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Mobilitat neta. 
Coneix com es mouen 
els ciclistes per la 
ciutat de Barcelona.

RallyRACC Catalunya-
Costa Daurada. Del 24 
al 27 d’octubre arriba la 
millor cita del mundial. 

Nestor. Neix l’aplicació 
d’assistència personal 
del Club que et permet 
gaudir del teu temps.

10è SalóRACC de 
l’Automòbil. No et perdis 
la cita si vols estrenar un 
vehicle nou. 

ROGER 
COMA

“FER D’ACTOR NO ÉS NOMÉS 
DIR UN TEXT AMB CREDIBILITAT, 

SINÓ QUE LA GENT S’HI RECONEGUI”





Els ajuntaments tenen quatre anys 
per donar resposta als reptes de la nova 

mobilitat. Cal posar-se a treballar ja.

Arriba la tardor i els ajuntaments sor-
tits de les recents eleccions municipals 
tenen l’oportunitat de dur a terme els 
projectes que han d’ajudar els ciuta-
dans a desplaçar-se de manera segu-
ra, eficient i sostenible. És hora de fer 
realitat els programes i les promeses 
i d’implantar les solucions als reptes 
a què cada dia s’enfronten milers de 
persones al nostre país.

De tots els temes que cal abordar, n’hi 
ha alguns que requereixen una atenció 
especial, com és el de la seguretat vià-
ria. Molts vianants, i sobretot els que 
tenen més edat, se senten vulnerables 
quan caminen per les voreres o quan 
travessen els carrers, entre cotxes, mo-
tos, bicicletes i patinets que omplen les 
vies de moltes ciutats. Que les princi-
pals víctimes dels atropellaments són 
la gent gran és un fet, com també ho 
és l’augment dels accidents en moto, 
l’altra gran assignatura pendent que 
requereix una solució immediata.

Però si la seguretat viària és impor-
tant, no ho és menys la millora de la 
qualitat de l’aire, una necessitat cada 
cop més urgent per a la majoria de 
grans ciutats. De mesures que podem 
prendre n’hi ha moltes, i algunes les 
hem analitzat amb profunditat en els 
darrers estudis que hem fet, com per 
exemple la mobilitat compartida. 

A Barcelona hi ha 1.500 bicicletes, 
3.000 motos i 150 cotxes d’ús com-
partit, i prop del 10% de la població ja 
ha fet servir algun cop aquests serveis. 
Facilitar la implantació d’empreses 
de bicisharing, motosharing i carsharing, 
impulsar-ne el creixement ordenat, re-
gular la circulació d’aquests vehicles i 
l’estacionament al carrer, tot fomentant 
la seguretat de tots els usuaris de la 
via, creiem que és el camí per ampliar 
l’oferta de mobilitat sostenible.

També hem presentat el 2n Baròmetre 
RACC del ciclista urbà de Barcelona, del 
qual es desprèn que cal consolidar l’ac-
tual xarxa de carrils bici abans de plan-
tejar-se un creixement indiscriminat, 
incrementar la seguretat a determina-
des cruïlles i rotondes, i alhora millorar 
la senyalització i la connectivitat en 
algunes zones. Però vull posar èmfa-
si en la necessitat de fer campanyes 
perquè els ciclistes coneguin millor 
la normativa ciclista. El 45% admet 
que no coneix el reglament.

I atès que, d’aquí a tres mesos encara 
no, a alguns municipis entraran en vi-

Josep Mateu 
President del RACC

A Barcelona, prop del 
10% de la població ja 
ha fet servir algun cop 
serveis de mobilitat 
compartida.

L’ús de les bicicletes 
creix, però un 45% dels 
ciclistes admet que no 
coneix el reglament.

gor restriccions de circulació per als 
cotxes més antics, és un bon moment 
per informar-se sobre l’impacte ambi-
ental, les emissions i els consums dels 
vehicles. GreenNCAP, el consorci eu-
ropeu en el qual participa el RACC 
acaba de presentar la segona onada 
d’aquest any, on destaca el Nissan 
LEAF, 100% elèctric amb cinc estrelles.

La seguretat dels vianants i els mo-
toristes, la mobilitat compartida, el 
creixement de l’ús de la bicicleta i 
l’impacte ambiental dels vehicles són 
només alguns dels temes en els quals 
hem estat treballant últimament, així 
com el funcionament de la xarxa d’au-
tobusos de Barcelona, que fa poques 
setmanes vam presentar als mitjans 
de comunicació.

El nostre objectiu és aportar una anàlisi 
rigorosa i constructiva, perquè creiem 
que només des del coneixement i amb 
una mirada àmplia, comparant i con-
trastant la realitat, és possible pren-
dre les millors decisions per construir 
junts una mobilitat millor per a tothom.

Els ajuntaments, recentment renovats, 
tenen encara quatre anys per fer una 
bona diagnosi, marcar-se uns objec-
tius realistes, desenvolupar una bo-
na estratègia i dotar de finançament 
uns plans d’acció concrets que donin 
resposta a les necessitats dels ciuta-
dans. El mandat tot just comença i 
cal posar-se a treballar ràpidament 
sense excuses.p
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Compartir vehicle 
El RACC ha presentat un 
estudi pioner sobre l’ús de 
les bicicletes, motos i cotxes 
compartits a Barcelona.

14 Esther García. Sòcia RACC i enginyera. 16 Emprenedors. Socis RACC amb projectes i 
iniciativa. 36 Escola de campions. El RACC fa més de 30 anys que ajuda els pilots de totes les 
disciplines de l’esport de motor. 42 El WhatsApp del RACC. Per estar encara més informat 
dels serveis del Club. 84 RACC Assistència. L’atenció mèdica urgent a Tailàndia a un soci 
RACC.  94 Descomptes exclusius. Un món d’avantatges amb la RACC Master.
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Reformar la cuina 
Aprèn les claus per treure 
el millor d’una reforma a 
una de les estances més 
importants.

72
Circular per ciutat 
Et presentem tres cotxes 
que et permetran circular 
per zones urbanes quan 
arribin les restriccions. 

58 Fes una escapada aquesta tardor 
La tardor és una de les millors èpoques de l’any per viatjar. Et proposem (re)descobrir tres de 
les ciutats amb més personalitat d’Europa: Roma, Florència i Brussel·les. 
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EL FUTUR
ÉS COMPARTIR 

Compartir vehicle, sigui quin si-
gui (bicicleta, moto o cotxe) és una 
pràctica en constant creixement a les 
principals ciutats europees i que ha 
vingut per quedar-se. Cada cop són 
més persones les que substitueixen 
el transport privat per altres alter-
natives com la de compartir moto 
(motosharing), bicicleta (bikesharing) 
o cotxe (carsharing). 
L’estudi Ús dels vehicles compartits a 
Barcelona, elaborat pel RACC, posa 
en relleu que la utilització d’aquests 
serveis de mobilitat a Barcelona en-
cara és incipient, ja que prop del 10% 
de la població els ha fet servir. Ara 
bé, també destaca que actualment 
esdevenen una opció sostenible, se-
gura i assequible i un fenomen que 
probablement creixerà amb força 
els mesos vinents, especialment a 
partir de l’1 de gener del 2020, quan 
entri en vigor la prohibició d’entrar 

a la ciutat de Barcelona al parc de 
vehicles més vells i considerats els 
més contaminants. 

La bici, més compartida
La bicicleta és el servei compar-
tit que més usuaris ha atret (8,7%) 
–en gran part per la bona acceptació 
del servei públic Bicing–, seguit del 
cotxe (7,3%) i la moto (3,6%). Amb 
tot, el nombre d’usuaris globals no 
ha parat de créixer en els últims dos 
anys, seduint preferentment la ge-
neració de menys de 35 anys, en el 
cas de la moto i la bici compartida. 
De l’estudi, se’n desprèn que el 51% 
dels usuaris de bici han canviat el 
transport públic pel bikesharing i en 
fan un ús intensiu: el 68% l’utilitza 
com a transport habitual (entre 3 i 
5 vegades per setmana o bé cada 
dia). El perfil d’usuaris del bikes-
haring –que representen un 8,7% 

El RACC ha presentat recentment un estudi pioner 
sobre la utilització de bicicletes, motos i cotxes 
compartits a Barcelona. En aquest nou paisatge viari 
es fa necessari un creixement ordenat dels serveis de 
mobilitat compartida perquè es converteixin en una 
alternativa real i competitiva a l’ús del vehicle privat a 
les grans ciutats. PER MARTA BACH 
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Les noves cuines del segle XXI han 
deixat de ser espais secundaris per 
convertir-se en l’autèntic cor d’una 
llar i esdevenir més funcionals i 
socials, ben bé com si fossin una 
extensió de les zones comunes. Per 
fer-ne una reforma adequada, és 
imprescindible tenir en compte di-
ferents factors que et permetran 
obtenir un espai que serà més efi-
cient i estètic.  

Distribució correcta
de les diferents zones
El procés de distribuir i compar-
timentar correctament la cuina és 

una de les claus fonamentals per 
esprémer i treure el màxim profit 
d’aquest espai.
Una cuina ben distribuïda ha de 
tenir de quatre a cinc zones diferen-
ciades: la zona de cocció, la d’aigües 
o aigüera, la d’emmagatzematge i 
rebost, la de treball i, en el cas de 
les cuines de dimensions més grans, 
la d’office o menjador.
Encara que, tradicionalment, en la 
reforma d’una cuina, la composició 
de les diferents àrees s’ha regit per 
l’anomenat triangle de treball, que 
és la figura que resulta de traçar 
una línia entre la zona de cocció, 

la d’aigües i la d’emmagatzematge, 
aquest principi és més complicat 
d’aplicar en el disseny de les noves 
cuines, especialment d’aquelles que 
estan obertes a la sala i al menjador. 
Per aquest motiu, i també per les 
noves disposicions del mobiliari, 
actualment és més funcional di-
vidir la cuina en àrees de treball 
diferenciades. Aquest nou siste-
ma d’organització permet aprofitar 
més i millor la funcionalitat de ca-
da àrea i incloure usos que antiga-
ment no estaven contemplats, com, 
per exemple, la creació d’una zona 
d’office per als àpats de cada dia, 
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CLAUS PER 
REFORMAR 
LA CUINA

La cuina s’ha convertit en una de les estances més importants de 
qualsevol llar. Descobreix a continuació quins són els aspectes 

essencials per tal de fer-ne una reforma de l’espai adient i 
aprofitar-ne al màxim totes les possibilitats. PER ESTHER ALGARA

SECCIÓ LLAR

Moltes ciutats europees estan aplicant restriccions de circulació per als vehicles 
que més contaminen. Si el teu cotxe és un dels afectats, et presentem tres models 
que et permetran circular per zones urbanes si no disposes d’alternativa amb 
transport públic. PER TONI LAGUNAS

TRES COTXES ECOLÒGICS 
PER ANAR PER LA CIUTAT
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Cuina amb illa amb acabat llis per 
al mobiliari i de vetes amb efecte 

marbre, per a frontals i taulells. 

GJ KITCHENS
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Davant del dubte de canviar o no de 
cotxe, val la pena plantejar-se les 
restriccions actuals com una opor-
tunitat per posar un granet de sorra 
a la reducció de la contaminació i, 
de passada, gaudir dels avantatges 
dels cotxes ecològics com ara l’estal-
vi superior, sobretot en casos d’ús 
habitual. 
Tot apunta que les limitacions ca-
da vegada seran més estrictes. A 
la ciutat de Barcelona, per exem-
ple, ara com ara només s’apliquen 
durant episodis de contaminació 
per NO2, però més endavant seran 
permanents, a partir l’1 de gener del 
2020, els dies feiners de 7 a 20 hores, 
de manera que afectaran de ple els 
vehicles que no tenen el distintiu 
ambiental de la DGT. Ara, doncs, 
és un bon moment per decidir can-
viar de cotxe i, per fer-ho amb ga-
ranties, la tecnologia al servei del 
medi ambient disposa d’un ampli 
ventall de possibilitats i preus. El 
més difícil és decidir quina de les 
opcions s’adapta a les nostres ne-
cessitats i pressupost. Per ajudar-te 

et proposem tres vehicles amb dife-
rents tipus de motor: un híbrid de 
gas natural, un dièsel (amb emis-
sions de CO2 inferiors a 100 g/km) 
i un elèctric de gran nivell.

SEAT Ibiza TGI, híbrid de gas 
natural comprimit. Els cotxes hí-
brids gas/gasolina, com els de Gas 
Natural Comprimit (GNC), són una 
bona alternativa que compta amb la 
preuada etiqueta ECO. Les emissi-
ons de CO2 són baixes, però el més 
rellevant són els baixos nivells de 
NOx (òxid de nitrogen) i de SO2 (di-
òxid de sofre) respecte dels cotxes 
tèrmics. També crida l’atenció el 
seu cost per quilòmetre, fins a un 
50% més econòmic que un de gaso-
lina, fins i tot un 25% respecte d’un 
híbrid elèctric.
Aquesta tecnologia híbrida ha estat 
l’escollida pel Grup Volkswagen, i el 
SEAT Ibiza n’és de les propostes de 
compra més interessants en l’actu-
alitat. Amb la recent actualització i 
la inclusió d’un dipòsit més de gas, 
aconsegueix fins a 400 km d’auto-

El Seat Ibiza TGI (foto esquerra), un híbrid de gas/benzina, és una bona alterna-
tiva, ja que compta amb l’etiqueta ECO que emet la Direcció General de Trànsit 
(DGT). El Citroën C3 (sota aquestes línies) destaca pel disseny agosarat i per un 
consum de 3,4 litres/100 km i unes emissions de CO2 inferiors a 100 g/km.
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Ets un dels protagonistes de 
l’obra de teatre Lapònia, que 
ha aconseguit èxit de críti-
ca i de públic…_ Ha anat molt 
bé. Lapònia connecta bé amb la 
gent perquè té la dosi justa de 
comèdia, amb un discurs ben 
articulat i que, alhora, parla de 
coses que són properes. El fet 
que el director i els autors si-
guin d’aquí té un plus i això la 
gent ho agraeix. Farem bolos de 

 Lapònia per Catalunya durant 
tota aquesta tardor.

És un vodevil. Reivindiques 
aquest gènere?_ Sí, i tant. El 
vodevil és esperit de joc. La co-
mèdia sempre pivota entre les 
mentides, els enganys, els de-
fectes. Tot portat a l’extrem. El 
punt de partida és que els per-
sonatges amaguen coses, no han 
dit tota la veritat.  

Dius que la comèdia és un gè-
nere neuròtic…_ És la seva grà-
cia. És un gènere tan viu que tens 
la reacció de la gent al moment. 

