment

191

Acte d’inauguració 
del tramvia presidit per 

l’alcalde Pasqual Maragall 
(2004).

que des d’aleshores ha estat l’empresa
responsable de l’operació i manteniment
de les dues xarxes tramviaires, juntament
amb la hispano-francesa Detren, partici-
pada per FCC i Veolia. D’aquesta mane-
ra, la família Martí va emprendre amb
èxit l’entrada al món dels tramvies i va
demostrar la voluntat ferma de perma-
nència en el sector del transport, sigui
quina sigui la seva modalitat.

Detren i Sarbus. Josep Maria Martí
explica que calia comptar amb un grup
amb competències molt àmplies i no
amb una sola empresa. En resultar gua-
nyadors, el grup es va fer càrrec de tot el
procés, des de la planificació i la cons-
trucció fins a l’operació.

El Tramvia es va adjudicar l’any 2000
per un període de vint-i-vuit anys i va su-
posar un gran pas endavant per al grup,



90 anys en moviment

192

Plànol de la xarxa 
del Trambaix 
i del Trambesòs.

Actualment, el 2014, i després de
diferents canvis accionarials, les empre-
ses accionistes de referència a les socie-
tats del Tramvia Metropolità del Baix
Llobregat i del Besòs són Alstom, Glo-
balvia i Moventia.

La xarxa del Trambaix, que enllaça
Barcelona amb el Baix Llobregat, es va
inaugurar el dia 3 d’abril de 2004. Avui,
deu anys després, el seu servei arriba a
les poblacions de l’Hospitalet de Llobre-
gat, Esplugues de Llobregat, Cornellà 

DADES  

Viatgers totals / any 23,8 milions

Kms totals / any 2,5 milions

Nombre de tramvies 41 tramvies

Plantilla 211 persones

SERVEIS

Serveis Trambaix 3
Serveis Trambesòs 3
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A dalt, el Trambaix 
circulant per l’avinguda 

Diagonal.

A baix, el Trambesòs.

del Tramvia Metropolità, Josep Maria 
Cullell, va apuntar que el futur passava 
per aquest enllaç per la Diagonal.

de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern i Sant Feliu de Llobregat, i té
un recorregut de 15,1 km i 29 parades.

La xarxa del Trambesòs, que enlla-
ça Barcelona amb la zona del Barcelo-
nès Nord, es va completar el 14 de ju-
liol de 2004 amb quatre noves parades.
Actualment ofereix connexió entre les 
poblacions de Barcelona, Sant Adrià
del Besòs i Badalona al llarg d’un recor-
regut de 14,1 km i 27 parades. 

Tots els tramvies del Trambaix i el
Trambesòs s’han fabricat al Centre In-
dustrial d’Alstom a Santa Perpètua de
Mogoda. Avui el tramvia és un dels
serveis de transport públic de la ciutat
de Barcelona més ben valorats pels
usuaris i actualment te 41 combois que
donen servei a uns 24 milions de pas-
satgers l’any.

Entre els projectes de futur hi ha el 
d’enllaçar el Trambaix i el Trambesòs
per l’avinguda Diagonal. Josep Maria
Martí no dubta que es durà a terme:
«N’estic convençut. El mateix mapa
del transport de la ciutat ho demana,
com també ho fan els usuaris». En
aquest sentit, durant l’acte de celebra-
ció del desè aniversari del TRAM, el
passat mes d’abril del 2014, el president
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AUTOBUSOS 
DE LLEIDA

Miquel Martí Escursell 
en l’acte de presentació de 
les línies d’Autobusos 
de Lleida (2002).

«Arribar a ser guanyadors de la
primera privatització d’un servei de
transport públic urbà, que es duia a ter-
me a Catalunya i a Espanya, en una
ciutat com Lleida, va ser per nosaltres 
una satisfacció i, més, si es té en comp-
te l’ensurt que vam tenir els anys vui-
tanta amb la pèrdua del servei a les ciu-
tats de Sabadell i Còrdova», afirma
Miquel Martí Escursell. 

El 26 de novembre de 2001 l’Ajunta-
ment de Lleida va convocar un concurs
per privatitzar el transport urbà de viat-
gers que fins aleshores havia estat ges-
tionat per una empresa pública. El 15
d’abril de 2002, el Grup Sarbus va re-
sultar adjudicatari de l’explotació i va
mantenir el nom de l’empresa. La con-
cessió es va fer per un període de deu 
anys amb opció de pròrroga. 
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A l’esquerra, Miquel Martí 
Carceller i Miquel Martí 
Escursell amb l’alcalde 

Antoni Siurana en la 
presentació de la nova 

flota d’autobusos del 
servei urbà de Lleida. 

A la dreta, autobusos 
del servei urbà de Lleida.

part de l’àmbit d’aquest sistema tarifa-
ri –el Segrià, les Garrigues, la Nogue-
ra, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra–,
així com en els serveis d’autobusos in-
terurbans o al tren dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya. 

El dia 30 de juny de 2012, es va sig-
nar la renovació de la concessió amb
l’Ajuntament de Lleida per un període 
de quinze anys.

Actualment, Autobusos de Lleida
disposa de deu línies regulars que
uneixen els diferents barris de la ciutat
i transporta prop de sis milions de viat-
gers l’any. Des del gener del 2012, for-
ma part del Sistema Tarifari Integrat
de l’ATM de Lleida, fet que permet als
usuaris viatjar amb la mateixa targeta
en la resta de serveis de transports in-
tegrats a les sis comarques que formen
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EL BARCELONA 
CITY TOUR

l’Ajuntament de Barcelona, va decidir
convocar un nou concurs públic, per
un període de set anys, per l’obertura
de dues noves línies del bus turístic a la
ciutat de Barcelona, que fins aleshores 
gestionava únicament l’operador públic
Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB). L’objectiu era que hi haguessin
dos gestors, un de públic i un de privat,
per millorar i ampliar l’oferta amb un
magnífic servei per als turistes que vi-

El turisme és un dels motors econòmics
de Barcelona i Moventia té una àmplia
experiència en aquest sector per la gestió
de serveis turístics que ofereix, com l’Ae-
robús, el Tibibús, el Port-Bus, el discre-
cional de Sarbus, la nova etapa amb
Calella Moventis, el Catalunya Bus Tu-
rístic o el discrecional de Sarfa a la Cos-
ta Brava.

L’any 2009 l’Entitat Metropolitana 
del Transport, en col·laboració amb

Presentació del servei 
del Barcelona City Tour, 
i de la seva flota, al Teatre 
Nacional de Catalunya.
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DADES / KPI’s

Viatgers totals / any 800.000
Nombre d’autobusos 40 autobusos

Plantilla 209 persones

sitessin la ciutat. La concessió es va
adjudicar a la proposta presentada con-
juntament per Moventis i Grup Julià.
La societat resultant es va anomenar
Barcelona City Tour, la qual va comen-
çar a oferir dues noves rutes fixes –est 
i oest–, juntament amb les tres línies de
bus turístic que ja operaven a Barcelo-
na a través de TMB.

El servei del bus turístic a Barcelo-
na disposa d’una flota de 100 autobu-
sos de doble pis –60 de l’empresa pú-
blica TMB i 40 de Barcelona City
Tour–. El pis superior és panoràmic i
permet als usuaris gaudir d’una visió
única de la ciutat. Durant el trajecte,
s’expliquen les principals característi-
ques dels icones turístics més represen-
tatius de la ciutat. Es pot pujar i baixar 
del bus tantes vegades com es desitgi. 

Per facilitar l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda, cadascun dels vehi-
cles disposa de rampes automàtiques i 
un espai reservat per a les cadires de
rodes amb ancoratge i subjecció de se-
guretat. Té una plataforma contínua de
pis baix i un sistema d’escora ràpida cap
al costat dret del vehicle. A dia d’avui és
un dels serveis turístics més ben valo-
rats pels visitants de Barcelona.

Un vehicle del Barcelona 
City Tour davant la Sagrada 

Família de Barcelona.
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Nova imatge de la flota 
de Calella Moventis,
fruit de l’aliança entre
les dues empreses.

CALELLA-
MOVENTIS

estratègic, les dues empreses sumaven 
forces amb l’objectiu de poder oferir
una major cobertura territorial a Cata-
lunya.

Amb seu a Barcelona, el Maresme 
i la Costa Brava, Calella-Moventis es
dedica al servei de transport discrecio-
nal per a empreses, administracions
públiques, congressos, operadors turís-
tics o escoles, que necessitin llogar au-
tocars. Té una flota de 120 autocars i
una plantilla de 115 persones. 

El setembre del 2011 Moventis va sig-
nar una aliança amb l’empresa Autocars
Calella per a la creació d’una nova so-
cietat de transport col·lectiu discrecio-
nal que va adoptar el nom comercial de
Calella-Moventis.. 

Per Josep Maria Martí, «el mapa de
mobilitat de Catalunya necessita d’ope-
radors potents que ofereixin una oferta
completa, eficient i de qualitat als clients.
D’aquí el convenciment amb el qual va
sorgir Calella-Moventis». Amb l’acord
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dem sentir-nos-en orgullosos. Va ser
tot un repte aconseguir la màxima
puntuació i assolir la gestió d’aquest
servei trenta-dos anys després d’haver
perdut la gestió a Sabadell, ja que Ter-
rassa és també una altra ciutat impor-
tant del Vallès Occidental i de l’àmbit
d’influència del grup. Així, doncs, es
compleix la vella dita catalana: roda el
món i torna al Born.»

Moventia s’hi va presentar amb una
UTE entre dues de les empreses que la
integren, Marfina Bus-Sarbus i Trans-
ports Ciutat Comtal. Aquesta adjudi-
cació va suposar la benvinguda a la fa-
mília Moventia de 172 persones i de 65
autobusos més a l’organització.

EL TRANSPORT 
URBÀ DE 
TERRASSA 

El 26 de maig de 2014 Moventia va
resultar guanyadora del concurs pú-
blic convocat per l’Ajuntament de Ter-
rassa pels deu anys següents, amb una
possible pròrroga de cinc anys més.
«Va ser una oferta treballada, amb
molt de rigor i il·lusió per part de tot
l’equip», apunta Miquel Martí Escur-
sell. «Vam lluitar amb competència
amb dos dels operadors de transport
internacionals més importants i po-





EL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ
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A l’esquerra, façana de 
la nova Renault Ronda. 

A la dreta, parlament 
de Miquel Martí Carceller 
durant l’acte d’inauguració 
de l’edifici Ronda, presidit 
pel conseller Antoni Subirà 
i per Juan Antonio Moral, 
president de Renault 
(1992).

L’1 de juliol de 1992 Sabadell va viure
un moment important amb la inaugu-
ració de l’Eix Macià, una gran avingu-
da destinada a ser un dels gran eixos
viaris i comercials de la ciutat, que
uneix la plaça de Catalunya amb la
plaça Concòrdia. Per al comerç saba-
dellenc ser presents a l’Eix Macià va
passar a ser un signe de vitalitat i gai-
rebé una necessitat a fi de poder ser

visibles. Així ho va entendre Comer-
cial Martí, que va considerar necessa-
ri establir-se en aquest nou espai em-
blemàtic de Sabadell. El resultat va ser
la inauguració de l’edifici Renault
Ronda, l’11 de desembre de 1992. El
centre de 3.200 m2 disposava d’unes
instal·lacions totalment vanguardistes
i d’una àmplia exposició amb tota la
gamma Renault.
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Imatge de les noves 
instal·lacions de Betauto, 
per als serveis de venda i 

reparació de Renault a 
Badalona (1992).

LA NOVA 
CONCESSIÓ 
DE RENAULT 
A BADALONA 
I SANTA COLOMA 
DE GRAMENET 

El sector de l’automoció, a principis
dels noranta, va viure una greu crisi i
molts concessionaris, entre els quals el 
de Renault de Badalona, i posterior-
ment el de Santa Coloma de Gramenet,
van fer fallida. Renault necessitava
grups empresarials sòlids que es fessin 
càrrec d’aquestes concessions i va de-
cidir confiar en Comercial Martí i do-
nar-li més pes territorial dins la marca.

Així va ser com l’empresa familiar
va obtenir, amb data 1 d’octubre de
1992, la concessió oficial de la marca
Renault per a la ciutat de Badalona i es 
va constituir la societat Betauto, amb
domicili a la carretera de Mataró nú-
meros 23-25, de Badalona, per als ser-
veis de venda i reparació de Renault. 

Betauto va entrar en servei el 30 de 
novembre de 1992 amb una superfície 
de 6.750 m2 i 23 treballadors. 

El 1994 Renault va atorgar a Co-
mercial Martí el territori de Santa Colo-
ma de Gramenet. La representació
d’aquesta concessió es va fer efectiva a 
través de la constitució de la societat
Tasanco.
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Seu de Stern Motor, 
a Terrassa.

LA CONSTITUCIÓ 
DE STERN 
MOTOR 

carrer Papa Pius XI de Sabadell, just les
mateixes on el fundador del grup,
«l’Avi Miquel», havia començat l’acti-
vitat del transport urbà a la ciutat.

La proposta de Mercedes-Benz va
suposar per a Movento l’oportunitat
de dur a terme la primera diversifica-
ció de marques. Amb aquesta finalitat
es va crear el concessionari Stern Mo-
tor, distribuïdor oficial de la marca a
Sabadell i Terrassa. A la direcció de Stern
Motor es va incorporar Joan Baptista
Colomer, marit de la Maria Rosa Mar-
tí, néta del fundador de l’empresa. Sota
el seu excel·lent lideratge, Stern Motor 
ha experimentat un fort creixement en 
la seva activitat i a dia d’avui, vint anys 
després de la seva constitució, segueix 
sent el concessionari de referència al
Vallès de les marques Mercedes i Smart,
en les àrees de turisme, vehicles indus-
trials lleugers i pesats.

L’1 de febrer de 1994, Stern Motor 
va obrir un nou centre al carrer Venus 
de la ciutat de Terrassa, i vuit anys més 
tard, després de dos anys d’obres per a 
l’adaptació de l’edifici anterior, es va
inaugurar l’edifici de l’avinguda Vallès
a la mateixa ciutat. Posteriorment, i per
necessitats d’espai, l’any 2007, el taller 

Van haver de passar vint-i-set anys
(1966-1993) fins que el grup no va
poder incrementar la seva presència
en el sector mitjançant la representa-
ció d’altres marques. Va ser l’any 1993
quan després de d’una forta crisi en
el sector de l’automòbil que va provo-
car la fallida d’alguns operadors, Mer-
cedes Benz Espanya va proposar al
grup ser distribuïdors de la marca
Mercedes a les ciutats de Sabadell i
Terrassa.