Per  a un actor fer comèdia és molt 
agraït, ja que tens aquesta sen-
sació medicinal d’haver donat a 
algú una píndola instantània de 
benefici. Té una funció d’entrete-
niment –més frívola, si vols– però 
que també té una funció social. 

Des de la teva Banyoles na-
tal, t’imaginaves el futur sent 
actor?_ La veritat és que jo em 
pensava que tiraria més aviat 
cap al món de la música, per-
què m’agrada molt tocar. Però 
si miro enrere, el que feia amb 
15 i 16 anys era estar a grups de 
teatre amateurs, per la qual cosa 

El soci del RACC Roger Coma es defineix com un “tímid patològic que  
fa d’actor”. El coneixem de veure’l actuar al teatre i, sobretot, a la televisió 

en sèries com El Crac, Porca Misèria i, actualment, Com si fos ahir, que combina 
amb l’obra de teatre Lapònia. Però cada vegada hi ha més gent que el segueix 

al món on-line a través de les sèries Les coses grans i Les molèsties i de Twitter, on 
practica un humor “surrealista i del desconcert”. fotos: josé irún

k

ROGER 
COMA

“PER A UN ACTOR, 
FER COMÈDIA ÉS MOLT AGRAÏT”

Per  
Marta Bach Arús
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d’actor tens una veu com a intèr-
pret, però no tant en el discurs, no 
com a autor. 

Quines referències de sèries 
tenies?_ En aquella època veia 
The office. Ells treballen des d’una 
perspectiva més anglesa, més dura 
i cruel. I jo vaig apostar per una co-
mèdia de la incomoditat, però sense 
arribar a una ridiculesa social. 

El mitjà on-line et permet fer el 
que vols, creativament parlant?_ 
Tenir llibertat per a mi és important. 
A la meva feina es veu d’una mane-
ra meridiana si hi ha molta llibertat, 
indulgència amb un mateix, si et per-
mets equivocar-te, anar lluny. Per això 
m’agrada molt la càmera, a diferència 
del teatre, perquè vibra en aquesta 
tonalitat, veu el detall de la vida, l’ull. 

Actues, dirigeixes i escrius. A què 
series incapaç de renunciar?_ A fer 
d’actor. Però són feines complemen-
tàries. Des de sempre hi ha actors que 
escriuen, Lope de Vega era actor. És 
una cosa que va amb el gremi. 

Sovint t’ofereixen papers de per-
sona bona, però que amaguen un 
conflicte a dins?_ Sí, sí: bones per-
sones que després són maltractadors 
(riu). Està bé, perquè darrere hi ha 
un rerefons. Jo també m’he construït 
quelcom molt social, protocol·lari. 
El català tendeix a una cultura de 
l’aparença, no tenim un estirabot de 
sinceritat. La gent és sincera en un 
segon terme. En el primer hi ha un 
somriure postís.   

Com recordes Porca Misèria 
(2004-2007), sèrie mítica per a 
molta gent?_ Vaig tenir la sort de 
ser a prop de Joel Joan, un treballador 
nat. Potser va ser la primera persona 
que em va obrir el camí per entendre 
que sota el text i el subtext hi ha més 
coses; que a vegades el més important 
no és el que dius, sinó com ho dius. 

era gairebé com una deriva obliga-
tòria que m’hi dediqués. 

Ara també actues a la sèrie de 
TV3 Com si fos ahir. Com ho fas 
per tenir temps per a tot?_ En 
altres moments de la meva vida, 
m’hagués produït molta angoixa. 
Però fer d’actor és una feina artesa-
nal i, part d’això, és fer la feina amb 
l’esforç just, ni més ni menys. Quan 
comences a fer un ofici, fas un sobre-
esforç una mica neuròtic; però, quan 
controles una mica l’ofici, aprens a 
dosificar-te i a fer (riu) –sense que 
soni a vagància– l’esforç necessari.

Quin consell recordes que t’hagi 
servit per aquest ofici?_ L’actriu 
Anna Lizaran deia que “és millor en-
senyar només una mica de tot el que 
saps d’un personatge”. Sobretot en les 
primeres obres, vols treballar molt bé, 
construir el detall de la seva història, 
tot això després no es pot veure i pot-
ser no cal. Amb poc i bo, és millor. 

Sortir a la televisió fa que la gent 
et reconegui més?_ És molt imme-
diat. Si aquella setmana has sortit 
més, et saluden més (riu). És així. 
Ara bé, jo m’he mogut en un àmbit 
que no és ultramassiu, com podria 
ser el de la cantant Rosalía. 

També dirigeixes sèries on-line?_ 
Tot arriba quan coneixes molt un 
mitjà. Te n’adones que hi ha diferents 
maneres de parlar, que te n’agraden 
més unes que les altres. Unes les fas 
per ofici i les altres són més vocaci-
onals. Sempre he tingut necessitat 
d’escriure.

Vas començar amb la websèrie 
Les coses grans (2013)…_ En el 
món audiovisual o hi ha cadenes que 
t’ho compren o ho has de finançar tu. 
Una cosa entremig no existeix. Vam 
trobar un model i hem tirat per aquí. 
Em complementa molt; tot i que el 
meu ofici em dona moltes coses, em 
faltava tenir una veu pròpia. Fent 
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Com a la vida mateixa..._ Abso-
lutament. Sí, sí, actuar és una còpia 
de la vida. Fixa’t que a la vida quan 
dius “bon dia” no ho dius de manera 
neutra. Fer d’actor no és només dir 
un text amb sentit i credibilitat, si-
nó que també la gent s’hi reconegui.  

Tens un humor peculiar?_ Sí, 
 sur realista, del desconcert, amb 
unes ínfules metafísiques de bar, 
però també amb un element emocio-
nal, de compromís amb el sentiment. 
Que hi hagi un punt beckettià: hi ha 
un malestar; estic rient, però hi ha 
un malestar. 

Et segueixen 20.000 persones a 
Twitter?_ Les xarxes socials són 
una arma que no he sabut utilitzar 
prou en l’àmbit professional; sí en 
el personal i creatiu. Però cada cop 
més, tenir molts seguidors és una 
garantia. Els productors s’ho mirem 

més, potser no tant si fas teatre. Re-
alment, no sé si això és bo o dolent.  

El món on-line  també és cultura?_ 
Als noranta s’entenia la cultura en 
un àmbit molt maragallià: la cultu-
ra som els intel·lectuals. Les xarxes 
han fet palès que la cultura és una 
expressió social, popular. No va as-
sociat a haver de llegir Sèneca –que 
m’encanta. La gent es veu reflectida 
en les coses senzilles, per això inten-
to transmetre els detalls de la vida, 
des d’un punt de vista bell.

Com et desplaces?_ Per ciutat, amb 
bicicleta, procuro anar poc en cotxe. 

Has hagut mai de trucar al RACC? _  
Ser del RACC em ve de família. Hi he 
trucat perquè m’he deixat les claus 
dins de casa, per assistències mecà-
niques i també perquè em gestioneu 
les assegurances.p

“El meu humor 
és surrealista, del 
desconcert, però, 
també amb un 
element emocional, 
de compromís amb el 
sentiment”. 
 
“Les xarxes socials  
han fet palès que 
la cultura és una 
expressió social, 
popular, per això 
intento transmetre 
els detalls de la vida”.
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Més de 17.000 nois i noies partici-
pants i un total d’11.493 treballs pre-
sentats és el balanç dels 12 anys de 
trajectòria del concurs Joves i Mobi-
litat, un projecte educatiu que té l’ob-
jectiu de promoure actituds i valors 
al voltant d’una nova mobilitat més 
sostenible, segura i responsable. 
En la 12a edició –que ha comptat amb 
2.349 participants– els guanyadors 
han estat alumnes del Col·legi Ma-
ristes Valldemia, de Mataró; de l’Ins-
titut Fort Pius, de Barcelona; i de 
l’Institut Joan Mercader, d’Igualada, 
en les tres categories del certamen: 

anunci gràfic, projecte de millora 
de la seguretat viària i vídeo per a 
Instagram, respectivament. Tots ells 
han presentat propostes creatives 
i amb un format i llenguatge juve-
nil al voltant de la temàtica “Joves, 
mòbil i seguretat viària. Què fem?”. 
Tots els treballs es poden visionar a 
www.jovesimobilitat.cat. 
D’altra banda, el premi a la classe 
més participativa ha estat per al grup 
de 3r d’ESO B de l’Institut Escola 
Francesc Cambó i Batlle de Verges, 
mentre que la professora Araceli 
Fernàndez de l’escola El Cim de Vila-

nova i la Geltrú ha estat guardonada 
per la seva dedicació i capacitat de 
motivació, en ser la docent que més 
treballs ha tutoritzat. 

Ens movem diferent. El concurs 
organitzat pel RACC, amb la col·la-
boració del Servei Català de Trànsit 
(SCT) i dels Departaments d’Interior 
i d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, va néixer el 2008. La 
profunda transformació de la soci-
etat ha fet que hagi evolucionat cap 
a una visió més transversal i com-
pleta de la mobilitat de les persones.

Un concurs que promou 
una nova visió de la mobilitat 

En la 12a edició de Joves i Mobilitat hi ha hagut 
un 38% més de participació d’estudiants d’entre 13 i 18 anys.

Miquel Buch, Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Juli Gendrau, Director del Servei Català de Trànsit (SCT) i 
Josep Mateu, President del RACC, amb els guanyadors de la 12a edició dels premis Joves i Mobilitat.



El RACC va rebre, el passat mes de 
setembre, el distintiu de Compro-
mís Corporatiu amb l’Esport, un 
reconeixement instituït per la Unió 
de Consells Esportius de Catalunya 
(UCEC) i els Corporate Games Ter-
rassa 2019 que premia les empreses i 
institucions que promouen l’esport i 
la vida saludable en l’àmbit de l’em-
presa. Més de mil vuit-cents treballa-
dors van participar en els Corporate 

Games, amb competicions de tretze 
disciplines esportives. Els Corporate 
Games és un esdeveniment creat per 
la societat britànica Corporate Games 
and Cups, que se celebra a diversos 
indrets del món des de fa més de vint 
anys i que té l’objectiu d’obrir camí a 
empreses i corporacions perquè pro-
moguin la pràctica esportiva com a 
element actiu en l’aposta per la salut i 
la responsabilitat social corporativa. 

El RACC, premiat en els 
Corporate Games 2019

Aquest esdeveniment esportiu, social i cultural té 
com a objectiu potenciar els valors de l’empresa i la 

responsabilitat social corporativa.

NETMENTORA CATALUNYA I EL RACC, 
AMB LA INNOVACIÓ I L’EMPRENEDORIA 

Xavier Pérez, Director General del RACC (a la dreta de la foto) i 
Neus Pons, Directora Gerent de la Fundació BCN Formació Profes-
sional (a l’esquerra), va fer entrega del premi FPconsolida a Martí 
Morató, en la 10a edició dels Premis FPEmprèn que reconeixen 
les millors propostes d’estudiants d’FP de Barcelona i que comp-
ten amb el suport de Netmentora Catalunya, entitat que promou 
l’emprenedoria i la generació d’ocupació local. El guanyador re-
brà acompanyament específic per part de Netmentora Catalunya.  

EL RACC APADRINA 
LA PRIMERA 
PROMOCIÓ DE LA 
UFEC ACADEMY

Una vintena de professionals de 
diferents federacions esportives 
catalanes van rebre el certificat 
de graduació de mans de Xavier 
Pérez,  Director General del 
RACC, que va exercir de padrí 
de la 1a promoció. Així es posava 
punt final a la formació –centra-
da a desenvolupar competènci-
es directives i relacionals– que 
adoptaran a les seves entitats. 

ÈXIT DEL 
PROGRAMA “LA 
GUÀRDIA URBANA 
A L’ESCOLA”

Durant el passat curs escolar, més 
de 60.000 alumnes de 300 escoles 
barcelonines han participat en el 
programa “La Guàrdia Urbana 
a l’escola” que treballa actituds 
i competències educatives sobre 
mobilitat. L’objectiu que es perse-
gueix és fomentar entre l’alumnat 
la convivència, la prevenció del 
risc i el respecte pel medi ambi-
ent. Més info: ajuntament.bar-
celona.cat/guardiaurbana
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Josep M. Feliu, Director de Persones i Qualitat del RACC, acompanyat d’alguns 
dels treballadors que van participar en els Corporative Games Terrassa 2019. 
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El RACC homenatja Sebastià Salvadó
Emotiu comiat al president del RACC durant 30 anys, 

que va morir el passat mes d’abril.

Prop de 150 persones entre 
familiars, amics col·laboradors 
i personalitats dels àmbits 
esportiu, de la mobilitat i de 
la societat civil, van recordar 
Sebastià Salvadó.

El RACC va celebrar, el passat mes 
de juny,  un acte d’homenatge a Se-
bastià Salvadó, President d’Honor 
de l’entitat, que va morir el passat 
15 d’abril a l’edat de 86 anys després 
d’una vida dedicada al RACC, a la 
mobilitat i a l’esport del motor. 
El Club va reunir prop de 150 perso-
nes entre familiars, col·laboradors, 
amics i personalitats amb les quals 
Salvadó va compartir la seva tra-
jectòria professional. Durant l’ho-
menatge, es va descobrir una placa 
commemorativa i es va inaugurar 
l’Espai Sebastià Salvadó, una zona 
enjardinada a l’aire lliure a la seu 

corporativa de l’entitat, situada a 
l’Avinguda Diagonal de la ciutat de 
Barcelona. 

Una personalitat irrepetible. El 
President del RACC, Josep Mateu, 
que va treballar durant 20 anys al 
seu costat, va destacar que “va ser 
un home irrepetible, que va prota-
gonitzar una etapa important del 
RACC i ho va fer amb visió de fu-
tur, actuant i pesant en gran”. Mateu 
va explicar que Sebastià Salvadó 
“era una persona que va saber pre-
servar l’ADN del Club, la vocació 
de servei a les persones, i el va en-

comanar amb passió a tots aquells 
que vam tenir la sort de treballar 
al seu costat”. Sebastià Salvadó –
que va centrar la seva vida en les 
seves grans passions: el RACC, la 
mobilitat i l’esport del motor– va ser 
president del RACC durant 30 anys, 
des del 1985 fins al 2015, una etapa 
en què el RACC va evolucionar de 
ser un club d’automobilistes, amb 
85.000 socis, fins a convertir-se en 
una entitat que ofereix serveis a les 
famílies, que presta cobertura a tot 
el món a més 10 milions de perso-
nes, una evolució sustentada en la 
qualitat i la innovació.