Com explica Josep Maria Martí Es-
cursell, l’activitat va començar molt
prudentment amb les instal·lacions del
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da, i amb l’objectiu d’iniciar la comerci-
alització de camions de la marca
Mercedes va crear la Societat Catalana
de Camions, amb seu al carrer Venus de
Terrassa.

del carrer Papa Pius XI de Sabadell es 
va traslladar al carrer Moratín i l’expo-
sició de cotxes a la Ronda Ponent.

El 1999 el grup, junt amb els conces-
sionaris Mercedes de Vic, Girona i Llei-

Nova façana de Stern 
Motor a la Ronda Ponent 

de Sabadell.
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A l’esquerra, façana 
de Delmar, a Mataró.

Al centre, façana 
de Renault Izquierdo 
Gacesa, a Terrassa.

A la dreta, constitució 
d’Auser amb les famílies 
Garcia i Martí i l’equip d’Auser, 
en un acte encapçalat per 
Jean Pierre Laurent, president 
de Renault (2001).

L’ADQUISICIÓ 
DE RENAULT 
IZQUIERDO 
GACESA 
I AUTOMÒBILS 
DELMAR, I LA 
CREACIÓ DE 
RENAULT AUSER

Com s’ha fet referència a l’inici del
capítol, a principis de l’any 2000 el fa-
bricant Renault va començar un pro-
cés de concentració i reorganització
de la seva xarxa de concessionaris a
Espanya.

Aquest va ser un tret fonamental
pel grup, ja que el fabricant va decidir
apostar per Comercial Martí i enco-
manar-li la responsabilitat de consti-
tuir una única «placa» en els territoris
de Sabadell, Badalona, Santa Coloma
de Gramenet, Terrassa, Rubí, Sant Cu-
gat, Mataró, Calella i Pineda, és a dir,
un sol concessionari on abans n’hi ha-
vien set.

Després de llargues converses, el 31
de juliol de 2001, es va adquirir la con-

cessió de Terrassa a Izquierdo Gacesa 
–el concessionari de Renault a Terras-
sa, Rubí i Sant Cugat– i, posteriorment,
l’any 2002 a Automòbils Delmar –el
concessionari de Renault-Dacia, ales-
hores situat a Cabrera de Mar. 

Després d’aquestes adquisicions, el
3 de setembre de 2002, es va procedir 
a constituir la societat Auser, amb la par-
ticipació de les famílies Martí i Garcia, 
passant a ser un dels concessionaris
referents a Espanya.

Automòbils Delmar l’any 2008 va
obrir unes noves instal·lacions al polí-
gon de les Hortes de Mataró en substi-
tució de les que ocupava a Cabrera de 
Mar reforçant així la presència del
Grup Auser al Maresme.
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Exterior de les 
instal·lacions del 

concessionari Seat i Skoda, 
a Sabadell (Grup Sarsa).

«Si aconseguíem aquest objectiu, el
grup seria capaç de tenir les sinergies
necessàries per superar els moments de
crisi i la gestió seria molt més eficient 
en termes de sostenibilitat econòmica 
en un futur.»

L’any 2006 el grup va poder conso-
lidar i garantir la seva implantació terri-
torial amb l’opció de compra del Grup
Sarsa, empresa concessionària de les

L’ADQUISICIÓ 
DEL GRUP SARSA 

La decisió i la necessitat estratègica de 
voler créixer en el sector de la distribu-
ció d’automòbils estava interioritzada
dins del grup. «Estàvem atents a les
operacions que es podien produir en el
mercat i en territoris propers als nostres.
Teníem clara la necessitat d’ampliar el
ventall de les marques representades i, a
ser possible, volíem diversificar-nos amb
marques premium que completessin el
nostre portfoli de vendes», explica Mi-
quel Martí Escursell.

Aquesta estratègia es va poder dur 
a terme arran de l’entrada en vigor de
la nova normativa europea de distribu-
ció d’automòbils, l’1 d’octubre del
2001, segons la qual els concessionaris 
podien representar més d’una marca.

«Estàvem convençuts que els vai-
vens que de ben segur es produirien en
un futur en el mercat de l’automòbil i
les conseqüents crisis, només es podrien
superar si arribàvem a assolir una mida
òptima i un portfoli de marques com-
plet», afirma Miquel Martí Escursell.
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A l’esquerra, façana 
del concessionari 
i taller oficial de la 
marca Volkswagen, 
a Terrassa 
(Grup Sarsa).

A la dreta, façana 
de Sarsa Audi, 
a Terrassa.

llès i Manresa; Skoda a Sabadell i Ter-
rassa; i SEAT a Sabadell. D’aquesta
manera, va refermar la seva presència
al Vallès Occidental –Sabadell i Ter-
rassa–, i feia el seu primer aterratge al
Bages.

Amb aquesta adquisició, el grup va 
passar a representar vuit marques de
prestigi: Renault, Dacia, Mercedes,
Smart, Seat Audi, Volkswagen i Skoda 
a les comarques del Vallès Occidental 
i del Bages.

marques Seat, Audi, Volkswagen i Skoda
a diversos municipis del Vallès Occiden-
tal i del Bages. El fabricants van donar
suport al grup en la compra per la bona
valoració que tenien dins del sector de
distribució d’automòbils amb les mar-
ques Renault i Mercedes-Benz.

L’operació es va dur a terme el 2
d’abril de 2007, i el grup va passar a ad-
quirir els concessionaris i tallers oficials
de Volkswagen a Terrassa i Castellar del
Vallès; Audi a Terrassa, Castellar del Va-
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A dalt, façana 
d’Emovement al 

carrer Papa Pius XI. 

A baix, vista interior 
de les instal·lacions 

d’Emovement.

trics a les principals ciutats d’Espanya,
com Madrid, Barcelona i Sevilla.

Avui la sostenibilitat i l’eficiència
energètica al volant és un dels pilars que
defineix la filosofia del grup i a través
dels seus concessionaris, organitza di-
verses iniciatives divulgatives: conferèn-
cies per a la conscienciació ciutadana en
termes de medi ambient, cursos per
promoure una conducció eficient i sos-
tenible, tallers de cotxes elèctrics, etc. 
«Vam ser els primers a portar cotxes
elèctrics de l’Índia», assenyala Josep
Maria Martí. «I hem estat lluitant du-
rant anys perquè hi hagi les infraestruc-
tures pertinents per estendre’n l’ús.»

Emovement ha fet una aportació i
una forta aposta per posar el concepte
«vehicle elèctric» en la mentalitat ciu-
tadana i política al nostre país. Malaura-
dament el fabricant indi va entrar en
crisi i es va haver de deixar aquesta línia
de distribució.

En aquests moments, el grup se-
gueix contribuint en la implantació de
noves tecnologies i està present en el
món de la mobilitat sostenible en el mer-
cat de l’automoció a través de les mar-
ques que representa, les quals distribuei-
xen models híbrids i elèctrics.

LA CONSTITUCIÓ 
D’EMOVEMENT 

L’impuls de la mobilitat elèctrica és un
dels principals reptes actuals de la indús-
tria de l’automoció. El grup de seguida
va veure que les energies renovables eren
una aposta clara i amb la finalitat d’im-
pulsar l’arribada del cotxe elèctric al
mercat espanyol, es va constituir una
nova societat, Emovement, una empre-
sa especialitzada en la mobilitat sosteni-
ble, que el maig de 2007 va esdevenir la
importadora oficial del vehicle elèctric
REVA a Espanya, Portugal i Andorra.

Des de l’any 2007, Emovement for-
ma part de Vol-Tour, l’associació catala-
na promotora del vehicle elèctric, que
pretén promocionar, divulgar i fomentar
la seva investigació i desenvolupament.
L’any 2009 es va posar en marxa el Pla
Movele, un projecte pilot de l’IDAE
(Instituto para la Diversificación y
Ahorro de Energía) per impulsar la mo-
bilitat elèctrica i Emovement hi va par-
ticipar activament. Entre d’altres accions,
el Pla Movele inclou la instal·lació de
punts de recàrrega per a vehicles elèc-
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NOVES
INCORPORACIONS
DE
CONCESSIONARIS
SEAT, AUDI I
VOLKSWAGEN

A l’esquerra, concessionari 
i taller oficial de la marca 
Audi, a Manresa (Grup Sarsa).

A la dreta, façana del 
concessionari i taller oficial 
de les marques Volkswagen 
i Audi, a Castellar del Vallès 
(Grup Sarsa).

els fabricants Seat, Audi i Volkswagen 
van atorgar confiança al grup per poder
dur a terme l’expansió en les seves mar-
ques. Això va ser possible gràcies a la
magnífica tasca duta a terme des de
l’adquisició de Sarsa l’any 2007.

Miquel Martí Pierre, com a respon-
sable d’expansió del grup des de la seva
incorporació, ha estat qui ha pilotat
amb èxit les incorporacions d’aquestes 
concessions al grup.

La primera adquisició va ser la de
Volkswagen de Manresa el 16 de gener
de 2012. Els tallers d’aquesta marca es 

Els anys posteriors a l’adquisició del
Grup Sarsa no van ser gens fàcils ja que
es va patir la major crisi del sector de
l’automoció, que s’ha allargat durant
més de set anys consecutius, i va supo-
sar una caiguda del mercat del 60% del 
volum total de les vendes en tot l’àmbit
nacional, passant de vendre a nivell de 
mercat un volum de més de 1.700.000 
unitats amb el conjunt de totes les mar-
ques a un escàs volum, el 2013, de poc 
més de 700.000 unitats.

Durant els darrers anys de crisi, di-
versos concessionaris van fer fallida i
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Façana de les instal·lacions 
del concessionari Seat 

de Terrassa (Grup Sarsa).

La decisió estratègica presa pel grup,
a principis de l’any 2000, de voler créixer
i d’intentar tenir un grup multimarca
amb sòlida presència a diferents territo-
ris i comarques s’ha aconseguit fer rea-
litat. Els anys 2012 i 2013 van ser claus
i decisius en consolidar-se com un dels
agents més importants del sector de l’au-
tomòbil en la seva àrea d’influència di-
recta i en el conjunt del país.

Amb aquest ventall d’adquisicions 
de nous concessionaris durant tots

van ubicar a Manresa, a la mateixa
instal·lació on el grup té els tallers de la
marca Audi, una prova palpable de les 
sinèrgies que es produeixen pel fet de 
disposar de les concessions de diferents
marques en un mateix territori.

La segona compra, la de Seat de Ter-
rassa, es va efectuar el 2 de maig de 2012.
Aquesta adquisició consolidava el grup
com a referent de la marca Seat, que ja
tenia la concessió al territori de Sabadell,
i feia possible el desenvolupament de
noves sinèrgies en la seva xarxa de cen-
tres de serveis a l’automoció. Així, els
tallers de carrosseria i pintura de les mar-
ques Audi, Seat i Volswagen es van tras-
lladar a una sola instal·lació on més en-
davant, s’incorporaria la distribució de
vendes de les marques Seat i Skoda.

La tercera incorporació va ser la de
Seat, Audi i Volkswagen de Granollers el
13 d’agost de 2012 i va comportar el pri-
mer aterratge del grup al Vallès Oriental,
així com la consolidació com un dels prin-
cipals agents en la distribució d’aquestes
marques.

Finalment, el 9 d’abril de 2013, es
va adquirir el concessionari d’Audi i
Volkswagen de Vic que va suposar l’en-
trada del grup a la comarca d’Osona.
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A dalt, instal·lacions dels 
concessionaris de les marques 
Audi, Volkswagen i Seat, 
a Granollers (Grup Sarsa).

A baix, a l’esquerra, instal·lacions 
del concessionari de la marca 
Volkswagen, a Vic (Grup Sarsa).

A baix, a la dreta, instal·lacions 
del concessionari de Sarsa 
Audi, a Vic.

estem convençuts que el mercat de l’au-
tomòbil creixerà a curt termini i la po-
sició obtinguda, tant en el portfoli de
marques com en el posicionament ter-
ritorial, ens permetrà seguir estant pre-
sents en aquest sector amb una posició
sòlida i amb fortalesa comercial», ex-
plica Miquel Martí Escursell.

aquests anys, el grup ha assolit repre-
sentar a vuit marques de prestigi en els 
territoris del Vallès Occidental, el Va-
llès Oriental, el Bages, Osona, el Barce-
lonès Nord, el Maresme i la Costa Bra-
va sud.

«No ha estat fàcil, perquè invertir 
en aquests moments és complicat, però
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senten un 29% del seu parc de vehicles 
i cada dia s’hi realitzen més de 367.500
desplaçaments en aquest tipus de trans-
port.

Un dels principals atractius de la
instal·lació, de 700 m2 de nova cons-
trucció, és el seu disseny minimalista
en què destaca la boutique amb una
acurada selecció d’accessoris i comple-
ments exclusius de marques, com Ves-
pa i Moto Guzzi, i amb peces de roba
de marques reconegudes.

«Motospazio representa una opor-
tunitat estratègica en l’àmbit de la mo-
bilitat urbana per explotar el sector de 
les motocicletes i els scooters amb el
recolzament d’un grup referent i líder
a nivell europeu com és Piaggio», des-
taca Miquel Martí Escursell. 

LA CONCESSIÓ 
DE MOTOSPAZIO 
A BARCELONA 

Després de mesos d’anàlisi i estudi,
Movento aposta per un altre mode de 
mobilitat dins del grup d’automoció i
s’estrena en la distribució de vehicles
de dues rodes de les marques Piaggio, 
Vespa, Gilera, Aprilia, Derbi i Moto
Guzzi, que aglutina sota el paraigües
del grup Piaggio. El nou concessionari 
es va inaugurar al carrer Calvet de Bar-
celona el 22 de maig de 2014 amb
l’aposta ferma del grup de ser presents 
a la ciutat comtal, una de les capitals
europees de la moto, on aquestes repre-

A l’esquerra, acte 
d’inauguració de 

Motospazio (2014). 

A la dreta, nova 
botiga de Motospazio 

a Barcelona.
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La compra d’accions per part de la fa-
mília Martí de les societats Martí Re-
nom, l’any 2004, i de Transports Ciutat
Comtal, l’any 2006, va permetre que
quedés com a únic soci titular del 100%
de les accions al grup Sarbus i l’únic
soci privat a TCC.