El RACC va comptar amb 32 empre-
nedors que van participar durant 48 
hores en la 3a edició del RACC Inno-
vation Challenge, la marató d’idees 
per desenvolupar solucions que mi-
llorin la mobilitat dels usuaris que 
es desplacen per la ciutat i plantejar 

noves propostes de valor en l’àmbit 
de l’assistència a les persones. Els 
participants –que en gran part pro-
venien del món de l’emprenedoria i 
les start-ups– van desenvolupar pa-
trons nous en la mobilitat urbana 
a través del big data; van idear ser-

veis per a persones dependents per 
reforçar la seva autonomia en els 
desplaçaments, en la llar i en l’oci; 
van crear propostes de valor en pres-
tacions assistencials del Club i van 
proposar iniciatives per millorar la 
relació amb el soci.

Marató d’idees del RACC sobre 
mobilitat i serveis assistencials

La 3a edició del RACC Innovation Challenge va plantejar el repte de desenvolupar 
propostes sobre la mobilitat urbana, l’assistència a les persones i la seguretat.

“MOU-TE BÉ ON TOUR”: 
PER UNA MOBILITAT 
SEGURA I RESPONSABLE

L’activitat de formació viària del RACC “Mou-te bé On 
Tour”, adreçada a nens i nenes de 6 a 12 anys, ha estat 
present en diversos actes realitzats a Barcelona, com la 
Festa de la Bici, la Mostra de Comerç de Sant Gervasi 
i la Festa de la Guàrdia Urbana. “Mou-te bé On Tour” 
integra en un circuit diferents modes de transport (bi-
cicletes, bicicletes elèctriques, patinets elèctrics, mo-
nopatins, etc.) per on els joves poden circular després 
d’assistir a una classe teòrica on aprenen a moure’s 
amb seguretat, respecte i civisme.
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) fa 40 anys. Durant l’any 2019, FGC ha 
celebrat el 40è aniversari de la seva creació. Per aquest motiu, s’han organitzat diferents actes 
de commemoració i s’han presentat les línies estratègiques de l’empresa per al futur.
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Esther García
“EL TRANSPORT PÚBLIC 
FA MÉS AMABLE UNA CIUTAT”  
per txell moreno. foto: jordi play.

Fa poc més de tres anys que l’Esther García 
dirigeix el departament de Material Mòbil de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC); però, professionalment, de sempre ha 
estat lligada a feines vinculades amb les vies 
del tren. “Quan vaig començar a FGC em va 
impactar molt la intensitat amb la qual es tre-
balla, la quantitat de projectes i la velocitat.” 
A més, “és un sector on cada dia aprens coses. 
Tècnicament és una revolució constant, i les 
maneres de gestionar també canvien, ja que el 
ferrocarril entra a formar part d’una cadena 
molt més gran que és la mobilitat”. Aquesta 
revolució fa que els trens es converteixin 
en “un gran laboratori de dades”. Sòcia 
RACC des de fa més de vint anys, coin-
cidint amb la compra del seu primer 
vehicle, es declara una gran defen-
sora del transport públic, amb el 
qual viatja diàriament per anar a 
la feina. “Hem d’aconseguir que 
la societat entengui que tenim un 
transport públic de qualitat, amb 
el qual es pot moure de manera àgil i, 
a més, guanyar temps, ja que durant el trajec-
te es pot aprofitar per fer moltes altres coses. 
Es tracta d’un transport més sostenible, social 
i que fa més amables les ciutats”.

Confiança i tranquil·litat. Tot i que actualment  
fa servir vehicle d’empresa, a l’Esther li agrada 
ser del RACC perquè li “dona seguretat”. “A l’hi-
vern, a més, contractem l’assegurança Slalom 
Familiar perquè anem a esquiar".p





Ets emprenedor? 
El RACC t’ajuda

Si ets soci del RACC i tens un projecte, el RACC en pot fer difusió a través 
de la nostra revista o de les xarxes socials. Envia’ns el teu cas a 

participa@racc.es o a Twitter (@ClubRACC) #EmprenedorsRACC. 
text: maria mas. fotos: jordi play.

Solucions per a l’habitatge

Josep M. Vulart_ Soc arquitecte i sempre he treballat 
en el món de la construcció i rehabilitació de cases. Des-
prés del costós procés d’haver de reforçar set bigues 
en un habitatge per reformar, he creat la Biga Extend 
(extend-system.com), unes bigues telescòpiques d’alumi-
ni, un material lleuger que aporta solidesa, resistència 
i durabilitat. A més, és la solució ideal per a habitatges 
en ús, oficines i locals on la rapidesa de muntatge i fi-
abilitat són requisits importants.

El meu pròxim repte és… oferir aquesta biga per a la 
construcció als mercats de la Unió Europea.

Banca  digital

David Montanyà i Manel Vallet_ Fa anys que ens co-
neixem i junts vam veure l’oportunitat de crear un nou 
concepte de banc: bnc10 (bnc10.com). A través d’una apli-
cació per a mòbil pots crear-te un número de compte, 
obtenir una targeta de dèbit i operar com en un banc 
tradicional, però sense comissions ni costos de mante-
niment, i amb una atenció personalitzada. És un model 
de negoci que ja fa anys que funciona a Europa, però a 
Catalunya som els primers!

El nostre pròxim repte és… seguir innovant i afegir 
nous serveis a l’aplicació.
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Turisme gastronòmic

Santi Llinares_ He unit dues de les meves passions, 
tecnologia i gastronomia, per crear Catatur (catatur.com), 
un web i una aplicació on s’hi poden trobar més de 
7.500 elaboradors que es poden visitar: formatgeries, 
fàbriques de xocolata, de cervesa artesanal… d’Espanya, 
Itàlia i Portugal. Fins ara no hi havia una guia així, tan 
global. També oferim informació sobre festes i experi-
ències gastronòmiques com ara degustacions o tallers, 
i la idea és seguir creixent a més països.

El meu pròxim repte és… consolidar una plataforma 
internacional de turisme gastronòmic.

Bioarquitectura

Mireia Mas_ Amb el desencís per la crisi de la cons-
trucció, vam descobrir la bioconstrucció, ens vam for-
mar en aquest àmbit i vam engegar La Tercera Pell 
(www.latercerapell.com). Som un grup de quatre do-
nes arquitectes que treballem per crear hàbitats sans 
i saludables, per a les persones i el medi ambient. Són 
espais lliures de radiacions i tòxics, amb materials de 
proximitat… No es tracta de fer el projecte de revista, 
sinó de tenir un procés d’obra feliç i crear espais on 
viure i treballar a gust.

El meu pròxim repte és… fer més bioconstrucció.
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Si el teu projecte pot generar ocupació, amb 
Netmentora t’oferim acompanyament gratuït.

Informa-te’n a netmentora-catalunya.org/racc

Ets emprenedor
i soci del RACC?



Estalviar ja és possible. RACCtel+, el nou servei de 
telecomunicacions del RACC i d’Euskaltel, et porta el 
millor pack per a tota la família a un preu increïble. 

Cansat de pagar més 
en la factura d’Internet, 
mòbil i televisió?

1744 racctelplus.cat Oficines RACC



Canvia a RACCtel+ abans del 31/10/2019 i gaudeix d’aquesta promoció durant 3 mesos sense compromís de permanència.  
Després el preu d’aquest pack serà de 59 €/mes. Preus amb IVA. Més informació a www.racctelplus.cat.

20GB
Trucades

il·limitades

500
Megues

+ WiFi Prèmium

FIX
Trucades a fixos  

i mòbils

I línies de mòbil addicionals

44
,9€
/mes

3 primers mesos

Pack

Canvia gratis i SENSE permanència

TV
DECO 4K

OCI

Servei 
Tècnic  

Prèmium 
gratuït

9
,9€
/mes

5GB
Trucades 

il·limitades cada una
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EL FUTUR 
ÉS COMPARTIR 

Compartir vehicle, sigui quin si-
gui (bicicleta, moto o cotxe) és una 
pràctica en constant creixement a les 
principals ciutats europees i que ha 
vingut per quedar-se. Cada cop són 
més persones les que substitueixen 
el transport privat per altres alter-
natives com la de compartir moto 
(motosharing), bicicleta (bikesharing) 
o cotxe (carsharing). 
L’estudi Ús dels vehicles compartits a 
Barcelona, elaborat pel RACC, posa 
en relleu que la utilització d’aquests 
serveis de mobilitat a Barcelona en-
cara és incipient, ja que prop del 10% 
de la població els ha fet servir. Ara 
bé, també destaca que actualment 
esdevenen una opció sostenible, se-
gura i assequible i un fenomen que 
probablement creixerà amb força 
els mesos vinents, especialment a 
partir de l’1 de gener del 2020, quan 
entri en vigor la prohibició d’entrar 

a la ciutat de Barcelona al parc de 
vehicles més vells i considerats els 
més contaminants. 

La bici, més compartida
La bicicleta és el servei compar-
tit que més usuaris ha atret (8,7%)  
–en gran part per la bona acceptació 
del servei públic Bicing–, seguit del 
cotxe (7,3%) i la moto (3,6%). Amb 
tot, el nombre d’usuaris globals no 
ha parat de créixer en els últims dos 
anys, seduint preferentment la ge-
neració de menys de 35 anys, en el 
cas de la moto i la bici compartida. 
De l’estudi, se’n desprèn que el 51% 
dels usuaris de bici han canviat el 
transport públic pel bikesharing i en 
fan un ús intensiu: el 68% l’utilitza 
com a transport habitual (entre 3 i 
5 vegades per setmana o bé cada 
dia). El perfil d’usuaris del bikes-
haring –que representen un 8,7% 

El RACC ha presentat recentment un estudi pioner 
sobre la utilització de bicicletes, motos i cotxes 
compartits a Barcelona. En aquest nou paisatge viari 
es fa necessari un creixement ordenat dels serveis de 
mobilitat compartida perquè es converteixin en una 
alternativa real i competitiva a l’ús del vehicle privat a 
les grans ciutats. PER MARTA BACH 
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A Barcelona, l’usuari ha de recollir 
i retornar el vehicle llogat en un 
pàrquing, mentre que a la ciutat 
de Madrid, els usuaris poden 
llogar un cotxe en qualsevol 
moment i des de qualsevol lloc.
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de la població–, respon a un jove 
menor de 35 anys, principalment 
treballador, però amb una presèn-
cia molt significativa del col·lectiu 
d’estudiants. 

Les motos, 
per als usuaris joves
El 77% dels usuaris que fan ser-
vir moto compartida abans feien 
aquests viatges caminant o en bi-
cicleta (30%) o amb transport pú-
blic (47%) i,  la gran majoria, el 
89%, fa menys de dos anys que fa 
servir aquest servei, sobretot per-
què l’aparició de les plataformes 
de motos és força recent. Destaca 
que només la meitat dels usuaris de 

moto compartida (53%) declara que 
té experiència prèvia en conduir 
moto abans de provar per primer 
cop aquest servei. El perfil del mo-
torista és, a més, el de treballador 
jove (83%), ja que dos de cada tres 
usuaris (69%) són menors de 35 anys, 
en contrast amb els conductors de 
cotxes compartits que en un 61% 
són més grans de 35 anys. 
Els cotxes compartits (l’estudi es 
va realitzar quan a Barcelona hi 
havia Avancar operant a la ciutat) 
s’escullen majoritàriament per fer 
desplaçaments per motius laborals 
dins de l’àrea metropolitana (a més 
de 20 quilòmetres de distància) i 
 permeten guanys mediambientals, 

El 77% dels usuaris  
de motos compartides 
abans feia aquests 
viatges caminant, 
en bicicleta o amb 
transport públic.



COM SÓN ELS USUARIS DELS 
SERVEIS DE VEHICLES COMPARTITS?
• Prop del 10% de la població de Barcelona ha fet servir un vehicle compartit.

• Majoritàriament són joves de menys de 35 anys. 
•  Un 70% no té moto o cotxe de propietat (bàsicament per una qüestió 

econòmica: adquisició i manteniment).

•  El 10% que utilitza 
bicicleta compartida 
abans circulava amb 
cotxe o moto.

•  El 60% són 
treballadors, el 30% 
estudiants i la resta té 
altres ocupacions.

•  El 97% dels 
recorreguts no arriben 
als 10 km. 

•  El 21% d’usuaris de 
motosharing abans 
circulava amb moto 
(12%) o turisme (9%).

•  Un 89% fa menys 
de 2 anys que fa servir 
aquest servei.

•  El 56% d’usuaris de 
motosharing no té 
permís específic de 
moto.

•  El 41% abans 
utilitzava un vehicle 
motoritzat. 

•  El 80% en fa un 
ús poc habitual: 
esporàdicament (18%), 
1 cop al mes (11%), 
2-5 cops al mes (51%).

•  El 63% dels usuaris 
fa trajectes superiors 
als 20 km.

BICISHARING MOTOSHARING CARSHARING
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perquè abans aquests mateixos 
usuaris es movien amb el seu ve-
hicle de propietat en un 41% dels ca-
sos. En aquest sentit, Josep Mateu, 
president del RACC, va incidir en 
què “el gran problema de Barcelona 
en termes de mobilitat es localitza 
en els vehicles que entren des de 
l’àrea metropolitana”, destacant 
que “l’única solució possible per 
evitar el col·lapse passa per millo-
rar el transport públic interurbà”, 
remarcant que “mentre no es bus-
quin solucions, els usuaris tenen 
una alternativa en el sharing, que 
hauria de combinar-se amb altres 
mitjans públics com ja es fa en al-
gunes ciutats europees”.p

Diferents models de mobilitat
Tant els sistemes que permeten fer més eficient l’ocupació del vehicle particular 
(trajecte compartit o carpooling), com els sistemes amb què es comparteix 
una flota de vehicles –sigui cotxe, moto o bicicleta (carsharing, bikesharing o 
motosharing)– han demostrat ser una gran oportunitat per contribuir a la millora 
de la qualitat de l’aire urbà. Ara bé, cada ciutat aplica un model de mobilitat propi. 
Barcelona en l’actualitat disposa d’un operador de carsharing (Ubeequo) que 
permet llogar un cotxe per hores agafant-lo i tornant-lo en un pàrquing. En 
canvi a Madrid, l’usuari pot localitzar un cotxe a prop d’on és, i deixar-lo al voltant 
del lloc on ha d’anar, el que s’anomena free-floating. Es paga només pel temps 
d’ús i a vegades pels quilòmetres fets si se superen certs límits. “La legislació 
–argumenta Lluís Puerto, Director de la Fundació RACC– ha de possibilitar 
un servei i no impossibilitar-lo i, alhora, garantir que la nova mobilitat entri de 
manera segura a les ciutats tenint cura que no es col·lapsi l’espai públic fora dels 
llocs habilitats quan els vehicles compartits estiguin estacionats.”