A partir d’aquestes adquisicions, el
que fins aleshores havia estat un conglo-
merat d’empreses i una suma de gestions
individualitzades amb diferents accio-
nistes i percentatges a cadascuna d’elles,
va passar a ser un sol grup, amb un sol
accionista privat, que gestionava de for-
ma integrada i sota una mateixa marca
totes les seves actuacions.

«Les primeres passes per definir i 
unificar les diferents marques i colors
corporatius existents es van fer dins
l’àrea de transports, on ja ens coneixien

com a Grup Sarbus», afirma Miquel
Martí Escursell. «Reorganitzar-nos era
clau, necessari i imprescindible per po-
der sumar esforços i sinèrgies corpora-
tives. La nova estructura ens va donar 
una major flexibilitat, eficiència i rapi-
desa a l’hora de prendre decisions i
assolir els objectius marcats a curt i llarg
termini i, al mateix temps, ens va per-
metre implementar la mateixa cultura 
empresarial i estil de govern a totes les 
empreses.»

L’estructura resultant del grup va ser
la que es mostra en el quadre d’aquesta
pàgina.

L’any 2008 la família Martí va con-
tractar una empresa de consultoria es-
tratègica perquè els ajudés a definir i
construir els objectius corporatius,
l’organització necessària per poder-los 
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Dia de la inauguració dels 
nous vehicles de Sarbus 

al Fòrum de Barcelona 
(2004).

assolir i l’estratègia de comunicació in-
terna i externa que s’entenia adequada 
per al nou grup.

A partir d’aquest treball conjunt, es
va detectar la necessitat de crear una
nova marca, que fos propera, generés
confiança i esdevingués un referent en 
mobilitat i sostenibilitat, i una arquitec-
tura de marques, que cerqués la simpli-
ficació i que fos capaç d’aglutinar totes 
les empreses i marques que el grup te-
nia en els seus dos sectors, el del trans-
port i el de la distribució de vehicles.

Després d’un any de treball entre la
consultoria i tot l’equip humà del grup,

el procés de reordenació interna va cul-
minar amb la implementació d’un nou 
mapa estratègic al voltant d’una nova
marca –Moventia–, que es basava en
quatre eixos fonamentals –el financer, 
el de clients, el de processos i el de re-
cursos i infraestructures necessàries–, 
i amb una nova organització orientada 
a sostenir l’actual i fer créixer les seves 
dues activitats empresarials.

«El procés va ser llarg i gens fàcil»,
apunta Miquel Martí Escursell. «Mo-
ventia no va ser el primer nom que vam
trobar i després d’escollir-lo, vam fer
workshops per saber l’opinió de les per-
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de l’empresa: donar resposta a les ne-
cessitats de mobilitat de les persones i 
organitzacions a partir d’una oferta glo-
bal, i d’experiències de transport i auto-
moció que anticipessin nous hàbits, 
basant-se en tecnologies innovadores i 
sostenibles.» 

L’arquitectura resultant de marques 
del grup que definia la nova estructura 
empresarial va ser la del quadre següent.

sones de l’empresa sobre el nou logo, els 
colors, la imatge de marca... Vam veure 
que era un nom fàcil de dir en totes les 
llengües i no tenia cap connotació ne-
gativa. A més, encaixava molt bé amb la 
nostra aposta per a la mobilitat: “Allà on 
hi ha mobilitat hi hem de ser”. El tag line
de la marca que vam decidir adoptar, 
“Sempre en moviment”, partia d’aques-
ta aposta i reforçava els valors i la missió 
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Miquel Martí Carceller i 
Josep Maria Martí Escursell, 
amb el conseller Felip Puig, 
en presència dels directors 

generals Enric Ticó i 
Francesc Ventura, en la 
inauguració dels nous 

autobusos Irisbus de 
Sarbus al Port de 

Barcelona.

«La nova organització i model de 
gestió va permetre consolidar el fort 
creixement que havíem dut a terme i 
preparar-nos per una nova etapa que 
ens permetés consolidar-nos i ser capa-
ços d’afrontar nous creixements tant a 
casa nostra com a l’estranger. Aquest és 
el nostre repte: la consolidació i expan-
sió, tant a nivell estatal com internacio-
nal», afirma Miquel Martí Escursell.

La implementació de la nova orga-
nització corporativa de Moventia i les 

La nova estructura definia Moven-
tia com a marca capçalera des d’on se 
centralitzaven totes les funcions de go-
vern i de suport de forma transversal 
per a totes les empreses del grup dins 
les seves dues àrees de negoci: el trans-
port de viatgers i l’automoció. Moven-
tis passava a ser la marca paraigües que 
englobava tota l’activitat del sector de 
viatgers i Movento enquadrava totes les 
empreses i marques de distribució d’au-
tomòbils del grup.
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a més de 100 milions de passatgers l’any 
i ven prop de 12.000 vehicles anuals (tu-
rismes i industrials), tant nous com 
d’ocasió. Per fer-ho, compta amb més 
de 2.650 persones, amb qui comparteix 
una filosofia i uns valors orientats al 
servei dels seus clients i usuaris.

seves marques, ha estat pilotada aquests 
darrers anys amb èxit per Sílvia Martí 
Escursell en la seva funció de Direcció 
d’estratègia i comunicació corporativa 
i interna del grup. 

Avui Moventia, a través de les seves 
dues grans àrees de negoci, transporta 

A la pàgina següent: 
Fotografia dels premiats 
a la Setena Nit d’Economia 
i Empresa a la ciutat de 
Barcelona, presidida pel 
conseller Antoni Castells, 
amb Miquel Martí Escursell.
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EL CAPITAL 
HUMÀ COM 
A PILAR 
FONAMENTAL 
DEL GRUP

Per l’actual Consell d’Administració 
del grup, integrat pel Miquel, el Josep 
Maria i la Sílvia Martí, «el capital humà 
és vital i precisa cura. Hem de procurar 
que la gent que treballi amb nosaltres 
comparteixi els nostres valors, que sà-
piguen també d’on venim, que cone-
guin els objectius estratègics de la com-
panyia i per això hem de comptar, retenir 
i potenciar el talent intern. Des del 
Consell, estem molt agraïts a tots i totes 
les persones que han acompanyat a 
l’empresa en la seva trajectòria al llarg 
d’aquests 90 anys». 

El compromís amb el treball i l’esforç 
de tots els col·laboradors del grup ha 
permès que actualment Moventia se-
gueixi estant en moviment i sigui una 
empresa puntera en els seus sectors. 

El talent de l’equip de professio-
nals que han format part de l’organit-
zació al llarg de la seva trajectòria, i de 
les més de 2.650 persones que avui hi 
treballen, ha estat un pilar fonamental 
per assolir l’èxit empresarial. El pro-
jecte Moventia ha estat possible grà-
cies al compromís, la dedicació i l’apos-
ta per la feina ben feta.
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A dalt, personal de Sarfa 
en l’acte de celebració del 

norantè aniversari de l’empresa.

A la pàgina anterior: Acte de la inauguració 
de les instal·lacions de Renault Ronda (1992).

A la pàgina anterior: Celebració del 
norantè aniversari de Moventia amb 
treballadors de l’empresa.

A la pàgina anterior: Sopar commemoratiu 
amb les persones jubilades de l’empresa 
dels darrers deu anys, amb motiu de 
la celebració del norantè aniversari.
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Miquel i Josep Maria Martí Escursell en un 
dels concursos de Nadal de Moventis (anys vuitanta).

Una de les festes de Nadal 
de Transports Ciutat Comtal (anys noranta).

Festa de Nadal a l’Espai Movento (2012).

Treballadors de Sarsa Volkswagen 
Manresa amb l’equip de 
bàsquet Manresa (2012).

Personal de l’Empresa Casas 
el dia de la celebració del 
setanta-cinquè aniversari de l’empresa.
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A l’esquerra, celebració del desè 
aniversari de Stern Motor.

A la dreta, parlament 
del conseller Joaquim Nadal a la 
base de Begur, per commemorar 

el norantè aniversari de Sarfa.

A dalt, renovació de la flota de Sarfa, 
presidida per Pere Padrosa, director general 
de Transports i Mobilitat, en presència de 
l’alcalde de Cadaqués, Joan Figueras, 
l’equip de Sarfa i del departament de 
Transports i Mobilitat de la Generalitat.
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Mosaic representatiu 
de la participació de la 
plantilla de Moventia a 
la Marató de TV3 (2012).

ri previ de selecció: el conductor més 
antic a l’empresa, el mecànic més jove, 
etc.» Aquestes trobades denoten que 
Moventia, tot i ser una empresa que s’ha 
anat fent gran, manté trets propis de 
l’empresa familiar. Treballar-hi vol dir 
compartir aquesta cultura d’empresa. 
Tant en Miquel Martí Escursell com els 

I per transmetre la cultura de l’em-
presa, els seus orígens i valors, Miquel 
Martí Escursell com a president porta 
a terme esmorzars en grup amb la seva 
plantilla. «És difícil poder parlar amb 
tot ells, un a un, perquè són moltes per-
sones repartides en 57 centres i 89 po-
blacions, i per tant, s’estableix un crite-
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A dalt, a l’esquerra, 
equip de Betauto, 

Renault de Badalona.

A dalt, a la dreta,
equip de Sarbus, 

a Cardona (2005).

A baix, a l’esquerra,
equip d’Auser en 

un Vilar Rural (2005).

A baix, a la dreta,
tercera Bicicletada 

Moventia organitzada 
per Sarfa (2014).

gatge personal. També fomenta i aju-
da a desenvolupar plans personals de 
formació permanent del seu equip 
directiu.

El grup, a la vegada, participa en 
fòrums d’ocupació d’universitats de 
prestigi, així com en processos forma-
tius d’instituts que imparteixen for-
mació professional. D’aquesta manera, 
capta a joves talents amb la intenció 
que desenvolupin la seva carrera pro-
fessional a la companyia.

germans Martí, van aprendre  aquesta 
manera de fer del seu avi i del seu pare, 
i consideren que és la seva millor he-
rència. Per ells, la implicació, l’exempli-
ficació, el fet d’estar sempre al costat 
dels treballadors i ser un d’ells és la mi-
llor manera de fer equip.

El capital humà és la clau per a la 
continuïtat de l’empresa. En aquest 
sentit, Moventia ofereix una mitjana 
de 14 hores de formació anual a cada 
treballador per promoure el seu ba-
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A la pàgina següent: 
Plànol de la presència 
geogràfica de 
Moventis avui.

Moventis actualment és un dels ope-
radors de transport urbà i interurbà 
més reconegut i amb més cobertura 
geogràfica a Catalunya, que vetlla per 
a la mobilitat de les persones en l’àm-
bit col·lectiu, connecta moltes ciutats, 
des de Port Bou fins a Cunit, i ofereix 
tota una tipologia de serveis: el del 
tramvia a la mateixa ciutat de Barce-
lona; d’oci, com el Tibibus o el servei 
del Zoo; serveis especials per a perso-
nes amb mobilitat reduïda severa, en-
tre d’altres. 

També opera, conjuntament amb 
d’altres socis, altres modalitats de ser-
veis turístics o d’oci, com el que ofe-
reix el Barcelona City Tour, el Catalu-
nya Bus Turístic, l’Aerobus, que uneix 
el centre de Barcelona amb l’aeroport, 
els tramvies de Barcelona amb les dues 
línies del Trambaix i el Trambesòs, i 
serveis discrecionals a mida com els 
que ofereix Calella-Moventis per a ad-
ministracions públiques, congressos, 
escoles, shuttles, empreses o operadors 
turístics.

Els serveis de Moventis s’apleguen 
dins de les diferents marques i empre-
ses capçaleres, que s’han descrit en 
aquest mateix capítol: Sarbus, La Valle-

sana, Transports Ciutats Comtal 
(TCC), TCC Pamplona, Autobusos de 
Lleida, Empresa Casas, i Sarfa.

DADES / KPI’s

Viatgers totals / any 100 milions

Viatgers amb 
mobilitat reduïda 285.000

Kms totals / any 47 milions

Nombre d’autobusos 850 autobusos

Nombre de tramvies 41 tramvies

Plantilla 2.060 persones

SERVEIS

Estacions d’autobús 13
Serveis urbans 75
Serveis interurbans 81
Serveis nocturns 23
Serveis especials 11
Serveis internacionals 3
Serveis TRAM 6
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Estacions d’autobús

Serveis urbans

Serveis interurbans
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Autobús interurbà 
de Sarbus.

ta amb una flota de 847 autobusos i 41 
tramvies, que donen servei a 70 pobla-
cions i transporten més de 100.000.000 
viatgers l’any. La seva infraestructura 
disposa de 12 tallers i les seves instal-
lacions estan situades a les ciutats de 
Barcelona, Sabadell, Terrassa, Mataró, 
Cerdanyola, Lleida, Begur, Pamplona, 
i a diversos punts de les comarques ca-
talanes entre el Baix Penedès i l’Alt Em-
pordà. 

 Entre els serveis urbans que Mo-
ventis ofereix hi ha el de ciutats tan 
rellevants com Sant Cugat, Cerdanyola, 
Barberà, Sitges, Vilanova, Sant Sadurní, 
Pamplona, Lleida i la recent adjudicada 
Terrassa

En total, Moventis opera amb 199 
línies, de les quals 75 són d’àmbit urbà, 
81 d’àmbit interurbà, 11 de serveis es-
pecials, 23 línies nocturnes i 3 interna-
cionals recentment inaugurades, i comp-
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Plànol de la 
presència geogràfica 

de Sarbus avui.

ció, els serveis urbans, els interurbans, 
i els nocturns en una àrea habitada per 
més d’una quarta part de la població 
total de Catalunya.

Els seus serveis regulars uneixen 
avui les ciutats de Barcelona, Sabadell, 
Terrassa, Sant Quirze del Vallès, Mar-
torell, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Cer-
danyola del Vallès, Ripollet, Montcada 
i Reixach, Barberà del Vallès, la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, a Bella-
terra (UAB), Castellar del Vallès, Sant 

ELS SERVEIS  
DE TRANSPORTS 
OFERTATS  
PER SARBUS  
(MARFINA BUS  
I LA VALLESANA)

Sarbus al llarg dels anys ha anat conso-
lidant la seva operació en l’àmbit de la 
connectivitat i la mobilitat de les per-
sones en quatre grans àmbits d’actua-

Estacions d’autobús

Serveis urbans

Serveis interurbans
Serveis nocturns

DADES / KPI’s  

Viatgers totals / any 7,4 milions

Kms totals / any 7,2 milions

Nombre d’autobusos 107 autobusos

Plantilla 235 persones

SERVEIS

Estacions d’autobús 2
Serveis urbans 13
Serveis interurbans 27
Serveis nocturns 7
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Un moment de l’acte de 
presentació de l’expres.cat, 
presidit per Lluís Recoder, 
com a conseller de Territori 
i Sostenibilitat, amb 
Miquel Martí Escursell.

SERVEIS INTERURBANS 
DIÜRNS MARFINA BUS-SARBUS

Amb aquests serveis, Sarbus mou a 
4.725.000 viatgers l’any i atén a 12 po-
blacions amb 19 línies interurbanes.

LÍNIES INTERURBANES
DE MARFINA BUS-SARBUS

LÍNIA TRAJECTE 

A1 Barcelona - Barberà del Vallès - Sabadell

A2 Barcelona - Barberà del Vallès - Badia

E1 Barcelona - Sabadell Exprés

E3 UAB-Línia Exprés Barcelona - Cerdanyola 
del Vallès - UAB pel Carril Bus Vao

A4 Barcelona - Cerdanyola - Sant Cugat - 
Rubí - Terrassa

B8 Sant Cugat - Terrassa - Sant Quirze

B7 Cerdanyola del Vallès - Sant Cugat del 
Vallès - Rubí

A6 Barcelona (Lesseps) - Sant Cugat Arrabassada

A7 Fontetes-Barcelona - Plaça Lesseps per 
la Carretera d’horta

B1 Sabadell - Barberà del Vallès - Badia 

B2 Sabadell (Taulí) - Barberà del Vallès - 
Cerdanyola-Ripollet

B3 Sabadell - Matadepera 

B4 Badia - Barberà - Cerdanyola 

B4 Badia - Montflorit

648 Montcada - Ripollet - Cerdanyola - UAB

Sj Polígon Can Sant Joan

Sj Vallsolana

Pa Parc Alba - UAB - FGC Bellaterra

B6 Sabadell - Barberà - Badia - Cerdanyola - UAB

Llorenç Savall, Monistrol de Calders, 
entre d’altres.

Sarbus, a través de les concessions 
administratives que té adjudicades per 
part de la Direcció General de Ports i 
Transports de la Generalitat de Cata-
lunya i dels Ajuntaments correspo-
nents, dóna resposta a la mobilitat en 
l’àrea geogràfica descrita anteriorment 
recorrent 7.200.000 quilòmetres l’any 
i transportant a 7.400.000 viatgers amb 
13 línies urbanes, 27 interurbanes i 7 
nocturnes. Compta amb 107 autobu-
sos de flota i una plantilla 235 persones. 
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Inauguració dels autobusos 
híbrids de la flota del 

servei urbà de Sant Cugat 
del Vallès, presidida per 

l’alcaldessa de Sant Cugat, 
Mercè Conesa.  

l’any a través de 9 línies que han anat adap-
tant-se al propi creixement de la ciutat. 

LÍNIES URBANES
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

LÍNIA TRAJECTE 

L1 Mas Janer - FGC Sant Cugat 

L2 Casc urbà de Sant Cugat

L3 La Floresta - Les Planes

L4 Bus Barri Floresta

L5 Bus Barri Les Planes

L7 Rambla del Celler - Sant Joan 

L8 ESADE

L9 Rambla del Celler - Volpalleres -
Centre Comercial

L11 Mirasol - Turó de Can Matas

SERVEIS INTERURBANS DIÜRNS 
DE LA VALLESANA-SARBUS 

Amb aquests serveis interurbans, La 
Vallesana transporta 1.070.000 viatgers 
l’any i atén a 10 poblacions amb 7 línies 
interurbanes.

LÍNIES INTERURBANES
DE LA VALLESANA-SARBUS

LÍNIA TRAJECTE 

C1 Sabadell - Castellar del Vallès

C3 Sabadell - Castellar del Vallès - 
Sant Llorenç Savall - Sallent 

C2 Sabadell - Terrassa - Martorell 

C4 Castellar del Vallès - El Balcó de Sant 
Llorenç - Sant Feliu del Racó

C5 Terrassa - Sabadell

C7 Can Rull - Hospital de Terrassa -  
Castellbisbal

E2 Barcelona - Terrassa Exprés

SERVEIS URBANS DIÜRNS 
DE MARFINA BUS-SARBUS

Transport urbà 
a Sant Cugat del Vallès

Sarbus opera el servei urbà a la ciutat de 
Sant Cugat del Vallès des del 1982. Ac-
tualment transporta a 1.070.000 viatgers 
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DADES / KPI’s

Viatgers totals / any 1,07 milions

Kms totals / any 1,04 milions

Nombre d’autobusos 18 autobusos

LÍNIES

Línies urbanes 9

Entre els anys 1998 i 2002, i fins la 
ja renovada concessió el 2003, Sarbus 
va dissenyar un pla de millores tècni-
ques del transport urbà, que conjunta-
ment amb el posterior pla d’inversions 
han fet possible la signatura d’un nou 
contracte amb el mateix Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès. 

El servei dissenyat a Sant Cugat del 
Vallès segueix els fluxos de demanda 
de la població. El seu sistema tarifari 
integrat pretén fomentar el servei de 
transport col·lectiu, mitjançant la di-
vulgació a la població dels avantatges 
de la seva utilització i la connexió amb 
d’altres modes de transport.

Xarxa de les línies urbanes 
de Sant Cugat del Vallès.
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Entre les línies urbanes i les línies 
interurbanes, Cerdanyola gaudeix 
d’una important dotació de transport 
públic reconeguda pels seus ciutadans.

Transport urbà 
a Barberà del Vallès

L’1 de novembre de l’any 2000 Sarbus 
va començar a operar el servei de trans-
port urbà de la ciutat de Barberà del 
Vallès.

Actualment el servei consta d’una 
línia que uneix el centre de la població 
amb la zona industrial i transporta 
92.000 viatgers l’any.

LÍNIES URBANES
DE BARBERÀ DEL VALLÈS

LÍNIA TRAJECTE 

L1 Plaça Espanya - Baricentro - 
Polígons Industrials

La Línia 1 permet als habitants de 
Barberà del Vallès desplaçar-se fins al 
centre comercial. Està coordinada ade-
quadament en horaris amb les línies 
interurbanes de la seva zona –A1, A2, 
B1, B2, B4 i B6– i també les enllaça 
amb l’estació de Renfe.

L’Ajuntament de Sant Cugat va po-
sar en funcionament l’any 2012 una 
targeta sense contacte, amb tecnologia 
avançada, per als títols propis de trans-
port que facilita el seu ús a l’usuari i ha 
estat pionera a Catalunya. 

Des de l’any 2013, Sant Cugat del 
Vallès compta amb una aplicació (APP) 
que permet consultar tota l’oferta de 
serveis de la xarxa d’autobusos urbans, 
els horaris previstos a cada parada i l’ac-
cés al mapa de la ciutat amb totes les 
seves línies. 

Transport urbà 
a Cerdanyola del Vallès

La xarxa d’autobusos urbana que ope-
ra Sarbus a la ciutat de Cerdanyola del 
Vallès està integrada per 3 línies urba-
nes i transporta a 238.000 viatgers 
l’any.

LÍNIES URBANES
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

LÍNIA TRAJECTE 

Urbà 1 Canaletes - Can Coll

Urbà 2 Bellaterra - Can Cerdà

Urbà 3 Canaletes - Fontetes - Renfe UAB
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Plànol de la presència 
geogràfica de 
l’Empresa Casas avui.

ELS SERVEIS DE 
TRANSPORTS 
OFERTATS PER 
L’EMPRESA 
CASAS

Actualment, l’Empresa Casas, a tra-
vés de les concessions administratives 
que té adjudicades amb la Generalitat, 
dóna resposta de mobilitat en la seva 
àrea geogràfica transportant 3.400.000 
viatgers l’any i recorre 3.300.000 quilò-
metres amb una plantilla de 98 perso-
nes. Disposa d’una flota de 49 vehicles 
que cobreixen el servei de transport 
interurbà amb una xarxa de 18 línies 
diürnes i 2 de nocturnes.

DADES / KPI’s

Viatgers totals / any 3,4 milions

Kms totals / any 3,3 milions

Nombre d’autobusos 49 autobusos

Plantilla 98 persones

SERVEIS

Serveis interurbans 18
Serveis nocturns 2

L’Empresa Casas, amb seu a Mataró, i 
més de 75 anys d’antiguitat, forma part 
del grup Moventis des de l’any 1996 i 
dóna el servei de les línies regulars a la 
comarca del Maresme, unint les catorze 
principals poblacions de la comarca en-
tre elles i amb el centre de Barcelona. 
Les poblacions, tal com es mostra en el 
plànol adjunt, són Mataró, Vilassar de 
Mar i de Dalt, Premià de Mar i de Dalt, 
Cabrils, Teià, el Masnou, Cabrera de 
Mar, Llavaneres, Sant Vicenç de Mon-
talt, Caldes d’Estrac, Argentona i Alella. 
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A dalt, Miquel i Josep Maria Martí Escursell 
fent homenatge a les persones jubilades de 

l’Empresa Casas durant l’acte commemoratiu 
del setanta-cinquè aniversari de la companyia.

A baix, una representació 
dels autocars i autobusos de l’Empresa Casas.

SERVEIS URBANS I 
INTERURBANS DIÜRNS 
DE L’EMPRESA CASAS

Concretament, amb els serveis interur-
bans, l’Empresa Casas transporta a més 
de tres milions de viatgers l’any amb les 
línies que es detallen al quadre adjunt.

LÍNIES INTERURBANES
DE L’EMPRESA CASAS

LÍNIA TRAJECTE 

C1 Mataró (Centre) - Barcelona 

C2 Mataró (Nord) - Barcelona

C3·C4 Vilassar de Dalt - Premià de Mar - 
Barcelona 

C5 Mataró - Bellaterra UAB

C8 Teià - El Masnou - Alella - Barcelona

C10 Mataró - Barcelona per Nacional II

C11 Vilassar de Mar - Argentona

C12 Cabrils - Vilassar de Mar

C14 Premià de Dalt - Premià de Mar - Camp 
de Mar

C15 Teià - Ocata - El Masnou

C18 Cabrils - Vilassar de Dalt (amb connexió 
a Barcelona per l’autopista)

C20 Mataró - Llavaneres - Sant Vicenç de 
Montalt

C21 Sant Vicenç de Montalt - Caldes d’Estrac

C22 Llavaneres centre - Estació

C30 Mataró - Vilassar de Dalt

C31 Premià de Mar - Vilassar de Dalt
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ELS SERVEIS  
DE TRANSPORTS 
OFERTATS  
PER SARFA

Plànol de la presència 
geogràfica de 
Sarfa avui.

Estacions d’autobús

Serveis interurbans

Serveis nocturns
Serveis internacionals

2000 va iniciar una nova etapa de la 
seva història entrant a formar part del 
Grup Sarbus, actual Moventis. 

Amb seu a Begur, ofereix als usuaris 
la possibilitat de desplaçament entre els 
diferents pobles i ciutats de l’Alt i Baix 
Empordà (Costa Brava) i d’aquests 
amb Barcelona, amb uns horaris adap-
tats a cadascuna de les èpoques de l’any. 

Presta un servei interurbà amb una 
xarxa de 29 línies diürnes i 2 de noctur-
nes, i connecta, des del 2010, les pobla-
cions de l’Empordà amb els aeroports 
de Barcelona i Girona.

L’empresa Sarfa és una de les institucions 
més emblemàtiques de l’Empordà i un 
símbol del transport públic a les comar-
ques gironines. 

Amb 93 anys d’història, està consi-
derada una de les empreses més anti-
gues de Catalunya i una de les princi-
pals dins del sector del transport. Com 
s’ha explicat a l’inici del capítol, l’any 

DADES / KPI’s 

Viatgers totals / any 2 milions

Kms totals / any 7,5 milions

Nombre d’autobusos 102 autobusos

Plantilla 141 persones

SERVEIS

Estacions d’autobús 11
Serveis interurbans 29
Serveis nocturns 2
Serveis internacionals 3
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Mostra de la flota 
d’autobusos de Sarfa.

ces en la totalitat de les seves línies que 
van a Barcelona. També té actiu el ca-
nal de venda per internet a través de 
la pàgina web del grup, que facilita a 
l’usuari l’accessibilitat als seus serveis, 
des de l’aeroport de Barcelona fins al 
punt més allunyat del seu itinerari, 
que fins fa poc era Portbou però des 
del juliol del 2014, i com a resultat 
d’un acord signat amb una empresa de 
renom francesa, arriba fins a Lió, Mar-
sella i Milà.

Amb l’objectiu d’oferir un servei 
d’excel·lència, disposa i gestiona 9 es-
tacions d’autobusos i 14 punts de ven-
da situats a Palafrugell, Sant Feliu de 
Guíxols, Palamós, Girona, Tossa, Llo-
ret, la Bisbal d’Empordà, Figueres, Ro-
ses, Cadaquès, Torroella de Montgrí, 
Platja d’Aro i l’Estació del Nord de Bar-
celona. 

Per tal d’accedir de manera còmo-
de i àgil als seus serveis, els usuaris 
poden fer reserves anticipades de pla-



90 anys en moviment

242

Autocar de Sarfa 
a punt d’entrar a la 
població de Begur.

SERVEIS URBANS I 
INTERURBANS DIÜRNS 
DE SARFA

Amb el conjunt de totes les línies, Sar-
fa dóna cobertura a 26 poblacions, 
transporta 2 milions de viatgers l’any i 
recorre 7.500.000 quilòmetres amb 
una flota de 102 vehicles i una plantilla 
de 141 persones.

Els serveis urbans i interurbans que 
Sarfa ofereix es duen a terme amb les 
línies regulars del quadre adjunt.