MÉS CICLISTES, 
PERÒ MÉS INSEGURS
Cada vegada hi ha més bicis circulant per Barcelona, un 8% més que ara fa un any. 
Aquesta és la principal conclusió del 2n Baròmetre RACC del Ciclista Urbà, tot i que 
destaca que un 55% dels ciclistes reconeixen sentir-se més vulnerables. PER TONI APARISI

Cada any que passa, hi ha més bici-
cletes que circulen pels carrers de 
Barcelona. En total, 68.000 barce-
lonins es desplacen cada dia amb 
aquest mitjà de transport, un 8% 
més que fa un any, segons es des-
prèn del 2n Baròmetre RACC del Ci-

clista Urbà a Barcelona, recentment 
publicat. Ara bé, la freqüència de 
pas de bicicletes pels carrers bar-
celonins és molt variada: dels nou 
punts analitzats pel RACC es dona 
la circumstància que per l’avinguda 
Diagonal (carril muntanya), entre 

Passeig de Gràcia i Passeig de Sant 
Joan, hi circulen 439 bicicletes de 
mitjana a les hores punta, mentre 
que al carrer de Cavallers, al barri 
de Pedralbes, només es comptabilit-
zen cinc bicicletes de mitjana cada 
seixanta minuts. 
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Segons es desprèn de l’estudi del 
RACC, s’ha estès la sensació de vul-
nerabilitat entre el 55% dels ciclis-
tes, en gran part pel fet que, des de 
l’1 de gener, ja no està permès cir-
cular per les voreres de menys de 
cinc metres. Hi ha una altra dada 
que crida l’atenció: el 45% dels ci-
clistes afirmen que desconeixen les 
normes de circulació de bicicletes 
per la ciutat, fet que explica que el 
18% utilitzi el mòbil mentre pedala 
(un 8% més que fa un any) o que el 
34% utilitzi auriculars, totes dues 
pràctiques prohibides. 
Tot i que el nombre de desplaça-
ments amb bicicleta s’ha incrementat 

un 79% des de l’any 2010 i malgrat 
que s’han reduït un 10% les bicis 
implicades en accidents, encara no 
es pot afirmar que Barcelona sigui 
una ciutat autènticament “bicicleta-
ble”. Els experts en mobilitat apun-
ten que per aconseguir aquest ob-
jectiu es necessita una combinació 
de mesures, que no n’hi ha prou de 
fer més quilòmetres de carrils bi-
ci. En el cas de Barcelona, algunes 
d’aquestes decisions proposades pel 
RACC serien, per exemple, consen-
suar amb els veïns i els comerços de 
l’entorn la implantació de nous car-
rils, després d’auditar els existents 
i consolidar-los, i crear grans pàr-

quings públics vigilats en els llocs 
que actuen d’intercanviadors de mo-
bilitat, com és el cas de l’estació de 
Sants i de la plaça de Catalunya. De 
fet, el 42% dels ciclistes suspenen la 
seguretat dels aparcaments en for-
ma d’U, i això és un dels principals 
frens identificats perquè augmenti 
la mobilitat amb bicicleta.

Augmenta l’ús de casc
Vet aquí més dades interessants de 
l’estudi: el 73% dels ciclistes guarda 
la seva bici a casa a la nit (el 60% 
al domicili i el 13% en un pàrquing 
propi), el 24% la deixa al carrer i el 
3% restant en pàrquings de paga-
ment. D’altra banda, l’ús del casc, 
encara que no és obligatori per als 
majors de 16 anys, ha passat del 35% 
al 40%. Finalment, la facilitat d’ús 
del  bikesharing ha permès que per-
sones que anteriorment feien servir 
altres mitjans de transport ara es 
desplacin amb bicicleta, sobretot 
amb Bicing. Això sí, els viatges són, k

El 45% dels ciclistes 
diuen que no coneixen 
les normes de 
circulació per la ciutat. 
 
El 18% fa servir el 
mòbil mentre pedala 
i el 34% es posa els 
auriculars.
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en general, més curts, possiblement 
perquè la tarifa plana dona dret a 
30 minuts; això suggereix, segons 
l’opinió del RACC, la necessitat 
d’ampliar-la a 45 minuts.
Segons recull el baròmetre, la ma-
joria dels accidents que afecten els 
ciclistes acostumen a ser caigu-
des simples, amb l’especificitat 
que en el 44% dels casos no hi 
ha cap altra persona implicada 
a part del ciclista. Entre els vehi-
cles que generen més inseguretat 
als ciclistes, el primer lloc l’ocupa 
el cotxe, seguit del camió. Cal re-
cordar que el RACC ha plantejat 
la necessitat d’impulsar una as-
segurança de responsabilitat civil 
obligatòria que cobreixi els ciclis-
tes, així com promoure campanyes 
informatives.

Copenhaguen, la referència 
Tot i que la bici creix amb força a 
Barcelona, segueix sent encara un 
mitjà de transport minoritari, ja 
que només representa el 3,3% dels 
viatges que es realitzen diàriament 
(davant del 47,6% que es fan a peu i 
el 34,4% en transport públic). Una 
altra cosa són les bones perspectives 
de futur per la creixent sensibilit-
zació davant el canvi climàtic o la 
necessitat evident que cal millorar 
la qualitat de l’aire. Però perquè es 
concretin els bons auguris que els 
experts atribueixen a la bicicleta, 
Barcelona no pot perdre de vista el 
camí que han iniciat altres ciutats. 
“L’experiència mostra –declarava re-
centment al diari britànic The Guar-
dian Fran Graham, el coordinador 
de la campanya per promoure l’ús 
de la bicicleta a Londres– que si 
crees les condicions que fan que les 
persones se sentin segures d’anar 
amb bicicleta, ho faran.” 
La gran referència és Copenhaguen, 
on el 41% dels desplaçaments es fan 
pedalant, gràcies, en gran manera, 

al fet que a la capital de Dinamar-
ca hi ha carrils segurs perquè els 
ciclistes puguin circular sense cre-
uar-se amb els vehicles, i fins i tot 
semàfors que es posen en verd 
abans per a les bicis que per als 
cotxes. És a dir, una infraestructura 
connectada, segura, intuïtiva i àm-
plia, on prima més la qualitat que 
la quantitat. Però si el destí sembla 
clar, ja que estem tots d’acord que 
triar la bicicleta és millor per a la 
salut de tothom, millor per al clima, 
més econòmic i més ràpid, encara 
falta definir més i millor l’itinerari 
futur de la bicicleta a la ciutat de 
Barcelona.p

I per què escollir la bicicleta?

És un mitjà de transport ràpid, sa i net. Vet aquí els tres motius que adduei-
xen els ciclistes per justificar l’elecció de la bicicleta com a mitjà de transport 
idoni. No obstant això, encara queda un llarg camí per arribar al “veni, vidi, 
 vici” romà i que els viatges en bici deixin de ser minoritaris. Ara bé, d’això nin-
gú en dubta: la sostenibilitat viatja en dues rodes; la bici genera zero emis-
sions, fomenta un estil de vida saludable, els seus accidents són menys greus 
(ja que a menor velocitat la gravetat també és menor) i afavoreix combinar 
diversos modes de transport en un mateix desplaçament.

k

Tot i que l’ús de la 
bicicleta creix amb 
força a Barcelona, 
només representa el 
3,3% dels viatges que 
es fan cada dia a la 
ciutat.
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L’assegurança 
de llar més completa 
al millor preu
 

Revisió anual gratuïta de les instal·lacions 
de calefacció i d’electricitat.

2 hores de manetes a la llar per a tasques  
de bricolatge.

Reparació d’electrodomèstics: rentadora, 
rentavaixella, nevera…

Hi som  
per ajudar

El contingut d’aquest anunci és informatiu i no té valor contractual. El detall de les garanties i cobertures s’especifica a les condicions generals i particulars 
de la pòlissa contractada. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., i autoritzada per a operar en el ram de les assegurances de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A més, 
comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR AGRUPACIÓN SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit 
entre les dues entitats asseguradores, en virtut de l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. 
Registre en la D.G.S.F.P. amb el número: C0708A58201740. Període de vigència de la promoció “Agrupa les assegurances”: del 4 de febrer de 2019 al 31 de 
gener del 2020. Pots consultar el detall de les condicions a racc.cat.

Informa-te’n al 900 357 357, racc.cat o                     
dirigeix-te a la teva oficina RACC més propera.

ASSEGURANÇA DE LLAR 
  900 357 357 I 

696 861 660
  racc.cat

I



L’augment de la conscienciació i 
el respecte pel medi ambient s’ha 
traduït també en un increment 
de la venda de vehicles elèctrics 
a Espanya, que s’ha disparat un 
130% durant el primer semestre 
de l’any 2019. Per marques,  Tesla 
(1.051 unitats),  Nissan  (1.001), 

 Renault (527),  Hyundai (526), 
BMW (468) i Smart (342) han en-
capçalat la llista dels elèctrics 
més sol·licitats. Mentre que per 
models, el Tesla Model 3 ocupa 
la primera posició, seguit molt 
de prop pel  Nissan LEAF i, en 
tercer lloc, pel  Renault ZOE. 

Renault ZOE

BMW i3 Smart Fortwo

Smart Forfour Audi e-TronKia Niro

1.051 1.001

Hyundai Kona

526 468 342

527

330

VW e-Golf

306

Tesla Model 3 Nissan LEAF

128 91

EL RACC PRESENTA LA SE-
GONA ONADA DELS TESTS 
GREEN NCAP, el programa 
europeu que mesura l’impacte 
ambiental dels automòbils, en 
concret les emissions conta-
minants i el consum. Dels cinc 
vehicles analitzats han aprovat 
tots, però ha destacat el Nissan 
LEAF 100% elèctric, amb cinc 
estrelles, la màxima puntua-
ció possible; l’Opel Vauxhall 
Corsa (gasolina), aconsegueix 
quatre estrelles, mentre que el 
Mercedes-Benz C-220D 4MA-
TIC (dièsel), el Renault Scenic 
dCi 150 (gasolina) i l’Audi A4 
Avant g-tron (gas) n’han acon-
seguit tres. Més informació:  
www.greenncap.com

ARRIBA LA HARLEY ELÈC-
TRICA. Cinc anys després que 
Harley-Davidson comencés a 
desenvolupar la LiveWire, la 
primera gran moto elèctrica 
de la marca, la versió defini-
tiva es va presentar al juliol a 
 Portland.  Des del setembre es 
ven en dos concessionaris a 
Espanya per 33.770€.  

FONT: ANFAC

Els vehicles elèctrics 
més venuts a Espanya 
durant el 2019
El Tesla Model 3 i el Nissan LEAF són els elèctrics 
més sol·licitats durant el primer semestre de l’any. 
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L’assegurança 
de cotxe més completa  
al millor preu

 
 

Cotxe de substitució perquè puguis continuar 
el viatge.
La millor indemnització en cas de robatori, 
d’incendi o de sinistre total.
Et regalem 200 € de la teva franquícia en cas 
de sinistre.

Informa-te’n al 900 357 357, racc.cat o  
dirigeix-te a la teva oficina RACC més propera.

Hi som  
per ajudar

El contingut d’aquest anunci és informatiu i no té valor contractual. El detall de les garanties i cobertures s’especifica a les condicions generals i particulars 
de la pòlissa contractada. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., i autoritzada per a operar en el ram de les assegurances de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A més, 
comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR AGRUPACIÓN SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit 
entre les dues entitats asseguradores, en virtut de l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Registre 
en la D.G.S.F.P. amb el número: C0708A58201740. Període de vigència de la promoció “Agrupa les assegurances”: del 4 de febrer del 2019 al 31 de gener de 
2020. Pots consultar el detall de les condicions a racc.cat.

ASSEGURANÇA DE COTXE 
  900 357 357 I 

696 861 660
  racc.cat

I



El futur de l’automòbil passa pel 
cotxe elèctric, connectat i amb ze-
ro emissions contaminants. Així 
és com ho entén Volkswagen, que 
aposta per l’electromobilitat global 
i s’ha bolcat en el desenvolupament 
de la seva família d’elèctrics so-
bre una nova plataforma modular 
(MEB) amb la qual construeix el 
seu futur com a marca. Es tracta 
de l’espina dorsal sobre la qual es 
crearà una àmplia gamma de cot-
xes elèctrics amb propulsió i mo-
tor posteriors –tot i que hi haurà 
models que muntaran també un 

propulsor davanter i disposaran de 
tracció total. I amb una distribu-
ció òptima del pes, amb la bateria 
situada sota el terra del vehicle. 

ID.3, la nova icona 
de la marca
Comença una nova era en la qual 
VW ha bolcat tota la seva capacitat 
tecnològica i que ha començat amb 
la presentació al món del nou logo-
tip de la marca i del primer cotxe de 
la família ID, que estrena la plata-
forma MEB. Es tracta de l’ID.3, un 
model compacte amb una longitud 

semblant a la d’un Golf, però amb 
l’habitabilitat d’un Passat i amb con-
nexió total a la xarxa. El seu para-
brisa de realitat augmentada serà 
una finestra al nou món i connecta-
rà el seu conductor amb les futures 
tecnologies dissenyades per fer-nos 
la vida més fàcil. Començarà a pro-
duir-se al novembre, i arribarà als 
concessionaris a la primavera del 
2020, tot i que ja han començat les 
prevendes, amb un competitiu preu 
a Alemanya en la seva versió bàsica 
per sota de 30.000€. Sortirà amb la 
versió de llançament First Edition, 

LA NOVA ERA ELÈCTRICA 
DE VOLKSWAGEN
L’aposta de Volkswagen per l’electromobilitat és global. Una nova era que comença 
amb la presentació de l’ID.3, el proper emblema de la marca alemanya.
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reservada als primers 30.000 clients, 
que comptarà amb un equipament i 
colors específics. Serà el futur super-
vendes de la marca, amb el qual VW 
espera omplir les carreteres d’arreu 
del món i convertir-lo en un refe-
rent mundial, un emblema, com ho 
va ser el Beetle i ho segueix sent el 
Golf avui dia. 
Està previst que l’ID.3 disposi de tres 
variants: la primera, per al seu llan-
çament, dotada d’una bateria amb 
capacitat de 58 kWh que proporcio-
narà a l’ID.3 una autonomia de 420 
km (WLTP); més endavant, amb una 
bateria més petita que li proporci-
onarà una autonomia de 330 km; i 
finalment, amb una de més capacitat, 
77 kWh, amb la qual podrà arribar 
als 550 km. Es podrà recarregar amb 
un carregador ràpid (100 kW) en 30 
minuts per disposar d’una autono-
mia de 290 km (WLTP).p

L’ID.3 de Volkswagen 
aspirarà a convertir-se en 
un emblema de la marca 
com ho va ser el Beetle i 
ho segueix sent el Golf.  