LÍNIES URBANES I 
INTERURBANES DE SARFA

TRAJECTE 

Torroella - l’Escala - Aeroport de Barcelona 

Lloret - Tossa de Mar - Aeroport de Barcelona

Torroella - l’Escala - Aeroport de Barcelona 

Lloret - Tossa de Mar - Aeroport de Barcelona

Barcelona - Roses - Cadaqués

Lloret - Tossa - Girona - Roses - Cadaqués

Caldes de Malavella - Girona

La Bisbal - Corçà - Monells - Cruïlles

Girona - Cassà - Palafrugell - Girona

Palafrugell urbà i platges

Palafrugell - Begur - Girona

Actualment dóna servei a 4.000 
alumnes a través de 87 rutes escolars. 
També realitza tot tipus de serveis dis-
crecionals per a congressos i conven-
cions, circuits turístics, excursions es-
colars, clubs i associacions, transport 
de personal per a empreses, desplaça-
ments per a tot tipus d’esdeveniments. 
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En primer terme, 
Miquel Martí Escursell i 

Miquel Martí Carceller amb 
Joaquim Nadal, aleshores 

conseller de Política 
Territorial i Obres 

Públiques, el dia de la 
inauguració de la nova 
base de Sarfa a Begur.

Palafrugell - Granollers - Terrassa

Madremanya - Girona

Caldes Malavella - Sils 

Urbans de Palamós - Sant Antoni de Calonge 
- Calonge

Urbans de Sant Feliu de Guíxols - S’Agaró - 
Santa Cristina Aro - Castell d’Aro

Aeroport de Girona - Caldes - 
Palafrugell

Aeroport de Girona - Palamós

Aeroport de Girona - Lloret de Mar - Calella

Aeroport de Girona a Roses

Sant Feliu de Guíxols - l’Escala

Sant Feliu de Guíxols - Figueres

Palafrugell - La Bisbal - Figueres

L’Escala - Girona

Figueres - Cadaqués

Albanyà - Figueres

Torroella de Montgrí - Parlavà - la Bisbal

Torroella de Montgrí - Ullastret - la Bisbal

Palafrugell - Begur - Peratallada - Bisbal

Torroella de Montgrí - Masos - Begur - Palafrugell

Lloret de Mar - Tossa de Mar -  Palafrugell
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ELS SERVEIS 
DE TRANSPORTS 
DIÜRNS 
OFERTATS PER 
AUTOBUSOS 
DE LLEIDA

A l’esquerra, autobús 
del servei urbà de Lleida. 

A la dreta, acte 
de presentació de 
la nova flota d’autobusos 
de Lleida, presidit per 
l’alcade Àngel Ros.

ta sense contacte, que permet la seva 
recàrrega amb comoditat per internet, 
on l’usuari també hi troba la informació 
d’horaris, freqüència, recorreguts, pos-
sibilitats de transbordament, compra 
de títols i tarifes, entre d’altres aspectes 
que es consideren rellevants, així com 
també la informació en temps real de 
pas mitjançant els Codis QR, que faci-
liten l’accés als usuaris al servei del 
transport urbà.

Des del 2012, i gràcies a la integra-
ció del sistema tarifari de l’Autoritat 
Metropolitana del Transport (ATM) 
de Lleida, els usuaris poden viatjar en 
diferents modalitats de transport urbà 
amb la mateixa targeta.

Actualment, el servei consta de 10 
línies urbanes que uneixen els dife-
rents barris de la capital del Segrià, 
transporta 6.000.000 de viatgers l’any 
i recorre 1.750.000 quilòmetres amb 
una plantilla de 108 persones i 43 ve-
hicles de flota, tots ells adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda. A 
més del transport urbà, l’empresa tam-
bé realitza el servei del bus turístic i 
serveis a demanda. 

SERVEIS URBANS DIÜRNS 
D’AUTOBUSOS DE LLEIDA 

El 15 d’abril de 2002, el grup Moventis 
va resultar adjudicatari de l’explotació 
del servei urbà de la ciutat de Lleida. 

Amb la privatització del serveis es 
va procedir a fer la remodelació del parc 
mòbil. Constantment es vetlla per ofe-
rir a la ciutat i a la seva població el mi-
llor servei amb el màxim de línies i 
freqüències de pas. 

El 2004 la ciutat de Lleida va ser 
pionera amb la implantació de la targe-



90 anys en moviment

245

Xarxa de les línies 
urbanes d’autobusos 

de Lleida.

DADES / KPI’s

Viatgers totals / any 6 milions

Kms totals / any 1,75 milions

Nombre d’autobusos 43 autobusos

Plantilla 108 persones

SERVEIS

Serveis urbans 11
Serveis nocturns 1
Serveis especials 3

LÍNIES URBANES
D’AUTOBUSOS DE LLEIDA

LÍNIA TRAJECTE 

1 Interior

2 Ronda - Hospitals

3 Exterior - Hospitals

4 Pardinyes - Mariola

5 Doctora Castells - Arnau de Vilanova

6 Mercat Bordeta - Arnau de Vilanova

7 Costa Magraners - Avinguda Sant Pere /
Secà

8 Balàfia - Clot - Centre

9 Polígons

10 Gran de Llívia - Caparrella

20 Ronda

SERVEIS INTERURBANS DIÜRNS 
D’AUTOBUSOS DE LLEIDA 

Amb els serveis interurbans, l’empresa 
Autobusos de Lleida transporta 180.000 
viatgers l’any i connecta la ciutat de Llei-
da amb les quatre poblacions amb més 
demanda de mobilitat.

LÍNIES INTERURBANES
D’AUTOBUSOS DE LLEIDA

TRAJECTE 

Lleida - Torres de Segre - El Cogul - l’Albagés
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ELS SERVEIS  
DE TRANSPORTS 
OFERTATS PER 
TRANSPORTS 
CIUTAT COMTAL

ment amb l’empresa Serveis Generals 
de Mobilitat; el transport de persones 
amb mobilitat reduïda severa, col-
lectiu per a qui també es realitzen ser-
veis de caire discrecional; el Porbús i 
el Tibibús. També ofereix el servei que 
connecta l’estació del Prat de Llobre-
gat amb el Port-Zal, conegut com a 
PR-4; el servei urbà de diferents ciu-
tats de les comarques de Barcelona i 
Tarragona; i el Transport Urbà Co-
marcal de Pamplona. 

DADES / KPI’s 

Viatgers totals / any 4,4 milions

Viatgers amb  
mobilitat reduïda 285.000

Kms totals / any 2,6 milions

Nombre d’autobusos 153 autobusos

Plantilla 185 persones

SERVEIS

Serveis urbans 13
Serveis interurbans 3
Serveis especials 8

Transports Ciutat Comtal (TCC) va 
iniciar la seva activitat a principis de 
l’any 1991. El seu accionariat està for-
mat per Moventis i Transports Metro-
politans de Barcelona. 

Com hem explicat en aquest capí-
tol, TCC ofereix transports emblemà-
tics de la ciutat de Barcelona, com 
l’Aerobús, servei que es presta actual-

Serveis urbans

Serveis interurbans

Serveis especials
Serveis PMR’S

Plànol de la presència 
geogràfica de Transports 
Ciutat Comtal avui.
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Autobús fent el servei 
del Port-Zal.

LÍNIES D’AUTHOSA

TRAJECTE 

Tajo - Calderón de la Barca

Travessera de Gràcia - Passeig Maragall

LÍNIES D’AUTOCARS POCH

TRAJECTE 

Línia regular Albinyana

Línia regular Comarcal B.P

Línia regular La Joncosa

SERVEIS REGULARS DIÜRNS DE 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL

Amb els serveis regulars, Transports 
Ciutat Comtal transporta a Barcelona, 
i al seu àmbit d’influència, 4.400.000 
viatgers l’any i recorre 2.600.000 quilò-
metres amb 13 línies urbanes, 3 inte-
rurbanes i 8 serveis especials. Disposa 
d’una flota de 153 autobusos i una plan-
tilla de 185 persones.

LÍNIES REGULARS

TRAJECTE 

Línies del servei urbà de Vilanova

Línies del servei urbà de Sitges

Línies del Tibidabo

• Tibidabo-Plaça Catalunya
• Tibidabo-Sant Gervasi

Trenet del Zoo

PR4 Renfe Prat - Pratenc

SSDA Transport Urbà de Sant Sadurní

LÍNIES DE SERVEIS CONCERTATS

TRAJECTE 

Servei Port-Bus

Grimaldi

Club Sant Jordi

Servei Sonar



90 anys en moviment

248

Autobús urbà 
de Vilanova i la Geltrú.

DADES / KPI’s

Viatgers totals / any 800.000
Kms totals / any 493.500

LÍNIES

Línies urbanes 4

SERVEIS URBANS DIÜRNS DE 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL

Servei urbà 
de Vilanova i la Geltrú

Transports Ciutat Comtal va iniciar el 
servei del transport urbà a la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú l’any 1994.
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Autobús que fa el servei 
urbà de Vilanova i la Geltrú, 

amb la rampa d’accés 
oberta per facilitar 

l’entrada a l’interior de 
persones amb cadires 

de rodes.

Des del 8 de gener de 2007, les lí-
nies 1 i 2 han perllongat el seu recorre-
gut de la Masia d’en Notari, servint 
d’aquesta manera als polígons industri-
als de la zona.

Actualment, el servei urbà de Vila-
nova i la Geltrú transporta 800.000 
viatgers l’any i recorre 493.500 quilò-
metres.

Des de l’1 de juliol de 2006, el ser-
vei urbà de Vilanova i la Geltrú s’ha 
adherit al sistema integrat tarifari de 
l’ATM, tot i que s’han mantingut els 
títols de transport propis de l’Ajunta-
ment.

LÍNIES URBANES
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

TRAJECTE 

Tacó - Càmping

Masia Nova - La Collada

Trenet Vilanova
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A l’esquerra, xarxa de les 
línies urbanes de Sitges. 

A la dreta, autobús híbrid 
del servei urbà de Sitges.

LÍNIES URBANES
DE SITGES

TRAJECTE 

Mas Albà - Vallpineda

Cases del Sord - Terramar-Vinyet 

Llevantina - Quint Mar

Reforç escolar: Oasis - Maria Ossó

DADES / KPI’s

Viatgers totals / any 342.000
Kms totals / any 270.000

LÍNIES

Línies urbanes 4

Servei urbà de Sitges

Des del 1998, Transports Ciutat Com-
tal realitza el servei del transport urbà 
de Sitges. El 17 de març de 2008, com 
a d’altres empreses del grup, el servei 
urbà de Sitges es va adherir al sistema 
tarifari integrat de l’ATM. Actualment, 
el servei urbà de Sitges transporta 
342.000 viatgers l’any i recorre 270.000 
quilòmetres.
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Autobús del servei
 urbà de Sant Sadurní 

d’Anoia.

dès. L’Administració concedent és 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

La línia d’aquest servei urbà té el 
seu origen a l’estació de Renfe i la seva 
destinació a Vilarnau/Espiells, trans-
porta a 70.200 viatgers l’any i recorre 
60.000 quilòmetres.

Servei urbà 
de Sant Sadurní d’Anoia

Des del juliol del 2002, Transports Ciu-
tat Comtal presta el servei urbà de Sant 
Sadurní d’Anoia amb una única línia i 
des de la base de Vilafranca del Pene-
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Autobús que realitza 
el servei urbà 
al barri d’Horta.

Les dues línies són una concessió 
administrativa de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, que gestiona l’Entitat 
Metroplitana del Transport. Formen 
part del Sistema Tarifari Integrat de 
l’ATM vigent a la Regió Metropolitana 
de Barcelona.

El servei urbà del barri d’Horta 
transporta 2.000.000 viatgers l’any i 
recorre 400.000 quilòmetres amb una 
flota de 14 autobusos i una plantilla de 
32 persones.

Servei urbà del barri 
d’Horta (Barcelona)

Des del juny de l’any 2000, Transports 
Ciutat Comtal realitza el servei de la lí-
nia L86, que uneix el carrer Tajo amb el 
carrer Calderón de la Barca, i la línia 
L87, que connecta Tajo amb la plaça 
Gala Placídia, travessant el barri del Car-
mel. Es tracta de dues línies amb tarifa 
integrada, com els serveis que operen 
les altres empreses del grup.



90 anys en moviment

253

Servei urbà 
de Pamplona

Com ja s’ha descrit al principi del capí-
tol, l’1 de desembre de 2009, Transports 
Ciutat Comtal va poder començar a 
operar el servei del transport urbà a la 
ciutat de Pamplona i a tota la seva man-
comunitat, gràcies a la seva dilatada ex-
periència en la gestió de línies d’autobu-
sos urbans i interurbans a tot Catalunya, 
i a tot el coneixement que aporta també 
el seu soci, l’Empresa de Transports Mu-
nicipals de Barcelona.

DADES  

Viatgers totals / any 33,2 milions

Kms totals / any 8,4 milions

Nombre d’autobusos 140 autobusos

Plantilla 455 persones

SERVEIS

Serveis urbans 24
Serveis nocturns 10
Serveis especials 1

Xarxa de les línies 
urbanes de Pamplona.
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Flota actual dels autobusos 
urbans de Pamplona, 
coneguts com 
Las Villavesas.

LÍNIES URBANES DIÜRNES
DE PAMPLONA

LÍNIA TRAJECTE 

L1 Universidades

L2 C. Cortes de Navarra - Etxabakoitz

L3 Circular Ensanche - Ansoain

L4 Barañain - Villava

L5 Orvina 3 - Edificio el Sario

L6 Rochapea - Universidad Pública de 
Navarra

L7 Villava - Chantrea - Barañain

L8 Plaza Blanca de Navarra - Buztintxuri

L9 Renfe - Universidad Pública de Navarra

L10 Beloso Alto – Orkoien

L11 Orvina 2 - Universidad de Navarra

L12 Ermitagaña - Mendillorri

L13 San Jorge - Soto de Lezkairu 

L14 Ayuntamiento - Rotxapea

L15 Paseo de Sarasate - Zizur

L16 Berriozar - Noain - Beriáin

L17 Plaza Príncipe de Viana - Mutilva

L18 Avenida San Ignacio - Sarriguren

L19 C. Monte Monjardin - Barañain

L20 Plaza Príncipe de Viana - Gorráiz Sur

L21 C. Yanguas y Miranda - Aeropuerto

L22 C. Yanguas y Miranda - Berriosuso

L23 Avenida San Ignacio - Olloki

L24 Mercadillo

L25 Plaza Merindades - Entremutilvas

Actualment, l’empresa coneguda com 
Las Villavesas, transporta 33.200.000 
viatgers l’any i recorre 8.400.000 quilòme-
tres amb una flota de 140 autobusos i una 
plantilla de 455 persones. 
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Autobusos 
del servei nocturn 

de l’Empresa Casas. 
.

SERVEI NOCTURN 
DE MARFINA BUS-SARBUS

En l’àmbit del Vallès Occidental fins a 
Barcelona, Sarbus opera el servei noc-
turn amb 6 línies que cobreixen el 
transport de 133.000 viatgers l’any.

LÍNIES NOCTURNES
DE MARFINA BUS-SARBUS

LÍNIA TRAJECTE 

N60 Barcelona - Terrassa - Vacarisses - 
Matadepera

N61 Barcelona - Terrassa - Sabadell - 
Barcelona

N62 Barcelona - UAB - Sant Cugat

N64 Barcelona - Sabadell

N66 Terrassa - Matadepera - Barcelona

N67 Terrassa - Vacarisses - Terrassa

ELS SERVEIS 
NOCTURNS OFERTATS 
PER MOVENTIS

Fruit de la demanda ciutadana de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, que 
havia manifestat de manera reiterada la 
necessitat de disposar de serveis noc-
turns d’autobusos interurbans, la Di-
recció General de Ports i Transports va 
aprovar l’any 2001 la posada en funcio-
nament de 17 línies de servei regular 
per cobrir els trajectes entre la plaça de 
Catalunya de Barcelona i diferents po-
blacions de l’àrea metropolitana. El 
transport nocturn va entrar a formar 
part del sistema tarifari integrat, amb 
els avantatges que això suposa per po-
tenciar-ne la intermodalitat.

Actualment amb aquest servei, les 
empreses Sarfa, Sarbus, La Vallesana, Ca-
sas i Lleida, totes integrades a Moventis, 
transporten 300.000 viatgers l’any a través 
de 22 línies situades a les comarques del 
Vallès Occidental, el Maresme, el Giro-
nès, l’Alt i Baix Empordà, i el Segrià. El 
servei nocturn de Pamplona, gestionat 
per Transports Ciutat Comtal, mou 
610.000 viatgers l’any amb 10 línies.
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SERVEI NOCTURN DE SARFA

Aquest servei transporta 200.000 viat-
gers l’any facilitant la mobilitat noctur-
na entre Girona, Roses i Palamós.

LÍNIES NOCTURNES DE SARFA

LÍNIA TRAJECTE 

58 Girona Roses nocturn

59 Girona Palamós nocturn

SERVEI NOCTURN DE PAMPLONA

Transports Ciutat Comtal gestiona 10 
línies nocturnes del servei urbà de 
Pamplona amb les quals transporta 
610.000 viatgers l’any.

LÍNIES NOCTURNES DE PAMPLONA

LÍNIA TRAJECTE 

N1 Bajada de Labrit - Zizur Mayor

N2 Paseo de Sarasate - Barañáin

N3 Bajada de Labrit - Noáin - Beriáin

N4 Paseo de Sarasate - Aizoáin

N5 Bajada de Labrit - Huarte

N6 C. Cortes de Navarra - Mendillorri

N7 Paseo Sarasate - San Jorge - 
Chantrea - Avenida Baja Navarra 

N8 Bajada de Labrit - Mutilva 

N9 Paseo Sarasate - Orkoien

N10 C. Cortes de Navarra - Sarriguren

SERVEI NOCTURN 
DE LA VALLESANA SARBUS

El 5 de novembre de 2001, l’empresa 
La Vallesana va començar a donar el 
servei nocturn, de 23 h a 6 h de la ma-
tinada, a tot el Vallès Occidental a tra-
vés d’una línia. Aquest servei transpor-
ta 33.400 viatgers l’any.

LÍNIES NOCTURNES
DE LA VALLESANA SARBUS

LÍNIA TRAJECTE 

N65 Barcelona - Castellar del Vallès

SERVEI NOCTURN 
DE L’EMPRESA CASAS

Aquest servei transporta 74.000 viat-
gers l’any.

LÍNIES NOCTURNES
DE L’EMPRESA CASAS

LÍNIA TRAJECTE 

N80 Barcelona - Mataró

N81 Barcelona - Vilassar Dalt
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Dia de la inauguració 
del Barcelona City Tour, 

presidida per Antoni 
Poveda, president de l’EMT, 

en presència dels senyors 
Adell, de l’empresa Julià, i 

de diversos directius de les 
respectives companyies.

ALIANÇA AMB EL GRUP JULIÀ: 
EL BARCELONA CITY TOUR

Un dels serveis més coneguts pels ciu-
tadans de Barcelona és el del Barcelona 
City Tour, que com ja s’ha explicat en 
aquest capítol, Moventis opera conjun-
tament amb el Grup Julià des de l’any 
2009.

El Barcelona City Tour disposa 
d’una flota de més de 40 autobusos 
amb pis panoràmic. 

EL SERVEI 
DISCRECIONAL 
TURÍSTIC 
I ALIANCES 
AMB D’ALTRES 
OPERADORS I 
COMPANYIES
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Imatge actual dels 
autobusos que realitzen 
el servei de l’Aerobús.

de quilòmetres, i 4.500.000 viatgers. La 
seva plantilla és de 130 persones. 

Aquest servei permet anar o tornar 
de qualsevol de les terminals de l’aeroport 
(T1 o T2) d’una manera ràpida, en 35 
minuts, còmoda, sense haver de fer trans-
bordaments, i econòmica. El trajecte té 
parades a punts estratègics de la ciutat.

ALIANÇA 
CALELLA-MOVENTIS

L’aliança entre les dues empreses Calella 
Bus i Moventis es va fer efectiva el se-
tembre del 2012 amb l’objectiu de poder 
oferir una major cobertura territorial, en 
l’àmbit del transport i la mobilitat col-
lectiva, adaptada a les necessitats parti-
culars dels clients a través dels serveis de 
transport discrecional o turístic, indivi-
dualitzats o per a tour operadors, agèn-
cies de viatges, empreses o escoles. 

L’aliança aprofitava les sinèrgies i unia 
l’estructura, els recursos mòbils d’última 
generació, el coneixement del sector i els 
anys d’experiència, avalats per tot l’equip 
humà, de cadascuna de les empreses. 

Calella Bus és líder al Maresme fent 
serveis discrecionals, majoritàriament 
a les poblacions de Lloret de Mar, Pi-

ALIANÇA AMB SERVEIS 
GENERALS DE MOBILITAT 
I TRANSPORT PEL SERVEI 
DE L’AEROBÚS

En l’actualitat, el servei de l’Aerobús 
que connecta cada cinc minuts les dues 
terminals T1 i T2 de l’aeroport amb el 
centre de Barcelona està operat per la 
Societat Serveis Generals de Mobilitat 
i Transpors (SGMT), fruit d’una alian-
ça entre les empreses TUSGSAL i 
TCC. 

L’Aerobús té una flota de 30 auto-
busos, que recorren més de 4 milions 
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Flota dels autocars 
de Calella Moventis.

tat reduïda; el Fòrum de les Cultures 
2004; la mobilitat de col·lectius a la Fira 
de Barcelona; el Congrés 3 GSM World 
Mobile; l’EIBTM; els serveis llançado-
res de la Fira de Barcelona a l’aeroport; 
trobades de penyes futbolístiques; viat-
ges turístics organitzats per associacions, 
escoles, empreses, tour operadors i agèn-
cies receptives.

Calella Moventis disposa d’una flo-
ta de 120 autocars adaptats amb ram-
pes hidràuliques per facilitar l’accés a 
persones amb mobilitat reduïda i un 
espai reservat per a les cadires de rodes 
amb ancoratge i subjecció de seguretat.

neda, Calella, Mataró, Barcelona, i als 
punts on els clients els sol·licitin.

Per la seva part, Moventis aporta a 
la seva societat els seus 90 anys d’expe-
riència en el món de la mobilitat i tot 
el seu bagatge en l’àmbit del transport 
discrecional transportant, d’una banda, 
2.000.000 escolars, 1.500.000 excursi-
onites, 1.500.000 treballadors d’empre-
ses, 120.000 creueristes, 75.000 passat-
gers de congressos i convencions; i de 
l’altra, col·laborant en esdeveniments 
rellevants celebrats a Barcelona, com 
els Jocs Paralímpics del 1992, amb el 
transport de les persones amb mobili-
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A la pàgina anterior 
(a dalt, a l’esquerra):  

Base de Sarbus, a 
Cerdanyola del Vallès.

A la pàgina anterior 
(a dalt, a la dreta):  

Base de Sarfa, a Begur.

A la pàgina anterior 
(a baix):  Estació 

d’autobusos de Sarfa, 
a Lloret de Mar.

A dalt, estació d’autobusos 
de Sarfa, a Cadaqués.

A baix, a l’esquerra, 
parada d’autobús, 

a Sant Cugat del Vallès.

A baix, a la dreta, 
cotxera de TCC del 
Port de Barcelona.
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EL SERVEI 
DE BICICLETA 
PÚBLICA I 
LES ENERGIES 
ALTERNATIVES

per als usuaris del servei». D’altra ban-
da, Moventia ha tingut present també 
la prevenció de robatoris. En aquest 
sentit, Josep Maria Martí assegura que 
qui agafa una bicicleta de lloguer, s’ha 
d’identificar mitjançant una targeta. 
Sense aquest procediment és impos-
sible endur-se el vehicle, i més tenint 
en compte la fortalesa dels punts d’an-
coratge.

A causa de l’actual situació econò-
mica i de les dificultats que travessa 
l’Administració, el projecte del servei 
de bicicleta pública a Vitòria es va pa-
ralitzar i no s’ha pogut posar en marxa 
a l’espera que l’Ajuntament doni llum 
verda a la seva implantació. El nou ser-
vei comptarà amb 378 bicicletes, de 
les quals 350 seran per a ús directe dels 
ciutadans i la resta com a fons de re-
serva per a substitucions i recanvis. El 
sistema tindrà 45 bases completes i 
700 punts d’ancoratge.

Com explica Miquel Martí Escur-
sell, «el servei de bicicleta pública és 
una qüestió d’estratègia per endinsar 
la companyia en l’àmbit de les energies 
alternatives i no contaminants. Per 
nosaltres, aquest servei a Vitòria tin-
dria l’èxit garantit perquè és una ciutat 

En la línia d’implicar-se en l’ús d’altres 
modes de transport que facin més sos-
tenible la mobilitat a les grans ciutats i 
afavoreixin la reducció de la contami-
nació a les grans ciutats, Moventis tam-
bé ha apostat els darrers anys pels ser-
veis públics de la bicicleta.

Així, el 16 de març de 2012 el grup 
Moventia, amb UTE amb l’empresa 
Prisma Global, va guanyar el concurs 
públic per a una oferta de mobilitat en 
bicicleta a la ciutat de Vitòria. La pro-
posta de la UTE es diferenciava de les 
restants que s’havien presentat pel seu 
sistema tecnològic ideat al Canadà, 
aplicat en ciutats com Montreal, To-
ronto, Londres i Washington. 

Segons Josep Maria Martí, «el 
principal avantatge d’aquest sistema 
és la flexibilitat de les seves infraes-
tructures». Les estacions no estan con-
nectades a la xarxa elèctrica, sinó que 
s’autoabasteixen amb plaques solars i, 
per tant, es poden instal·lar o traslla-
dar sense obres. Així mateix, les bici-
cletes «no tenen res a veure amb les 
d’altres sistemes d’aquest tipus, ja que 
són molt més robustes, més segures, i 
estan adaptades perquè durin el mà-
xim temps possible i siguin funcionals 
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A dalt, vista panoràmica 
de la planta fotovoltaica 

del TRAM.

A baix, façana fotovoltaica 
del concessionari oficial 

de Sarsa Audi, a Manresa.  

les instal·lacions del grup disposen de 
panells fotovoltaics, com és el cas de Stern 
Motor-Mercedes Benz, a Sabadell, de 
Sarsa Bages, a l’edifici d’Audi, i del Tram-
via Metropolità, a Sant Joan Despí. 

molt plana i per tant, la bicicleta és una 
excel·lent opció per moure’s. A més, 
va ser nomenada Capital Verda Euro-
pea el mateix 2012. El fet d’haver gua-
nyat aquest concurs públic és una 
bona oportunitat per fer-nos visibles 
en aquest segment. Estudiarem i ana-
litzarem qualsevol concurs d’aquesta 
modalitat que hi hagi dins i fóra d’Es-
panya. És un nínxol de mercat de mo-
bilitat i ens interessa ser-hi presents 
pensant en el futur».

L’aposta de Moventis pel servei de 
bicicleta pública és coherent amb la 
sensibilització de la companyia pels 
problemes mediambientals. Com hem 
explicat anteriorment, la flota del grup 
disposa d’autobusos ecològics –els del 
Tibibús, amb funcionament biodièsel 
o elèctrics– i d’autobusos híbrids –els 
que cobreixen el servei urbà de Sitges 
i Sant Cugat del Vallès–. Els autobusos 
híbrids estalvien un 30% d’energia i 
redueixen significativament les emissions 
de gasos a l’atmosfera. Funcionen prin-
cipalment amb energia elèctrica, però 
també amb gasoil quan l’esforç del ve-
hicle ho requereix.

Fruit de la política de sostenibilitat 
que porta a terme Moventia, diverses de 
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A la pàgina següent:
Plànol de la presència 
geogràfica de 
Movento avui.

«Va ser el nostre primer aterratge a 
Terrassa on avui ja hi representem vuit 
marques d’automòbils», apunta Mi-
quel Martí Escursell.

Després de l’eufòria generada al 
voltant dels Jocs Olímpics, el sector de 
l’automoció va viure moments compli-
cats, amb una baixada de vendes molt 
acusada que va sacsejar el mercat i que 
va provocar força canvis. Va ser dur, 
també per a la família Martí, que es va 
veure obligada a reduir la seva activitat 
en aquesta àrea de negoci. Però mal-
grat ser un moment de debilitat eco-
nòmica i de davallada del consum, la 

Movento engloba totes les empreses de 
Moventia que tenen activitat relacio-
nada amb els serveis de distribució, 
venda de vehicles nous, seminous, 
usats i ecològics, serveis associats, i re-
paració d’automòbils, furgonetes, ca-
mions i motos.