Teléfono gratuito
900 839  745 EXT

97

Llame hoy para que le asesoremos gratuitamente

Si tiene difi cultades para subir las escaleras, llame ahora 
a STANNAH y uno de nuestros expertos en movilidad le 
visitará sin compromiso de manera gratuita.

✔  Llevamos más de 50 años en España instalando 
Salvaescaleras 

✔  Se ajustan perfectamente a su escalera tanto si es 
recta como curva sin necesidad de obras

✔  Seguro, fi able y fácil de usar
✔  Suba y baje las escaleras tan solo presionando 

un botón
✔  Diseñado para su confort y comodidad, 

asiento y reposapiés plegables
✔  Una gran gama de acabados que se adaptan 

a su decoración
✔  Disponibles para una rápida instalación

Recupera tu 
libertad en casa

www.stannah.es

10%
DESCUENTO
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55 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada

LA MILLOR CITA 
DEL MUNDIAL
La 55 edició del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, que es disputarà del 24 al 
27 d’octubre i que és un esdeveniment amb un impacte en el territori de 50 milions 
d’euros, tornarà a ser clau en el desenllaç del Campionat del Món de Ral·lis. PER NURIA GARCÍA
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Un any més, i ara ja en portem 55, el 
 RallyRACC torna a ser la cita impres-
cindible per als amants del motor. 
La prova, penúltima del calendari 
del Campionat del Món de Ral·lis, 
tornarà a ser una de les més emo-
cionants i diferents del Mundial i, 
com ja va passar l’any passat, serà 
clau en la disputa dels títols de les 
diferents categories que integren 
el campionat: pilots, constructors, 
WRC2 Pro i WRC2.
En total, en els quatre dies que du-
rarà, els pilots hauran de comple-
tar 1.288,85 quilòmetres, dels quals 
325,08 seran de velocitat, repartits en 
17 trams cronometrats que es dispu- k

taran entre asfalt i terra, fet que un 
any més manté la singularitat de 
la prova. 
Entre les novetats d’enguany destaca 
el fet que el tram de terra Horta-Bot 
(previst per al divendres 25) modi-
fica el seu recorregut: hi haurà un 
nou punt d’inici i s’hi afegeixen uns 
quilòmetres de l’anterior tram de 
Pesells. En l’etapa del diumenge, la 
novetat serà que torna la Mussara, 
al revés de com es va fer l’any 2014, 
i que serà el power stage que donarà 
punts extres als cinc pilots amb els 
millors temps. El tram de proves del 
dijous –conegut com a shakedown– 
es farà a Salou. La localitat també 

Durant els quatre dies 
de la prova, els pilots 
hauran de completar 
1.288,85 quilòmetres 
repartits en 17 trams 
cronometrats que 
es disputaran entre 
asfalt i terra. 
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acollirà la cerimònia oficial de sor-
tida, el mateix dijous a les 19 hores, 
i el tram urbà de dissabte a la tarda, 
un dels que genera més interès per 
part del públic.

Salou, epicentre esportiu
Per quinzena temporada seguida, 
l’epicentre del ral·li serà Salou, amb 
la Costa Daurada i el parc temàtic 
de Port Aventura World com a marc 
incomparable de la cita. Els 50 mili-
ons d’euros d’impacte en el territori 
que la temporada passada va gene-
rar la cita denoten la importància 
d’aquest esdeveniment, que l’any 
passat va  tenir 192.000 espectadors 
presencials, a més de 93,7 milions 
per televisió i de quatre milions a 
les xarxes socials (@RallyRACC i 
#RallyRACC). Com sempre, el RACC, 
com a organitzador del ral·li, vetlla 
per la seguretat dels espectadors que 
volen viure de prop aquest esdeve-
niment, habilitant zones sense risc 
des d’on els seguidors podran veu-
re el ral·li amb seguretat.
Un altre dels punts en què el RACC 
vol fer partícip tothom és la qüestió 
mediambiental. Com ja ha anat fent 
els últims anys, abans de la prova 
posa en marxa polítiques per mi-
nimitzar-ne al màxim l’impacte 
ambiental. Com sempre, la col·la-
boració dels aficionats serà un punt 
important: per això se’ls adrecen 
campanyes específiques de conscien-
ciació per prioritzar el manteniment, 
la neteja i la protecció de l’entorn.

55 anys d’emoció 
a Catalunya
Aquest any el RallyRACC celebra el 
seu 55è aniversari. La cita, que en un 
inici era el Ral·li de Catalunya i que 
el 1988 es va unificar amb el Costa 
Brava, no va ser prova puntuable 
per al Campionat del Món de Ral·lis 
fins al 1991, moment en què gràcies 
a l’embranzida del títol de campió 
del madrileny Carlos Sainz es va 
dissenyar un ral·li de quatre dies 

Un ral·li decisiu per als pilots
Ja fa deu anys que el RallyRACC es caracteritza per un fet únic i destacable: 
el seu caràcter mixt, convertint-se en una prova que combina terra i asfalt, un 
fet que, a banda de la seva singularitat, afegeix dificultat tècnica per als pilots 
i els equips, que han de fer canvis als vehicles per adaptar-los de terra a asfalt 
en tan sols 1 hora i 15 minuts. De fet, el RallyRACC Catalunya-Costa Daurada és 
l'única cita de tot el calendari del Mundial de Ral·lis que manté aquesta peculia-
ritat.   Novament aquest any, les terres tarragonines tornaran a acollir el podi (a 
la foto, els campions de l’any passat) d’una de les proves de gran rellevància 
mundial i on tots els participants aspiren a guanyar. Si la temporada 2019 
continua tan igualada –com ja va passar l’any passat–, és molt probable que el 
RallyRACC sigui una altra vegada decisiu. 

i de 1.600 quilòmetres repartits en 
35 trams, tant de terra com d’asfalt. 
Després de diversos canvis, d’apostar 
per la terra i de més tard fer el gir a 
l’asfalt, el 2010 es va optar pel ral·li 
mixt, recuperant l’estructura amb la 
qual es va entrar al Mundial. El pas 
de la Costa Brava a la Costa Daurada 
es va fer l’any 2005, després que, des 

del 2001, Port Aventura fos el parc 
d’assistència. El primer guanyador 
va ser Sebastià Salvadó, –qui va ser  
President del RACC durant 3o anys 
i que ha traspassat recentment–, al 
volant d’un Alfa Romeo, mentre que 
el 2018, en una prova que no es va 
decidir fins al final, va ser per a 
Sébastien Loeb amb un Citroën.p
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Pensar en els inicis d’un jovenet Marc 
Márquez, vestit amb una granota gro-
ga just quan començava a competir en 
les curses de promoció que impulsa 
el RACC, és un dels al·licients que 
tenen els actuals protagonistes de la 
Copa PromoRACC. “Si ell, que ara per 
ara té 7 títols de campió del món, va 
començar així, per què nosaltres no 
podem fer el mateix?”, es pregunten. 
Aquesta màxima és la que els mou 
a esforçar-se cada dia per ser més 
bons pilots, però també més bones 

persones. El RACC, que té una llarga 
trajectòria treballant amb l’esport de 
base donant suport als pilots joves 
en les seves primeres passes com a 
professionals, ha obtingut un gran 
reconeixement en el motociclisme. 
Any rere any, els programes de for-
mació del RACC han portat a l’elit del 
Mundial molts pilots, entre ells els 
últims campions del món de MotoGP, 
Marc Márquez i Jorge Lorenzo, però 
també molts d’altres, com Toni Elías, 
Dani Pedrosa, Pol i Aleix Espargaró, 

Álex Rins, Maverick Viñales i, fins i 
tot, Fabio Quartararo, que va guanyar 
les dues categories del PromoRACC. 
Sense anar més lluny, aquest any en 
la categoria reina del campionat del 
món hi ha 9 pilots RACC, mentre que 
en total n’hi ha 53 que competeixen 
a les diferents disciplines de l’esport 
del motor.

Conèixer els seus ídols. Els nens i 
nenes que participen aquest any en la 
Copa PromoRACC van conèixer els 

El RACC forma els futurs 
guanyadors de MotoGP

Els joves pilots de la Copa PromoRACC coneixen al Circuit de Barcelona-Catalunya 
les figures del mundial de MotoGP que, com ells, també van rebre l’ajuda del RACC 

per fer les seves primeres passes com a professionals. per nuria garcía

 



Escola de campions: 9 pilots RACC 
competint al Mundial de MotoGP 
A les tres categories del Mundial de 
MotoGP d’aquest any hi ha un total 
de 9 pilots que, de ben petits, van 
començar a fer les primeres passes 
com a pilots professionals amb el 
suport del RACC, que ha creat una 
autèntica escola de campions.  
Des de pilots com Marc Márquez i 
Jorge Lorenzo, que han guanyat 12 
títols mundials entre tots dos, fins 
al jovenet pilot de Borriana, Sergio 
García Dols –que enguany debuta a 
Moto3 i que es va perdre la primera 
cursa de l’any a Qatar per no tenir 
encara 16 anys– i el seu company 

d’equip Alonso López,  passant pels 
germans Pol i Aleix Espargaró, tots 
ells han sorgit del planter del RACC 
i ara es troben a primera línia de 
competició. 
L’objectiu del RACC a l’hora de pro-
moure i acompanyar la carrera de 
nens i nenes que destaquen en es-
ports de motor és que tots visquin 
l’esport des dels valors de la supera-
ció i el compromís per millorar cada 
dia ajudant-los a desenvolupar les 
seves habilitats per competir com a 
esportistes i, a la vegada, promoure 
els seus valors com a persones.  

Marc Márquez 
MotoGP

Jorge Lorenzo 
MotoGP

Aleix Espargaró 
MotoGP

Pol Espargaró 
MotoGP

Àlex Márquez 
Moto2

Xavier Vierge 
Moto2

Alonso López 
Moto3

Albert Arenas 
Moto3

Sergio García Dols 
Moto3
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seus ídols (foto superior) en l’entorn 
del Circuit de Barcelona-Catalunya, 
pilots en els quals s’emmirallen per 
arribar a l’elit. Però que ells, que ara 
tot just comencen, puguin arribar a 
ser  campions, no és fruit de la casua-
litat. Hi ha molta feina al darrere. El 
RACC fa més de 30 anys que ajuda 
els pilots de totes les disciplines de 
l’esport del motor a fer el pas cap a la 
seva professionalització, tutelant els 
futurs campions. Com una veritable 
escola de pilots, el RACC els ajuda 
a desenvolupar les seves habilitats 
per competir i els seus valors com a 
persones. Els pilots joves ho saben: 
no només s’hi compten els resultats 
esportius, també cal treure bones 
notes per seguir endavant. Només 
així podran ser partícips dels èxits 
del motociclisme català d’un futur 
proper.p



El Rally Catalunya Històric torna un 
any més per rememorar el Rally de 
les Caves, disputat del 1973 a 1983. 
En tres anys, aquesta prova –que 
organitza el RACC i té la sortida i 
l’arribada a la ciutat de Barcelona–, 
s’ha convertit en un dels ral·lis de 
regularitat en carretera tancada de 
referència, a l’alçada de les proves 
internacionals més prestigioses. 
La bellesa de l’entorn –les comarques 
de l’Anoia, l’Alt i el Baix Penedès i 
els seus voltants amb les vinyes com 

a paisatge principal–, una organit-
zació de prestigi i unes selectes 
condicions d’inscripció (amb les 
màximes comoditats i serveis po-
sats a disposició pel RACC), són els 
ingredients que fan que aquest ral·li 
sigui tan especial. 

Dues categories diferents 
Enguany, el Rally admet dues cate-
gories diferents per escollir: 
•  Regularitat Sport: (màxim 55 km/h), 

amb mitjana alta i baixa. 

•  Regularitat Super Sport: (màxim 
70 km/h). 

Els vehicles admesos són els fa-
bricats entre 1947 i 1995. També 
com a novetat, en aquesta edició hi 
ha tres opcions diferents d’inscrip-
ció: Rally Premium (amb tot inclòs); 
Rally Basic i One-Day Rally per als 
qui vulguin participar-hi només el 
dissabte 29 de febrer.
Prereserva de plaça i sol·licitud 
d’informació a:
rallycatalunyahistoric@racc.esp 

Obertes les inscripcions del 4t Rally 
Catalunya Històric-Rally de les Caves
Aquesta edició de la prova, que se celebrarà el proper 28 i 29 de febrer de 2020, 
ofereix tres possibilitats d’inscripcions: Premium, Basic i One-Day Rally. 
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Viticultura ecològica & sostenible

www.sumarroca.com

Celebra els orígens

#sumarroca #sumamoments

BOTIGA ONLINE

10% de descompte* 
per socis i sòcies del RACC amb el codi promocional RACC10

*Vàlid fins al 31 de desembre



Necessites més informació? Posa't en contacte amb motorsport@racc.es 

■  Esperit de Montjuïc  
(5-7 abril) 
 
 
 
 
 
 
 

■  Catalunya FIA 
World Rallycross  
(27-28 abril) 

■  Fórmula 1 
GP d’Espanya  
(10-12 maig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Campionat d’Espanya 
Cetelem Superbike  
(25-26 maig) 

■  FIM CEV Repsol 
International 
Championship  
(8-9 juny)

■  GP Monster Energy 
de Catalunya de 
MotoGP  
(14-16 juny) 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Campionats de 
Catalunya 
Motociclisme  
(30 juny)

■  24 Hores de 
Catalunya de 
Motociclisme  
(5-7 juliol)

■  24 Hores de 
Barcelona 
d’Automobilisme – 
Trofeu Fermí Vélez 
(30 agost-1 set.) 
 
 
 
 
 
 
 

■  Ral·li Monte-Carlo 
Històric 
(2 febrer) 
 
 
 
 
 
 
 

■  Fórmula 1 Test Days 
(18-21 febrer/ 
26 febrer-1 març) 
 
 
 
 
 
 

■  3r Rally Catalunya 
Històric  
(1-2 març) 
 
 
 
 
 
 
 

■  TCR Caterham  
(25 març)

✓
✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓✓

✓

■  Bicircuit Festival  
(7-8 setembre)

■  Internacional 
GT Open  
(21-22 setembre) 
 
 
 
 
 

■  Festival de Velocitat 
de Barcelona  
(27-29 setembre)

■  54 RallyRACC 
Catalunya-Costa 
Daurada   
(24-27 octubre) 
 
 
 
 
 
 

■  Campionats 
de Catalunya 
d’Automobilisme – 
Copa d’Espanya de 
resistència   
(9-10 novembre)

✓ PROVA CELEBRADA

EL 2019, VIU L’EMOCIÓ 
DE LES COMPETICIONS 
ESPORTIVES DEL RACC

✓

✓
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Assessorament gratuït
Visita a domicili sense cost
Pressupost sense compromís
Finançament a mida

 www.validasinbarreras.com
900 414 000

Et costa pujar i baixar escales?Et costa pujar i baixar escales?

ASSESSORAMENT GRATUÏT
I FINANÇAMENT A MIDA!

Cadires pujaescales

Plataformes

Mini elevadors



Ara també pots informar-te dels 
serveis del RACC via WhatsApp
Envia un missatge al número de telèfon 696 861 660 i donarem 
resposta als teus dubtes al moment.

El RACC cada cop és més a prop dels socis 
i clients i, per posar-ho encara més fàcil, 
a partir d’ara disposa d’un nou canal 
informatiu: el WhatsApp. És una eina 
gratuïta i ràpida que et permet estar al 
corrent dels següents serveis del Club: 
•  Assegurances
•  Viatges
•  Autoescola i recuperació de punts
•  Cursos i experiències de conducció
•  Venda de cotxes

D’altra banda, el RACC també disposa de 
l’App RACC Assistència, que permet al 
soci sol·licitar ajuda mecànica, mèdica, a 
la llar o en viatge des del telèfon mòbil.   

El RACC, al teu costat
Ser del RACC significa tenir la tran-
quil·litat d’estar a les millors mans. 
Amb confiança i compromís, el RACC 
farà el que sigui possible, directament 
o  coordinant el tipus d’ajuda que neces-
sitis en qualsevol situació, en qualsevol 
moment i en qualsevol lloc del món, i 
per això disposem de diferents canals 
de contacte:

Per WhatsApp: 696 861 660

Per telèfon: 900 357 357

Al web: www.racc.cat

 
També ens pots seguir a través de les 
xarxes socials: 
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Els serveis del RACC encara 
més a prop dels nostres socis

La població mundial ja supera els 
7.500 milions de persones i més 
de 5.000 milions són usuàries de 
telèfons mòbils. Aquest fenomen, 
d’abast mundial, ha canviat els 
nostres hàbits i la nostra manera 
de comunicar-nos.

En un món hiperconnectat, 
WhatsApp és la xarxa social mò-
bil més utilitzada, per davant de 
 Facebook, Twitter i Instagram. 
A Espanya, més de vint-i-cinc 
milions de persones la fan servir 
habitualment, i no una o dues ve-
gades al dia, sinó fins a sis cops 
per dia de mitjana. Podríem dir, 
sense por d’exagerar, que la nos-
tra és una societat enganxada al 
mòbil i en especial al WhatsApp.

Per tot això, el RACC ha  ampliat 
els seus canals d’informació, 
posant a disposició dels seus 
socis un número de telèfon  
(696 861 660) específic per fer 
servir a través d’aquesta aplica-
ció, totalment gratuïta.

A tots aquells que es posen en 
contacte amb nosaltres per in-
formar-se, a partir d’ara des del 
WhatsApp, però també als que 

s’estimen més fer una truca-
da telefònica, als que preferei-
xen acostar-se personalment 
a qualsevol de les 132 oficines 
de l’entitat, així com als que op-
ten per fer servir el nostre web  
(www.racc.cat) o l’oficina virtual 
a Facebook i a  Twitter, el RACC 
els presta un servei proper, cà-
lid i personalitzat. Tres milions de 
trucades gestionades a l’any, més 
de 3,5 milions de visites al nos-
tre web i 402.000 seguidors a les 
xarxes socials són xifres que mos-
tren la intensitat de la nostra ac-
tivitat i de la nostra comunicació.

Però encara més important que 
les xifres i l’aposta tecnològica 
per ser cada cop més ràpids i efi-
cients, és la nostra voluntat de ser 
al costat dels nostres socis, per 
aclarir els seus dubtes i oferir-los 
els serveis d’alta qualitat que mi-
llor s’adaptin a les seves necessi-
tats. Darrere de cada missatge, 
de cada trucada i de cada gestió 
hi ha tot un equip humà que té 
com a prioritat oferir-los la mi-
llor solució de mobilitat, d’oci i a 
la llar, en cada moment. Hi som 
per ajudar, ara també des del 
WhatsApp.

Xavier Pérez. Director General del RACC
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Un espai especialitzat en reformes en 
ple Eixample de Barcelona, on trobaràs 
la tranquil·litat de saber que disposes 
d’un servei de qualitat, una atenció 
personalitzada i l’assessorament d’un 
interiorista. Parlem de la teva reforma? 

T’esperem a
C/ València, 146. Barcelona
Dilluns a divendres de 9 a 19h

nexdom.cat
900 321 321

Tot el servei del RACC,  
ara a la llar.

SERVEI DE  
REFORMES NEXDOM

FES REALITAT LA CASA DELS TEUS SOMNIS



Cuidem la teva llar

BANYS
CUINES
REFORMES INTEGRALS
PARQUET
PINTURA

SERVEI DE  
REFORMES NEXDOM



Les noves cuines del segle XXI han 
deixat de ser espais secundaris per 
convertir-se en l’autèntic cor d’una 
llar i esdevenir més funcionals i 
socials, ben bé com si fossin una 
extensió de les zones comunes. Per 
fer-ne una reforma adequada, és 
imprescindible tenir en compte di-
ferents factors que et permetran 
obtenir un espai que serà més efi-
cient i estètic.  

Distribució correcta 
de les diferents zones
El procés de distribuir i compar-
timentar correctament la cuina és 

una de les claus fonamentals per 
esprémer i treure el màxim profit 
d’aquest espai.
Una cuina ben distribuïda ha de 
tenir de quatre a cinc zones diferen-
ciades: la zona de cocció, la d’aigües 
o aigüera, la d’emmagatzematge i 
rebost, la de treball i, en el cas de 
les cuines de dimensions més grans, 
la d’office o menjador.
Encara que, tradicionalment, en la 
reforma d’una cuina, la composició 
de les diferents àrees s’ha regit per 
l’anomenat triangle de treball, que 
és la figura que resulta de traçar 
una línia entre la zona de cocció, 

la d’aigües i la d’emmagatzematge, 
aquest principi és més complicat 
d’aplicar en el disseny de les noves 
cuines, especialment d’aquelles que 
estan obertes a la sala i al menjador. 
Per aquest motiu, i també per les 
noves disposicions del mobiliari, 
actualment és més funcional di-
vidir la cuina en àrees de treball 
diferenciades. Aquest nou siste-
ma d’organització permet aprofitar 
més i millor la funcionalitat de ca-
da àrea i incloure usos que antiga-
ment no estaven contemplats, com, 
per exemple, la creació d’una zona 
d’office per als àpats de cada dia, 
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CLAUS PER 
REFORMAR 
LA CUINA

La cuina s’ha convertit en una de les estances més importants de 
qualsevol llar. Descobreix a continuació quins són els aspectes 

essencials per tal de fer-ne una reforma de l’espai adient i  
aprofitar-ne al màxim totes les possibilitats. per esther algara

SECCIÓ LLAR



Cuina amb illa amb acabat llis per 
al mobiliari i de vetes amb efecte 

marbre, per a frontals i taulells. 

GJ KITCHENS
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fins i tot en cuines de dimensions 
més reduïdes.
Organitzar les diferents zones i els 
elements en funció de l’ús que es 
donarà a cada àrea serà fonamen-
tal per tal de gaudir de cada espai 
d’una manera més eficient.

Disseny d’una 
cuina amb illa
Les illes de cuina s’han convertit 
en les autèntiques protagonistes 
de les noves cuines.
Aquest element es pot aplicar a 
cuines independents de grans di-
mensions o també per al disseny de 
cuines obertes a la sala i menjador, 
com a peça amb una funcionalitat 
específica i, al mateix temps, com 
a separador d’ambients.
Decidir quina serà la funció prin-
cipal de l’illa és el primer pas per 
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(A dalt) Cuina negra d’estil contemporani amb una gran illa de cuina central amb zona d’aigües i emmagatzematge. (Dreta) 
Cuina de tons blancs i fusta amb barra perpendicular fixa i tamborets. (Damunt d’aquestes línies) Cuina blau petroli i daurat 
amb barra connectada a l’illa de fusta de roure.
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aconseguir el disseny més encertat 
segons les necessitats i costums 
dels usuaris.
Una illa de cuina es pot utilitzar per 
ubicar-hi la zona d’aigües i els elec-
trodomèstics relacionats amb ren-
tar i amb manipular els aliments, 
com ara el rentaplats i la zona de 
reciclatge, per instal·lar-hi la zona 
de cocció i calaixos d’emmagatze-
matge o per integrar-hi una àrea 
de menjador de diari mitjançant 
una extensió del taulell de cuina 
i uns tamborets.
Si vols que a la teva illa hi hagi la 
pica i petits electrodomèstics, et 
caldrà més espai, mentre que si el 
que vols és fer-la servir com a  office 
hauràs de donar prioritat a la zona 
de seients.

Sigui com sigui, és imprescindible 
que l’illa de la cuina tingui unes di-
mensions que permetin circular-hi 
al voltant còmodament i que hi ha-
gi espai suficient per poder obrir i 
tancar tots els calaixos, les portes 
dels electrodomèstics que hi hagi 
instal·lats i tots els elements que 
la conformen, de manera senzilla 
i evitant, és clar, que puguin xocar 
amb la resta de peces situades a 
l’altre costat.
Les mides més adequades de l’illa 
de la cuina també dependran de les 
seves funcionalitats. La longitud 
de partida pot rondar els 120 cm, 
encara que si s’hi ha d’afegir l’ai-
güera, el rentaplats i l’àrea de coc-
ció, hauria de fer 210 cm de llarg 
com a mínim.

Afegir una barra per als esmorzars i 
dinars de cada dia determinarà l’al-
çada del taulell de l’illa. Un taulell 
a 90 cm d’alçada servirà per a tam-
borets baixos, mentre que els alts 
necessitaran que estigui a 110 cm 
de terra. Si es tria aquesta segona 
opció, es pot optar pel disseny d’una 
illa amb dos nivells: l’inferior esta-
rà destinat a treballar i el superior 
serà una barra per als tamborets, 
una disposició que dona més fle-
xibilitat estètica a l’espai. 

L’elecció i instal·lació 
dels electrodomèstics
En últim lloc, però no menys impor-
tant, has de tenir en compte quin 
tipus d’electrodomèstics voldràs 
instal·lar i quin serà el tipus d’ins-
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tal·lació. Trobaràs electrodomèstics 
de lliure instal·lació, els que van 
vistos o tapats amb plafons i els 
que estan integrats en el mobiliari 
de la cuina. En funció de l’estètica 
global de l’espai et podràs decan-
tar per una opció o per una altra. 
Els electrodomèstics amb plafons 
són perfectes per a cuines en què 
els frontals reflecteixin una con-
tinuïtat estètica sense interrupci-
ons vistes. D’altra banda, els nous 
dissenys d’electrodomèstics vistos 
ofereixen una estètica millorada 
amb acabats perfectes per a qual-
sevol tipus d’espai.
Pel que fa al tipus d’electrodomèstic 
en si, procura triar models de qua-
litat que generin fiabilitat i tinguin 

la màxima qualificació en eficiència 
energètica. Encara que inicialment 
la despesa pugui ser superior, en 
poc temps estaran amortitzats pel 
consum d’energia més reduït. A 
més, ajudaràs a tenir cura del medi 
ambient. En general, el millor és 
valorar les teves necessitats d’ús 
dels electrodomèstics per triar el 
que millor s’adapti a tu i a l’espai 
disponible. En el cas de cuines de 
dimensions reduïdes pots optar 
pels electrodomèstics compactes, 
de format més petit, que avui dia 
també ofereixen les millors pres-
tacions quant a funcionalitat, efi-
ciència i estètica.
Sigues pràctic: tria un forn amb un 
bon sistema de neteja, fàcil d’uti-

litzar, pensa quin ús has de donar 
al frigorífic i quines són les teves 
necessitats pel que fa al rentavai-
xella. I tingues present que el mer-
cat ofereix incomptables solucions 
adaptades a totes les exigències i 
requeriments.

Una zona per desar 
objectes ben dissenyada
El fet de no preveure un espai per 
a rebost o àrees d’emmagatzematge 
és un dels errors més habituals que 
poden acabar reduint l’eficiència 
de la cuina.
Per fer la distribució dels armaris 
d’emmagatzematge, abans s’ha de 
pensar en l’ús quotidià que es do-
narà a cada zona. Per guanyar en 

k

 RACC 50 OCTUBRE 2019

k

SECCIÓ LLAR



 RACC 51 OCTUBRE 2019

Campanes extractores. Ele-
ment, imprescindible a la cuina, 
s’ha convertit en una peça que 
a més de complir amb una fun-
cionalitat específica, incorpora 
una funció també estètica. Les 
noves campanes extractores 
proporcionen les millors pres-
tacions i possibilitats per adap-
tar-se al disseny de cada tipus 
de cuina.

(Esquerra) Cuina amb illa de color blau amb revestiment de ceràmica amb motius geomètrics. (Sobre aquestes línies) 
Cuina amb mobiliari inferior en negre i fusta de roure a la zona superior, amb illa i barra com a extensió del taulell de cuina. 