Els inicis d’aquest llarg camí recor-
regut en el món de l’automoció, com 
ja s’ha explicat, va ser l’any 1926 amb 
la creació del primer taller destinat a la 
venda i reparació de pneumàtics, que 
més endavant, el 1955, esdevindria Co-
mercial Martí, el primer servei oficial 
de la marca d’automòbils Renault, que 
avui encara conserva el seu nom. 

Durant molts anys els fabricants 
d’automòbils no acceptaven la distri-
bució multimarca, i això va suposar una 
barrera per al grup que tenia la voluntat 
latent de créixer en el sector.

El primer pas endavant es va pro-
duir l’any 1983 quan Renault Vehicles 
Industrials va adquirir la fàbrica de Dodge 
(antiga Barreiros) i es va implantar a 
Espanya. Davant l’oportunitat, el grup 
va sol·licitar la possibilitat de ser con-
cessionaris de camions Renault. La 
petició va ser acceptada amb la conces-
sió de les ciutats de Sabadell i Terrassa. 

DADES / KPI’s
2013 

Plantilla 475 persones

Vendes vehicles 
nous 9.550 vehicles

Vendes vehicles 
d’ocasió 3.500 vehicles

Venda motos 350 motos

Clients taller / any 79.000 persones

Clients de
vendes / any 55.000 persones
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Façana de la 
seu Movento.

Motor. Tretze anys després, el 2007, el 
grup va realitzar la compra del grup Sar-
sa, per ser concessionaris de Seat, Audi 
i Volkswagen en una àrea d’influència 
geogràfica similar a la dels concessiona-
ris Renault i Mercedes Benz. 

L’any 2012, en plena recessió econò-
mica general, que va afectar de manera 
molt crítica al sector de l’automoció, el 
grup Sarsa va comprar els concessiona-
ris de les marques Seat a Terrassa; Volks-
wagen a Manresa; Seat, Audi i Volkswa-
gen a Granollers; i Audi i Volswagen a 
Vic.

Movento es va constituir i registrar 
com a marca l’any 2009 fruit de la reor-
ganització del grup, i sota el seu parai-
gües sosté les empreses que fins alesho-
res ja s’havien constituït, Auser, Stern 
Motor i Sarsa, que avui representen 8 
marques reconegudes, a 14 poblacions, 
amb 28 instal·lacions que sumen, en 
conjunt, més de 140.000 m2, i és un dels 
líders en el sector de la mobilitat privada. 

Sota el lema del grup Moventia 
«sempre en moviment», Movento ex-
pressa la seva vocació de servei i de 
seguir avançant amb il·lusió, innovació 
i professionalitat en un sector tan clau 
per al desenvolupament sostenible de 

companyia va saber veure l’oportunitat 
d’obrir-se a nous mercats, i a mitjan 
dècada dels noranta, aquesta branca de 
l’empresa familiar dedicada a la distri-
bució d’automòbils, avui Movento, va 
prémer amb força l’accelerador, i amb 
voluntat de créixer, va iniciar un fort 
procés d’expansió amb l’adquisició de 
noves marques. 

A partir dels anys noranta, l’objectiu 
de Movento ha estat l’expansió territo-
rial amb la incorporació de nous conces-
sionaris. Miquel Martí destaca: «L’es-
tratègia del grup ha consistit a prendre 
la iniciativa de consolidar-nos als terri-
toris propers on l’empresa ja donava 
servei. Això ens ha permès establir sinèr-
gies a més de l’optimització de recursos 
en tots aquells costos i serveis que són 
comuns a totes les marques».

El grup avui té més de 60 anys d’ex-
periència en el món de la distribució, 
venda i reparació de vehicles. La con-
fiança que la marca Renault ha dipositat 
en l’empresa i en la família Martí, com a 
gestora, ha estat clau per aconseguir al-
tres fites, com l’aposta que Mercedes va 
fer per al grup l’any 1994 en atorgar-li la 
representació a la ciutat de Sabadell i 
la seva comarca. Així va néixer Stern 
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Autobús de Moventis 
solidari amb Sabadell 
per a la Marató de TV3, 
davant de la seu de 
Movento.

ció, professionalitat, i preparats per 
afrontar un futur millor amb plena vo-
cació per oferir productes i serveis d’alta 
qualitat.

Movento destaca per la seva gran 
capacitat d’innovació i desenvolupa-
ment en la mesura que ha estat capaç 
de crear eines de gestió que generen 
sinèrgies a tots els equips i donen in-
formació a tots els gestors facilitant la 
seva presa de decisions.

la nostra societat com és el sector de la 
mobilitat privada.

Malgrat que en els darrers set anys, 
s’ha viscut un retrocés econòmic i greus 
crisis en el sector de l’automoció, amb 
caigudes de mercat de l’ordre del 60%, 
Movento, amb l’esforç i el suport dels 
seus equips, ha estat capaç de seguir en-
davant i consolidar, encara amb més 
força, unes bases sòlides de treball amb 
uns equips humans d’alta especialitza-
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Miquel Martí Escursell en 
l’acte inaugural de l’Espai 
Movento (2012).

En la mateixa línia innovadora, Mo-
vento també ha estat capaç de desen-
volupar productes i serveis especial-
ment dissenyats de manera transversal 
a totes les empreses i marques del grup 
per poder ser oferts als clients amb 
avantatges de preus i serveis. El grup 
vetlla per la satisfacció i fidelització dels 
seus clients tant particulars, com em-
preses i empreses de renting.

El 21 de juny de 2012, Movento va 
inaugurar a Sabadell l’Espai Movento, 
un espai polivalent destinat a la cele-
bració d’esdeveniments i de diferents 
activitats empresarials així com també 
lúdiques i/o culturals, organitzades de 
manera gratuïta, a la disposició de les 
empreses i de la ciutat. 

L’objectiu del grup amb l’obertura 
d’aquest centre és fomentar la relació 
amb el client, fidelitzar-lo i atraure’n de 
nous. L’espai compta amb 700 m2 i un 
aparcament de 1.200 m2 més.
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Mapa d’ubicació dels punts 
de venda del Grup Auser.

EL GRUP AUSER: 
RENAULT I DACIA

Els orígens del Grup Auser, que es va 
constituir l’any 2002, provenen de Co-
mercial Martí. Auser és l’empresa, que 
sota el paraigües de la marca Movento, 
es dedica a la distribució, venda i repa-
ració de turismes i furgonetes de les 
marques Renault i Dacia a les comar-
ques del Vallès Occidental –Sabadell i 
Terrassa–, del Barcelonès Nord –Bada-
lona– i del Maresme –Mataró, Pineda 
de Mar i poblacions afins.

La seva activitat com a concessio-
nari de les marques Renault i Dacia 
estan orientades a donar un millor ser-
vei i tracte de qualitat a tots els seus 
clients, tant particulars com empreses 
i empreses de rènting, en els territoris 
que representa.

El grup Auser presta aquest servei 
als seus clients a 9 poblacions amb un 
equip humà de 145 persones. Disposa 
de 10 instal·lacions en les quals atén a 
31.200 clients de taller l’any i comercia-
litza 5.315 vehicles l’any, entre nous i 
d’ocasió.

DADES / KPI’s

Plantilla 145 persones

Vendes vehicles 
nous 4.565 vehicles

Vendes vehicles 
d’ocasió 750 vehicles

Clients taller / any 31.200 persones

Clients de 
vendes / any 27.709 persones
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Façana de Renault 
Auser a Badalona. 

Exterior de Renault Auser 
al passeig del Comerç 

de Sabadell.
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Plànol de la presència 
geogràfica de Stern Motor 
a Sabadell, Terrassa 
i la seva demarcació.

STERN MOTOR te de qualitat a tots els seus clients, tant
particulars com empreses i empreses de
rènting en els territoris que representa.

Stern Motor presta aquest servei als
seus clients a 2 poblacions, amb un equip
humà de 103 persones. Disposa de 3 
instal·lacions, atén a 14.000 clients de
taller l’any i comercialitza 1.250 vehi-
cles l’any, entre nous i d’ocasió.

Stern Motor és a dia d’avui l’únic
concessionari de l’estat Espanyol que
ha aconseguit guanyar, en totes les se-
ves edicions des de l’any 2003, els Pre-
mis Sensia convocats per la multina-
cional Mercedes Benz per premiar a
aquells concessionaris i tallers que han

Stern Motor és el concessionari oficial 
del grup Movento que respresenta la
distribució, venda i reparació de turis-
mes, furgonetes i camions de les mar-
ques Mercedes i Smart a Sabadell i
Terrassa.

La seva activitat com a concessiona-
ri de les marques Mercedes i Smart està
orientada a donar un millor servei i trac-

DADES / KPI’s

Plantilla 103 persones

Vendes 
vehicles nous 700 vehicles

Vendes vehicles 
d’ocasió 550 vehicles

Clients taller / any 14.034 persones

Clients de 
vendes / any 3.516 persones
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A l’esquerra, façana 
actual de la Ronda Ponent 

de Sabadell on s’ubica el 
concessionari de Mercedes 

i l’Espai Movento. 

A la dreta, Stern Motor 
presenta el nou classe A, a 

l’aeroclub de Sabadell.

a les províncies de Barcelona, Lleida i 
Girona. Avui, recorreguts els primers 
quinze anys, aquesta societat és una 
de les primeres a nivell nacional, tant 
en unitats venudes com en xifra de 
negoci, i les concessions que la com-
posen són les encarregades de gestio-
nar el servei de postvenda a les pobla-
cions on cada concessionari és present 
–Sabadell, Terrassa, Fornells de la 
Selva, Lleida, Vic i Vilamalla–, sempre 
amb el lema de satisfer les necessitats 
dels seus clients.

destacat en el compliment de les nor-
mes internacionals ISO, que defineixen 
els estàndards de qualitat i de respecte 
al medi ambient més exigents. 

Des de l’any 1999, juntament amb 
d’altres socis, i sota la concessió de la 
marca Mercedes Benz, els concessio-
naris Stern Motor, Eduardo Velasco 
(actualment Nayper Motor), Garatge 
Plana i Auto Suministros Motor, es 
van unir per crear la Societat Catalana 
de Camions, concessionari oficial per 
a la venda de camions Mercedes Benz 



90 anys en moviment

276

EL GRUP SARSA La seva activitat com a concessio-
nari de les marques Audi, Volkswagen, 
Seat, Skoda, està orientada a donar un 
millor servei i tracte de qualitat a tots 
els seus clients, tant particulars com 
empreses i empreses de rènting en els 
territoris que representa.

El Grup Sarsa presta aquest servei als 
seus clients a 6 poblacions, amb un equip 
humà de 173 persones. Disposa de 12 
instal·lacions en les quals atén a 30.000 
clients de taller l’any i comercialitza 5.000 
vehicles l’any, entre nous i d’ocasió.

DADES  

Plantilla 173 persones

Vendes 
vehicles nous 4.030 vehicles

Vendes Seat 1.150 vehicles

Vendes Skoda 230 vehicles

Vendes Audi 900 vehicles

Vendes 
Volkswagen 1.750 vehicles

Vendes vehicles 
d’ocasió 970 vehicles

Clients taller / any 29.190 persones

Clients de 
vendes / any 23.262 persones

El Grup Sarsa representa la distribució, 
venda i reparació de les marques Seat, 
Skoda, Audi i Volkswagen a les comar-
ques del Vallès Occidental –a Sabadell 
amb Seat i Skoda, a Terrassa amb Seat, 
Skoda, Audi i Volkswagen, a Castellar 
del Vallès amb Audi i Volkswagen–, del 
Vallès Oriental –a Granollers amb Seat, 
Audi i Volkswagen–, del Bages –a Man-
resa amb Audi i Volkswagen– i d’Osona 
–a Vic amb Audi i Volkswagen.

Plànol de la presència 
geogràfica del 
Grup Sarsa avui.
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Nova imatge d’Audi 
a les instal·lacions 

de Sarsa Audi 
Granollers.

Façana de Sarsa Seat 
Granollers.
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MOVENTO 
AUTOSELECCIÓN

Exposició de vehicles 
d’ocasió de totes les 
marques a l’Espai Movento.

zar les eficiències en resultats i gestió, i 
donar una imatge i una coherència de 
grup envers als clients interns i externs.

Com totes les empreses del grup, 
Movento Autoselección té com a lema 
la vocació de servei als seus clients tant 
particulars, com empreses i empreses 
de renting. La seva oferta és molt varia-
da, amb més de 700 vehicles en estoc 
de totes les marques.

Movento Autoselección va néixer el 2009, 
després de la reorganització de les empre-
ses del grup Moventia, i concretament 
dins de la unitat de negoci, Movento. 

Movento Autoselección es va crear 
amb el clar objectiu de centralitzar 
transversalment els serveis de les em-
preses concessionàries que es dediquen 
a la venda de vehicles d’ocasió i/o se-
minous, buscar sinèrgies per maximit-
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Anunci publicitari de 
Movento Autoselección.

disposa d’una plantilla de 7 persones, 
que donen suport a totes les àrees de 
venda de vehicles d’ocasió i seminous. 
Gràcies a aquest equip i a tots els co-
mercials dels concessionaris així com 
també a la presència activa del grup a 
les fires d’ocasió rellevants del país, Mo-
vento Autoselección ven 3.500 vehicles 
cada any. 

Movento Autoselección ofereix als 
seus clients la garantia de qualitat de 
tots els serveis oficials que representa 
el grup i dels 25 tallers que té en el seu 
territori.

L’any 2012, la seu de Movento Au-
toselección es va traslladar a l’Espai 
Movento, que s’acabava d’inaugurar. 
Actualment, Movento Autoselección 
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Mostra d’alguns 
certificats de qualitat 
de les empreses del grup.

LA IMPORTÀNCIA 
DE LA SATISFACCIÓ 
DELS CLIENTS I 
EL RESPECTE AL 
MEDI AMBIENT

Al llarg de tota la història de Moventia 
s’ha treballat per assegurar el rigor, el 
compromís, la il·lusió, la honestedat i 
la millor qualitat de servei envers els 
clients i la societat.

Miquel Martí Adell ja l’any 1923, 
va apostar per oferir el millor servei als 
seus clients. Així ho apuntava en una 
de les seves notes: «Jo tenia molta cura 
de sortir sempre de la Creu Alta amb la 
màxima puntualitat i no faltar mai a cap 
tren. La gent usuària de les tartanes es 
traspassava a l’autobús perquè era més 
ràpid, puntual i barat».