Z
O

U
B

I
C

O
T

T
E

E
 P

A
R

K
E

R
 A

N
D

 S
P

Y
R

E
 G

R
O

U
P

SUSTAINABLE KITCHEN

SECCIÓ LLAR



comoditat, per exemple, hem d’evi-
tar que els armaris per a la vaixella 
quedin molt lluny del rentavaixella 
i de la zona de menjador. Si creem 
una zona per esmorzar, hem de 
tenir present de situar-hi a prop 
calaixos per a coberts i un mòdul 
per a vaixella de petit format, és a 
dir, tasses, bols, etc.
És també molt important evitar els 
mobles amb portes a la part inferior 
dels taulells: les gavetes, de més al-
tura que els calaixos i de diferents 
amplades, ens permetran tenir un 
accés molt més còmode i ràpid a 
tot el que contenen.
Encara que, de vegades, no se li 
presta l’atenció necessària, és d’im-
portància vital la qualitat de les fer-
ramentes, tant en frontisses per a 
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portes com en les guies de calaixos 
i gavetes, ja que la vida útil de la 
cuina en dependrà en gran manera.
Els mobles pensats per fer-los ser-
vir com a rebost han de ser molt 
pràctics: és millor evitar els típics 
prestatges fixos; instal·lar mobles 
amb calaixos extraïbles interiors és 
una de les millors opcions. D’altra 
banda, els mobles amb frontals de 
vidre que permeten veure’n l’inte-
rior sense haver d’obrir-los són una 
opció altament funcional. A més, si 
col·loquem una estoreta antilliscant 
al fons dels calaixos, evitarem que 
les llaunes o pots de conserva s’hi 
moguin en obrir-los.
Una altra proposta molt encertada 
és instal·lar carros de vareta d’acer, 
que s’extreuen completament i ens 
deixen veure, amb només un cop 
d’ull, tot el que tenim al rebost, a 
més de permetre que els aliments 
respirin. 
Il·luminar amb tires de led l’interi-
or dels armaris, mitjançant l’ús de 
sensors que facin que s’encenguin 
quan obrim les portes, és la millor 
manera de trobar ràpidament el 
que busquem.

La millor elecció  
dels materials
Escollir correctament els materials 
que instal·laràs per al disseny de 
taulells i superfícies de treball serà 
fonamental per aconseguir una alta 
durabilitat i resistència de la cuina. 
Procura triar superfícies resistents 
als cops, a la calor, a ratllades i a la 
humitat, factors imprescindibles 
que et permetran gaudir d’una cui-
na impecable tot i el pas dels anys.
Els materials ultracompactes, el 
quars, la resina sintètica i, fins i 
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(A dalt a l’esquerra) Frontal de cuina d’estil rústic actualitzat de color verd 
pàl·lid. (Esquerra) Solucions d’emmagatzematge d’estris damunt del taulell, 
mitjançant el sistema de rails. (Damunt d’aquestes línies) Cuina actual en blanc 
en forma d’U amb península. k
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tot, les noves propostes de granits, 
són alguns dels més resistents del 
mercat.
Ofereixen infinitat de colors, aca-
bats i textures diferents perfecta-
ment adaptables als teus gustos i 
necessitats: acabats que imiten altres 
materials, com el ciment, la fusta, 
òxids o marbres amb textures llises, 
rugoses, mats o brillants, perfectes 
per aportar una dosi extra de per-
sonalitat a la cuina. 

La il·luminació,  
un aspecte fonamental
Encara que de vegades pot passar 
desapercebuda, la il·luminació és 
un element del tot imprescindible 
per tal de poder gaudir d’una cuina 
que ens sigui més funcional i ben 

dissenyada. Procura disposar d’un 
sistema d’il·luminació equilibrat 
mitjançant l’ús d’un punt de llum 
general instal·lat al sostre, amb el 
qual aconseguiràs poder moure’t amb 
facilitat per tot l’espai, i afegint-hi 
llum puntual a les zones de treball, 
com ara els taulells, gràcies a llumi-
nàries que il·luminin adequadament 
les àrees de manipulació del menjar, 
per evitar possibles accidents. Pots 
escollir llums de sostre, de paret o 
tires de led instal·lades sota els ar-
maris, com a solucions lumíniques 
ideals que, a més, aportaran un toc 
decoratiu a l’espai.
A més d’il·luminar l’estança, amb els 
llums adequats, podràs definir l’estil 
de la cuina, crear diferents ambients 
i separar espais.p
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(A sota) Cuina oberta a la sala de tons pedra i taulells d’acer, amb barra de fusta superposada sobre l’illa. (A dalt a la dreta) 
Detall de taulell amb vetes amb il·luminació puntual de sostre. (A sota a la dreta) L’illa de cuina és una extensió indepen-
dent de la zona de treball i zona de menjador de cada dia i està il·luminada amb bombetes decoratives.
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Nexdom  
t'ajuda a reformar  

la cuina 
Des d’un canvi integral fins a la instal·lació de 

revestiments i terres, passant per l’elecció 
dels mobles, amb Nexdom només hauràs de 

preocupar-te de gaudir del resultat final.

T’oferim un 
pressupost 

tancat.

Amb la garantia  
i professionalitat 

del RACC.

Seleccionem 
els millors 

professionals.

T’ajudem a triar i 
instal·lar els mobles 

de cuina.

Projectes de 
reforma integral 

de cuina.

Instal·lació de 
revestiments i 

terres.

Nexdom: 
tenim cura de la teva llar
Truca’ns al telèfon gratuït 
900 321 321 (24h/365 dies l’any)  
o entra a www.nexdom.cat
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Condicions generals: preus amb IVA inclòs. En les sol·licituds de reformes s’haurà d’abonar el cost de l’avantprojecte a l’inici del procés i es descomptarà del pressupost final de 
la reforma. En les reformes de bany complet, cuines i reformes integrals o parcials que incloguin bany o cuina, l’avantprojecte inclourà plànols i renderització en els casos que 
sigui possible. L’import de la reforma dependrà de la qualitat i marca dels materials seleccionats. Consulteu les condicions específiques de cada reforma. Actualment NEXDOM 
ofereix serveis de reformes als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona,   Sabadell i Terrassa. En els propers mesos tenim previst ampliar la nostra cobertura geogràfica a 
nous territoris.

Cuina al barri de
l’Eixample

Cuina integral a
Sarrià-Sant Gervasi

22.990 € (IVA inclòs)43.560 € (IVA inclòs)

Cuina de 7 m2. Renovació integral de la cuina: 
instal·lacions, revestiment i mobiliari, inclosos 
electrodomèstics i taulell.

Cuina de 17 m2. Renovació integral de la cuina: 
instal·lacions, revestiment i mobiliari, inclosos 
electrodomèstics i taulell.

Bany integral
a Sabadell

Bany integral
a Sant Andreu

10.954 € (IVA inclòs)12.669 € (IVA inclòs)

Bany de 4,6 m2. Renovació de plat de dutxa, 
mampara, columna de dutxa, sanitaris, mobles de 
bany i accessoris. Col·locació de noves rajoles i 
nou paviment. Retirada dels materials antics.

Bany de 4,4 m2. Renovació de plat de dutxa, 
mampara, columna de dutxa, sanitaris, mobles de 
bany i accessoris. Col·locació de noves rajoles i 
nou paviment. Retirada dels materials antics.



 

Cuidem la teva llar

 
Tot el servei del RACC,  

ara a la llar.

Per a tot el que 
necessitis a la llar:

900 321 321
nexdom.cat

SI PENSES
EN REFORMES, 

PENSA EN
NEXDOM 



És ben sabut que la tardor marca 
la fi dels dies llargs, però també us 
podem dir que és la millor època de 
l’any per viatjar sense aglomeraci-
ons, gaudint encara d’un bon clima 
i de les millors postes de sol. Millor 
encara si l’ocàs ens agafa passejant 
per un dels parcs de les ciutats amb 
més personalitat d’Europa.

Roma 
Tardor clàssica

Els antics romans ho tenien molt 
clar: la tardor en general i el mes 
d’octubre en particular són el millor 
moment per gaudir de la ciutat i els 
seus voltants. Les ottobrate romane 

eren les festes que se celebraven al 
final de la verema, però també el 
moment de gaudir de les últimes 
estones de sol i calor, especialment 
els diumenges a la rodalia de la ca-
pital, una activitat que encara avui 
es coneix com le gite fuori porta, és a 
dir, caminades més enllà dels murs 
que antigament protegien la ciutat. 
El clima, la llum i les olors són els 
components d’un quadre que con-
verteix l’estada a Roma en única en 
aquesta època de l’any. Parcs tan fa-
mosos com el de Villa Borghese, molt 
cèntric, s’omplen de grups d’amics i 
de parelles que busquen una  terrassa 
per fer l’aperitiu sota un sostre de 
fulles torrades i porpra. N’hi ha 
que passegen en bicicleta i d’altres 
que fins i tot s’acosten a la Galleria 
Borghese per veure la meravella d’El 
rapte de Proserpina, de Bernini, una 
escultura que, segons com li toqui 
la llum, sembla més realista que la 
carn que la va inspirar. Molt a prop 
tenim el mirador del Pincio, amb la k

Per Josep M. 
Palau Riberaygua

Gaudeix de la tranquil·litat i el relax d’un passeig 
durant l’estació més romàntica de l’any i fes una 
escapada a Florència, Roma o Brussel·les.

DESTINS  
EUROPEUS 
DE TARDOR
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El clima temperat fa 
de la tardor a Roma un 
dels millors moments 

per redescobrir els 
colors i l’encís de la 

Ciutat Eterna. 
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seva vista sobre la Piazza del  Popolo 
i les mil cúpules de Roma. Hi ha més 
miradors instal·lats sobre els cèle-
bres set turons, i tots ells sembla que 
vulguin competir per veure quin és 
més esplèndid. Per exemple, el del 
Gianicolo (Janícul), amb un passeig 
que s’ha posat de moda després de 
l’èxit de La grande bellezza, de Paolo 
Sorrentino, ja que molt a prop trobem 
dos escenaris del film, la  Fontana 
dell’Acqua Paola –gairebé tan bonica 
com la de  Trevi, però molt menys 
saturada– i el templet de San Pietro 
in Montorio.

Altres llocs als quals es desplaçaven 
els romans per a l’ottobrata avui for-
men part del cos de la ciutat. És el cas 
del mont Testaccio, situat davant del 
barri de Trastevere, a l’altra banda 
del riu. Aquí hi havia un important 
port fluvial i avui és un dels barris 
més vius de Roma, amb un discret 
toc hipster. També val molt la pena 
endinsar-se a conèixer la Via Appia 
Antica, un carrer que des de la Por-
ta de San Sebastiano permet arribar 
gairebé fins a l’aeroport de Ciampi-
no entre grans mansions i restes de 
l’antiga calçada empedrada.
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La Fontana dell’Aqua 
Paola, a Roma, és 
gairebé tan bonica 
com la de Trevi, però 
menys saturada.
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Florència 
L’espai  
perfecte
 
El roig s’apodera de les vinyes tos-
canes, esgotades després d’oferir el 
seu tribut anual en forma de raïm, 
el futur Chianti o Brunello a la copa. 
Les tonalitats anuncien la tardor als 
turons de Vinci, a tocar de Florència. 
Aquí va néixer el gran Leonardo qui, 
juntament amb Miquel Àngel, repre-

senten la perfecció de l’art renaixen-
tista, segons va escriure l’arquitecte 
Giorgio Vassari. I és que el gust per 
l’art corria per les venes dels floren-
tins, com ho demostra el fet que el 
David de Miquel Àngel estigués pa-
gat per un gremi que ben poca cosa 
tenia a veure amb l’art, el dels merca-
ders de llana, que van fer l’encàrrec 
d’esculpir aquest personatge bíblic a 
Agostino de Duccio qui, per fortuna, 
va acabar cedint l’encàrrec a Miquel 
Àngel. Art i comerç sempre anaven 
de la mà, a Florència, on la matei-
xa Galleria degli Ufizzi amb la seva 

El característic 
Ponte Vecchio, 

a Florència, és un 
dels ponts més 

famosos del món. 

L’agència  
del RACC  
t’acompanya  
a descobrir  
l’encís de la 
tardor 
%  Roma. Vol d’anada i tornada, 

i hotel de 3*. 

4 dies des de 125€
%  Florència. Vol d’anada  

i tornada, i hotel de 3*.  

4 dies des de 120€
%  Brussel·les. Vol d’anada  

i tornada i hotel de 3*. 

          4 dies des de 155€

PREUS PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE. 
SORTIDES DES DE BARCELONA. VIATGE SUBJECTE A 
LA DISPONIBILITAT EN EL MOMENT DE FER  
LA RESERVA.

Reserva’l ara
Més informació al  
telèfon 93 208 70 00, 
WhatsApp 696 861 660, 
agències i racc.cat



reconeguda col·lecció, havia acollit, 
en una altra època, els despatxos del 
govern de la ciutat. La burocràcia flo-
rentina era tan abundant que Cosme, 
primer Gran Duc de la Toscana, va 
demanar precisament a Vassari que 
projectés una ampliació del palau al 
carrer que va de la Piazza della Sig-
noria fins al riu Arno.
Aparentment, Florència no dispo-
sa de tants parcs com altres ciutats 
italianes, però això no és pas així. 
Només cal creuar el Ponte Vecchio, 
des de la part de la ciutat on hi ha 
el Duomo, per endinsar-se al  barri 

d’Oltrarno, per on s’estenen els par-
terres ben podats del Giardino di 
Boboli. Per acostar-nos-hi, hem de 
passar per carrers on sobreviu l’aro-
ma de les antigues botteghe o tallers 
artesanals, sobretot en passar per 
San Frediano, on alguns comerços 
fan marcs daurats a mà, o per Via 
Maggio, amb una legió d’antiquaris. 
Però el parc més gran és l’anome-
nat Parco delle Cascine, proper al 
barri de Porta al Prato, on els flo-
rentins porten els seus fills en sor-
tir de l’escola. Sens dubte, una zona 
menys turística i poc coneguda de la  

ciutat. Al pol oposat, el Giardino de-
lle Rose ens acosta al popular Pia-
zzale Michelangelo, el millor lloc 
on contemplar la panoràmica de la 
ciutat al capvespre.