Per avalar aquest compromís, totes 
les empreses del grup disposen de certi-
ficats de qualitat, medi ambient i preven-

ció de riscos laborals, com es mostra a 
través de les imatges d’aquesta pàgina, 
acreditats per les empreses certificadores 
de les normes ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004. REGLAMENTO (CE) 
1221:09 EMAS III, OHSAS 18001:2007, 
UNE 13816:2003.

A Movento, Auser disposa dels cer-
tificats de qualitat i medi ambient ava-
lats per l’Empresa AENOR. Sarsa i 
Stern Motor tenen el certificat de qua-
litat i medi ambient avalats per TUV. 

Totes les empreses del grup Mo-
ventis disposen dels certificats de qua-
litat, medi ambient, Oshas i Norma 
UNE 13816 d’atenció a l’usuari, avala-
des per APPLUS.



90 anys en moviment

283

Full manuscrit per 
Miquel Martí Adell 

dels anys vint.
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Miquel Martí Carceller i 
Miquel Martí Escursell 
a la seu de Moventia.

90 ANYS 
EN MOVIMENT

La història d’una empresa familiar va 
sempre lligada a una família, és el cas 
de Moventia. L’esperit emprenedor és 
un valor intrínsec en les empreses fa-
miliars d’èxit. Sempre hi ha un empre-
nedor que aconsegueix convertir la 
seva idea inicial, plena d’incerteses, en 
un projecte il·lusionant i una realitat, 
amb possibilitats de continuar genera-
cionalment al llarg d’anys.

Aquest ha estat el cas de Moventia. 
Miquel Martí Adell va ser l’emprene-
dor, que va fer realitat la seva idea ini-

cial i va convertir el seu somni en una 
empresa. Més endavant, i amb el pas 
del anys, va saber traslladar els seus va-
lors –el rigor, el treball, el compromís, 
el coratge, la perseverança, la bonho-
mia– a la següent generació. Aquest ha 
estat l’ADN i els valors permanents del 
grup generació rere generació i una de 
les claus del seu èxit empresarial.

Sílvia Martí Escursell destaca: «La 
figura de l’avi sempre ha estat idealitza-
da, molt estimada i molt apreciada pel 
seu rigor, per la seva manera de fer, per 
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D’esquerra a dreta, Miquel, 
Josep Maria i Sílvia Martí 
Escursell, membres de la 

tercera generació familiar. 
A continuació, Miquel Martí 

Pierre i Santi Colomer 
Martí, els primers de la 

quarta generació 
incorporats.

la seva lluita, pel seu coratge, i per la 
suma de valors, que són el principal 
llegat que ens ha deixat i que hem inte-
grat els membres de les diferents gene-
racions, tant a nivell personal com pro-
fessional, en l’àmbit de l’empresa».

L’estreta relació entre l’empresa i la 
família sempre ha estat molt present. A 
finals d’aquesta cinquena etapa, s’incor-
poren al grup dos membres de la quarta 
generació familiar amb la il·lusió viva de 
donar continuïtat al projecte empresa-
rial i seguir fent-lo créixer: Miquel Mar-
tí Pierre, fill de Miquel Martí Escursell, 
comença l’any 2010, i Santi Colomer 

Martí, fill de Maria Rosa Martí Escur-
sell, l’any  2012. Miquel Martí Pierre es 
fa càrrec de la Direcció d’expansió na-
cional i internacional del grup i Santi 
Colomer Martí, de la Direcció de màr-
queting del grup. 

Per Miquel Martí Carceller, «el fet 
d’haver pogut viure els inicis de l’em-
presa és una satisfacció enorme i veure 
com els meus fills continuen fent-la 
créixer, i com la quarta generació ja s’hi 
està incorporant, és també motiu d’una 
gran satisfacció personal».

Per la Maria Rosa Martí Escursell: 
«La família ha de ser la base sòlida de 
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el relleu generacional i defineix els òrgans 
de govern de l’empresa i la família. 

Josep Maria Martí Escursell sosté: 
«El meu pare i el meu tiet ens van saber 
encoratjar els quatre germans que som, 
i nosaltres hem d’encoratjar els més pe-
tits». Miquel Martí Escursell afegeix: 
«Els dos relleus generacionals que s’han 
fet fins ara, han estat modèlics i en el 
moment adequat. Ara, els de la tercera 
generació, hem d’aprovar aquesta assig-
natura en el relleu cap a la quarta. Espe-
rem aconseguir-ho, i res ens donaria més 
satisfacció que poder veure com la quar-
ta generació agafa el relleu i continua 
fent créixer el projecte empresarial que 
ara compleix 90 anys».

«Han estat milers i milers de persones 
les que s’hi han implicat i hi han col·laborat 
–continua Miquel Martí Escursell–, sense 
elles res hagués estat possible. Avui l’equip 
està format per 2.600 persones, de les 
quals depèn l’èxit de l’empresa, i estem 
convençuts que remant junts com hem fet 
fins avui, serem capaços de donar el servei 
que socialment se’ns demana, i continua-
rem movent milions de persones en qual-
sevol àmbit i mode de la mobilitat.»

l’empresa familiar i hem de saber trans-
metre als nostres fills l’estimació que 
sentim per ella, al marge que s’hi incor-
porin a treballar o no. Sempre hi pot 
haver situacions delicades a nivell fa-
miliar però a Moventia, han prevalgut 
sempre les ganes de mantenir i tirar 
endavant el projecte empresarial que 
l’avi va iniciar».

L’empresa i el projecte empresarial 
sempre ha estat el far que ha guiat a la 
família. Miquel Martí Escursell explica 
que «els valors de l’empresa estan ar-
relats a la família i això l’ha reforçada al 
llarg de les seves tres generacions». 
Ara, Moventia té el repte de traspassar 
aquests valors i el projecte empresarial 
a la quarta generació que ja s’ha incor-
porat recentment a l’empresa.

El protocol familiar que es va dur a 
terme l’any 2007 és el reflex de la volun-
tat que té la família Martí de seguir sent 
un grup empresarial sòlid i estable, que 
se sostingui en la unió familiar i la pro-
fessionalització. El protocol és, per tant, 
un acord de voluntats entre els seus 
membres. Pauta la relació entre la família 
empresària i l’empresa familiar, prepara 
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Fotografia dels membres 
de l’empresa familiar 

Moventia.
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CRONOLOGIA 1923 Miquel Martí Adell signa 
l’acord de compra venda del 
primer autobús Ford Tipus T 
amb matrícula B-9208 per 
valor de 4.280 pessetes.

1926 Concessió en exclusiva del 
servei d’autobús de les línies 
Creu Alta-Baixador dels 
Ferrocarrils del Nord i Creu 
Alta al Baixador dels 
Ferrocarrils de Catalunya. 

1927 Creació de la primera 
empresa de reparacions de 
vehicles a nom de Manel 
Carceller Milián, que avui 
és Comercial Martí.

1929 Joan Puig traspassa el seu 
negoci de carruatges a 
Miquel Martí Adell.

L’Ajuntament atorga a 
Miquel Martí Adell la concessió 
en exclusiva del servei de 
transport urbà.

1933 Miquel Martí Adell compra 
al senyor Josep Arqué la 
concessió en exclusiva de 
la línia d’autobusos anomenada
La Catalana, que uneix els 
barris del Poblenou i el 
Clot de Barcelona.

1934 Miquel Martí Adell compra 
el primer motor Junkers 
dièsel. 

1936 Inici de la Guerra Civil 
amb la incautació 
de l’empresa.

1939 Reconstrucció dels autobusos 
malmesos que es poden 
recuperar i represa dels servei 
del transport amb moltes 
dificultats.

Restriccions en els 
subministraments de 
carburants i aplicació 
de l’enginy dels gasògens.

1943 Instància a l’Ajuntament 
de Sabadell per demanar 
la vigència del servei de 
transport i la sol·licitud 
de pròrroga.

1950 La senyora Eulàlia Alari 
ven i transfereix a 
Miquel Martí Adell 
els drets de concessió i 
explotació de les dues línies 
d’autobusos anomenades 
La Transversal, i l’empresa 
de la família Martí passa a ser 
l’únic operador de transports 
a la ciutat de Sabadell.
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Creació de Vallès Automoció.

1984 Compra de La Vallesana, 
la línia de Sabadell-Castellar 
del Vallès.

1985 Fusió empresarial de 
Martí i Renom. Es crea 
el Grup Sarbus..

1986 Forta vaga a Saragossa, que 
arriba als 62 dies.

1991 Constitució de Trasnports 
Ciutat Comtal.

Es posen en marxa el nous 
serveis del Tomb-Bus i l’Aerobús.

1992 Inauguració de Renault 
Ronda Ponent a Sabadell. 

Obtenció de la concessió 
de Renault a Badalona 
i creació de la societat Betauto 
per als seveis de venda i 
reparació de Renault a 
Badalona.

Inici del servei de mobilitat 
per a persones amb mobilitat 
reduïda severa (PMR’s), amb 
motiu de  les Olimpíades 
Paralímpiques de Barcelona.

1965 Constitució de la societat 
de transports, Autotransports 
Martí SA. 

1966 Renault nomena a Comercial 
Martí com a concessionari 
oficial de la marca a Sabadell 
deixant de ser servei oficial.

1967 Obertura de les noves 
instal·lacions de venda i 
reparació de vehicles Renault al 
passeig del Comerç de Sabadell.

1972 Compra de les empreses de 
transport urbà de Còrdova i de 
Saragossa.

1976 Obertura de la primera 
delegació de Renault fora 
de Sabadell, a Cerdanyola 
del Vallès.

1982 Municipalització dels serveis 
de transport de Sabadell i de 
Còrdova. 

1983 Nomenament com a 
concessionaris oficials
de Renault Vehicles Industrials
per als municipis de Sabadell 
i Terrassa.

Autorització de l’Ajuntament, 
per acord municipal, del traspàs 
de la línia Circumval·lació 
d’Eulàlia Alari a Miquel 
Martí Adell.

1953 Instància demanant el dret 
de tempteig per la concessió 
de l’any 1954.

L’empresa busca una nova 
ubicació al centre de Sabadell, 
a la plaça de l’Àngel.

1954 Atorgament a Miquel Martí 
Adell de la gestió del transport 
urbà de la ciutat de Sabadell 
per vint-i-cinc anys. 
Inici de la concessió 
l’1 de març de 1954.

Nomenament de Comercial 
Martí com a subagent de Sava, 
per la marca Renault. 

1959 Compra dels terrenys per 
edificar el que serà la nova 
cotxera i els tallers dels 
autobusos al passeig del 
Comerç. 

1963 Inauguració del primer 
taller Renault al carrer 
Papa Pius XI de Sabadell.
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2003 Constitució del Catalunya 
Bus Turístic.

Constitució del Trambesòs.

2004 Inauguració de la línia 
del Trambaix.

Inauguració de la línia 
del Trambesòs.

2006 Emovement esdevé 
importadora oficial del 
vehicle elèctric REVA, 
una aposta per a la mobilitat 
particular sostenible i 
elèctrica.

Pròrroga de la concessió 
del servei de l’Aerobús 
fins l’any 2009.

2007 Compra de la Societat Sarsa.

Constitució de la societat 
Emovement per a la importació 
de vehicles elèctrics de 
la marca REVA.

Inici del servei del trenet 
del Zoo de Barcelona.

Trasllat de Stern Motor, del 
carrer Papa Pius al carrer 
Moratín de Sabadell.

2008 Constitució de la societat per a 
l’operació del Bus Turístic.

Adquisició de l’empresa 
Autocars A. Girona i inici del 
servei del transport urbà de 
Vilafranca del Penedès.

Posada en funcionament de 
17 línies de serveis nocturns 
d’autobusos interurbans entre 
la plaça Catalunya i diverses 
poblacions de l’àrea 
metropolitana.

Inici del servei urbà de 
Cerdanyola.

2001 Compra d’Izquierdo Gacesa, 
Renault de Terrassa, Rubí 
i Sant Cugat.

Constitució d’Auser 
Concept 3000.

2002 Adjudicació del TRAM
com a operadors.

Inici del transport urbà de 
Sant Sadurní d’Anoia.

Compra d’Automòbils Delmar, 
el concessionari de Renault a 
Cabrera de Mar i Mataró.

Sarbus és l’adjudicatari de la 
concessió del servei del 
transport urbà 
de la ciutat de Lleida.

Constitució de la UTE 
Trambaix.

Participació en el treball i 
concurs d’idees per al 
desenvolupament de les línies 
del tramvia de Barcelona.

1993 Inici del servei del Tibibus 
amb Transports Ciutat 
Comtal.

1994 Constitució de Stern Motor a 
Sabadell.

Inici del servei de transport 
urbà de Vilanova i la Geltrú 
i del servei als creueristes 
de Barcelona.

1996 Compra de l’Empresa Casas.

1998 Inici dels serveis de transport 
urbà de Sitges i de la línia 88 
(Port Zal) a Barcelona.

1999 Constitució de Catalana de 
Camions Mercedes a Terrassa.

2000 Compra de l’empresa Sarfa.

Constitució del Tramvia 
Metropolità.

Compra de l’empresa Authosa, 
que realitza el servei de 
transport urbà del barri 
d’Horta i del Carmel, 
de Barcelona.
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2011 Aliança entre les empreses de 
transport discrecional Calella 
i Moventis.

2012 Entrada a Sarsa - Movento
de la concessió de les marques 
Audi - Volkswagwen i Seat, a 
Granollers; Volkswagen, a 
Manresa; i Seat, a Terrassa.

2013 Entrada a Sarsa - Movento
de la concessió d’Audi 
i Volkswagen, a Vic.

2014 Inici de la primera concessió de 
motos de la marca Piaggio dins 
el grup Movento amb la creació 
de la marca Motospazio a la 
ciutat de Barcelona.

Comunicació a Moventis de 
l’adjudicació del servei del 
transport urbà de Terrassa.

2009 Adjudicació del servei urbà 
de Pamplona i de tota la seva 
mancomunitat.

Adjudicació del concurs 
públic per a l’explotació del 
servei del Bus Turístic de la 
ciutat de Barcelona.

Compra de l’empresa 
Autocars Poch de 
Tarragona per a serveis 
discrecionals.

Constitució de la societat 
SGMT per a la realització 
del nou servei de l’Aerobús. 

Constitució de la UTE Trans 
T1-T2 per a l’enllaç entre 
les terminals de l’aeroport.

Constitució de Movento 
Autoselección.