Brussel·les 
La ciutat 
desvetllada

Brussel·les projecta una imatge de 
serietat sòbria a causa de la seva ca-
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pitalitat europea. Per això sorprèn 
tant, quan ens perdem pels seus car-
rers, descobrir múltiples placetes 
i racons delimitats per habitatges 
d’escassa altura que bé podrien tro-
bar-se en un poble de dimensions 
mitjanes. És el que passa en bar-
ris com el de Saint-Gilles, bohemi i 
multicultural, tal com se’n fa ressò 
el nom dels seus carrers, com ara 
les Rue de Portugal, d’Espagne, de 
Parme… A Saint-Gilles, però també 
en altres zones, Brussel·les ofereix 
una vida nocturna insospitada, i en-
cara més a la tardor. Per exemple, a 

l’octubre és quan se celebra la Nuit 
Blanche, una nit passada en blanc 
farcida d’activitats culturals i ar-
tístiques que enguany reflexionarà 
sobre l’impacte de l’home sobre el 
medi ambient. Per això una de les 
seves seus serà el Tour & Taxis, un 
complex de maó, vidre i ferro forjat 
molt del gust del segle XIX, avui 
símbol de la revolució industrial 
a Bèlgica i restaurat com un con-
junt de sales polivalents. És a prop 
d’un dels parcs més grans de la ciu-
tat, el de Laeken, ideal per sentir 
la tardor com crepita sota els peus 
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L’emblemàtic edifici de l’Atomium (foto esquerra) fa 102 metres d’alçària. Encara que no ho busquis 
ben segur que, mentre passegis pel centre de Brussel·les, et trobaràs amb alguna de les seves façanes 
decorades amb murals dedicats al còmic (foto inferior).

k

L’edifici de l’Atomium, 
a Brussel·les, va 
marcar tota una època 
i amb el pas dels anys 
s’ha convertit en el 
símbol de la ciutat.
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en forma d’espessa catifa de fulles. 
En aquest indret es dreça una im-
pressionant torre japonesa constru-
ïda per a l’Exposició Universal del 
1900 a París i, és clar, l’emblemàtic 
edifici de l’Atomium, que sembla 
una molècula hipervitaminada de 
102 metres d’alçada que va marcar 
tota una època des de la seva cons-
trucció, l’any 1958, i que, amb el pas 
dels anys, s’ha convertit en símbol 
de la ciutat. 
Si la visita a Brussel·les no coinci-
deix amb la Nit Blanca, cap proble-
ma, perquè durant aquesta època 
de l’any els museus de la capital 
obren fins ben entrada la nit, és a 

dir, una oportunitat única per gau-
dir d’exposicions de tota mena, des 
de la mostra permanent dedicada al 
pintor surrealista Magritte a la de 
l’immortal i més famós reporter del 
món, Tintín, totes elles en esplèndids 
edificis d’estil modernista. 
I amb tant d’anar amunt i avall, segur 
que ens acaba venint gana; en aques-
ta ciutat sempre hi ha una solució 
infal·lible: els quioscos de patates 
fregides. El més famós és el de la 
Place Jourdan, a prop del carismà-
tic Parlament Europeu. Per això hi 
veurem legions de funcionaris fent 
cua, impassibles, encara que caigui 
un bon xàfec de tardor. Perquè si en 
algun indret d’Europa s’assaboreix 
la tardor amb intensitat, aquest in-
dret és Brussel·les.p

A la ciutat de 
Brussel·les hi ha una 
solució infal·lible 
contra la gana: els 
quioscos de patates 
fregides.

Preus per persona en habitació doble. Sortides des de Barcelona. Places limitades.

            
Els nostres millors viatges: grups reduïts 
amb les millors combinacions de vols. 
Cuidem fins a l’últim detall.

Viu experiències 
fascinants amb 
les expedicions 
del RACC

Hi som  
per ajudar

Amb el RACC, planificar és estalviar

2.850 €
10 dies    7 nits

Sortida: 13 de novembre del 2019

ETIÒPIA
A la recerca de l’arca perduda

3.650 €
12 dies    10 nits

Sortida: 5 de desembre del 2019

ARGENTINA
La terra dels horitzons infinits

2.950 €
9 dies    7 nits

Sortida: 10 de febrer del 2020

COSTA RICA
L’esclat de la natura

2.650 €
11 dies    8 nits

Sortida: 15 de gener del 2020

SRI LANKA
L’illa dels paisatges exòtics

3.150 €
11 dies    9 nits

Sortida: 22 de febrer del 2020

TAILÀNDIA
Viatge al mític regne de Siam

AGÈNCIA DE VIATGES
   900 357 357    racc.cat

     696 861 660  



Preus per persona en habitació doble. Sortides des de Barcelona. Places limitades.

            
Els nostres millors viatges: grups reduïts 
amb les millors combinacions de vols. 
Cuidem fins a l’últim detall.

Viu experiències 
fascinants amb 
les expedicions 
del RACC

Hi som  
per ajudar

Amb el RACC, planificar és estalviar

2.850 €
10 dies    7 nits

Sortida: 13 de novembre del 2019

ETIÒPIA
A la recerca de l’arca perduda

3.650 €
12 dies    10 nits

Sortida: 5 de desembre del 2019

ARGENTINA
La terra dels horitzons infinits

2.950 €
9 dies    7 nits

Sortida: 10 de febrer del 2020

COSTA RICA
L’esclat de la natura

2.650 €
11 dies    8 nits

Sortida: 15 de gener del 2020

SRI LANKA
L’illa dels paisatges exòtics

3.150 €
11 dies    9 nits

Sortida: 22 de febrer del 2020

TAILÀNDIA
Viatge al mític regne de Siam

AGÈNCIA DE VIATGES
   900 357 357    racc.cat

     696 861 660  
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MONT-REAL

SEATTLE

CANCÚN (MÈXIC)
Museu Subaquàtic d’Art. Amb 
més de 500 grans escultures sota 
l’aigua, s’ha concebut per a la re-
cuperació de la vida marina en els 
seus voltants. A més, es pot visitar 
practicant submarinisme o snorkel 
o simplement a bord d’un vaixell 
amb fons de vidre.

9 DIES DES DE  940€

MONT-REAL 
(CANADÀ)
Museu de la Biosfera. L’únic museu 
de tot Amèrica del Nord dedicat al 
medi ambient. La seva imponent es-
fera ofereix la possibilitat de conèi-
xer la nostra relació amb la natura i 
reflexionar-hi.

11 DIES DES DE 965€

SEATTLE (EUA)
Museum of Pop Culture (MoPOP). 
Enlluerna pel seu esplèndid edifi-
ci, en forma de guitarra elèctrica 
deconstruïda. A l’interior sis zones 
temàtiques descobreixen el món 
musical americà.

11 DIES DES DE 1.605€

CANCÚN

MUSEUS QUE 
ET DEIXEN 
AMB LA BOCA 
OBERTA
Els museus del segle XXI han deixat de 
ser recintes d’exhibició contemplatius 
per transformar-se en espais sensorials 
que ens conviden a interactuar amb 
l’entorn. L’Agència de Viatges del RACC 
(www.raccviatges.cat, 93 208 70 00) 
t’acosta a les ciutats amb els museus més 
innovadors i sorprenents del món. 
PER CARME VIEITEZ. IL·LUSTRACIÓ: MARIA CASTELLÓ.
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MUNIC

TORÍ

TÒQUIO
XANGAI

MUNIC (ALEMANYA)
Deutsches Museum. Està dedicat a 
l’enginyeria, la ciència i la tècnica. Les 
sales ofereixen un recorregut didàctic 
des de la Prehistòria fins avui, en unes 
instal·lacions que són visitades per 1,5 
milions de persones anualment.

5 DIES DES DE  240€

TORÍ (ITÀLIA)
Museu Nacional del Cinema. Els 
amants del cinema podran gau-
dir de la màgia a les sales interac-
tives sobre la història dels primers 
aparells cinematogràfics i, poste-
riorment, albirar la ciutat a 70 
metres d’alçada des de la Mole 
Antonelliana.

4 DIES DES DE  145€

XANGAI (XINA)
Museu de la Ciència i la Tecnolo-
gia. Està especialment dissenyat 
per acollir les visites amb nens, ja 
que compta amb espais destinats 
a experimentar la gravetat zero 
i a jugar amb robots en un edifici 
imponent.

11 DIES DES DE 1.465€

TÒQUIO (JAPÓ)
Museu d’Art Digital. Fusiona, en 
un desbordament de creativitat, les 
arts plàstiques amb l’última tecno-
logia, i gràcies a milions de llums i 
centenars de miralls, ubicats en cinc 
plantes, el visitant camina damunt 
de peixos, papallones o boscos.

10 DIES DES DE  1.140€



Viu tres escapades musicals 
L’arribada de la tardor redueix les hores de sol i alenteix el ritme. Dona una 
petita empenta al cos i viatja a alguna d’aquestes destinacions per gaudir 
d’espectacles musicals que ja són uns autèntics “clàssics”. per mònica galindo 

3
Brodway (Nova York) 
L’immortal Chicago
Per veure un bon musical, s’ha 
d’anar algun cop a Broadway, la 
zona de Nova York que concen-
tra 40 teatres i que és un referent 
mundial del gènere, juntament amb 
Londres. I què hi ha millor que 
veure Chicago, el musical ameri-
cà que més ha estat a la cartelle-
rà, des del 1996. Anima’t a reviure 
la història d’una actriu que somia 
amb l’èxit, gràcies al ball i la can-
çó, seguint les passes d’una artista 
de varietats. Des de 765€ (7 dies).

1
Gran Vía (Madrid) 
Qui no ha vist El rey León?
Queda algú interessat pels musicals 
que no hagi anat al Teatro Lope de 
Vega de Madrid a veure El rey León 
(foto)? Aquest musical, basat en 
la pel·lícula de Disney, arriba a la 
novena temporada consecutiva en 
cartellera, amb més 3.500 repre-
sentacions i més de quatre milions 
d’espectadors. És la producció mu-
sical més gran que s’ha presentat 
a Espanya. Aprofita aquesta tar-
dor per gaudir de la història del 
lleó Simba. Des de 240€ (5 dies).

2
West End (Londres) 
Un fantasma amb 
33 anys de trajectòria
És habitual que els grans musi-
cals siguin a la cartellera molt de 
temps, però el cas d’El Fantasma 
de l’Òpera sembla insuperable: fa 
33 anys que es representa al Her 
Majesty’s Theatre de Londres. 
El musical compost per Andrew 
Lloyd Weber es manté modern, 
mentre els actors que el repre-
senten es van renovant. Acosta’t 
a veure’l al West End londinenc. 
Des de 245€ (5 dies).
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Entre els atractius turístics de la co-
marca del Baix Llobregat destaca la 
Cripta Gaudí de la Colònia Güell, 
declarada Patrimoni de la Humani-
tat per la Unesco. En aquest indret 
cada any se celebra la Festa del 
Modernisme –enguany, el 19 i 20 
d’octubre– que recupera els cos-
tums, vestimentes i comerços que 
marcaven el dia a dia d’aquesta co-
lònia tèxtil situada a Santa Coloma 
de Cervelló.
Per continuar viatjant en el temps, 
el millor és endinsar-se al Parc 
Arqueològic Mines de Gavà i 
descobrir com vivien els nostres 
avantpassats fa 6.000 anys. A les 
Coves de Montserrat a Collbató 
coneixeràs un món subterrani ple 

d’impressionants estalactites i esta-
lagmites. Mentre que, a Torrelles de 
Llobregat, podràs visitar el parc 
temàtic de maquetes Catalunya 
en Miniatura, un dels més grans del 
món, i gaudir d’una activitat d’aven-
tura a dalt dels arbres. Si vols viure la 
natura, acosta’t als espais naturals 
del Delta del Llobregat, una de 
les zones humides més importants 
de Catalunya, ideals per ser visita-
des durant la tardor quan les aus s’hi 
aturen en el seu viatge de migració 
cap a l’Àfrica.p

CONSORCI DE TURISME 
DEL BAIX LLOBREGAT
www.turismebaixllobregat.com

El Baix Llobregat, 
a un salt de Barcelona! 
Descobreix els nombrosos atractius d’una comarca 
que no pots deixar de visitar aquesta tardor.

La Ruta del Tram
La plaça Francesc Macià de Barce-
lona és el punt d’origen d’una ruta 
que és tota una sorpresa!
Entra a rutadeltram.cat i desco-
breix  el Museu de les Matemàtiques 
i el de les Aigües a Cornellà; l’inte-
rior dels antics forns de la fàbrica 
de ceràmica modernista en els mu-
seus d’Esplugues; viatja en trenet 
pel Parc de Can Mercader, coneix 
el laberint del Parc de Torreblan-
ca, i el Parc de la Solidaritat amb 
els seus tobogans gegants i l’im-
pressionant itinerari modernista de 
Jujol a Sant Joan Despí. Al mateix 
temps, gaudeix de l’oferta gastro-
nòmica  amb restaurants km0 que 
cuinen amb producte fresc del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, l’horta de 
Barcelona.  
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Nestor
L’assistent personal del RACC
Nestor, l’aplicació d’assistència personal creada pel Club, permet gestionar 
qualsevol necessitat del dia a dia amb la qualitat i la professionalitat del RACC.

Nestor
El teu assistent personal 

per al dia a dia

El RACC hi és sempre per ajudar.  
I amb aquest objectiu acaba de cre-
ar la nova aplicació Nestor, on po-
dràs delegar totes les teves neces-
sitats diàries perquè les gestioni 
un equip d’assistents personals. 
L’aplicació mòbil ofereix un ampli 
catàleg de serveis –més de 150 dis-
ponibles actualment– que, a través 
del teu telèfon, podràs sol·licitar fà-
cilment: des de contractar diferents  
tipus de professionals (manetes, 
electricistes, fontaners, manyans, 
etc.), fins a encarregar la neteja de la 
teva llar o gestionar els tràmits més 
personals: canviar el titular d’un 
vehicle, demanar cita prèvia per al 
DNI o passaport o fer la declaració 
de renda. També ens encarreguem 
de comprar entrades de tot tipus 
(cinema, teatre, concerts o qualse-
vol espectacle o activitat d’oci que 
vulguis), organitzar-te els viatges, 
llogar-te un cotxe, demanar-te un 
taxi o trobar un cuidador per als 
teus animals de companyia quan 
ho necessitis.  

Tot són avantatges. Nestor està 
pensada especialment per a les per-
sones que volen disposar de temps 
lliure per a les coses que els importen 
i que, alhora, valoren poder comptar 
amb  el segell de qualitat i professio-
nalitat del RACC. La nova aplicació 
ofereix tota una sèrie d’avantatges: 
•  Estalvi de temps.
•  Una atenció personalitzada (a tra-

vés d’un xat amb el mòbil).
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Descarrega’t 
Nestor
gratuïtament a

o accedint a la pàgina web: 
www.nestorapp.es/ct

• Amb professionals de confiança. 
•  Un  pr essupost  rà pid  i  s ense 

sorpreses.  
•  Un pagament 100% segur des de 

la mateixa aplicació. 

L’aplicació mòbil, que inicia el seu 
desplegament a la ciutat de Barce-
lona i rodalia, ampliarà noves fun-
cionalitats i serveis amb el temps.p

Què puc demanar? 
L’aplicació ofereix més de 150 serveis que es 
poden demanar directament a través del telèfon mòbil:

Manetes

 2

Ho gestionem per tu. 
Un manetes, netejar casa 
teva, reservar entrades o 

passar la ITV.

 3

Atenció personalitzada. 
Completa la teva transacció 

des de l'app. 

 4

Viu el teu temps. 
Despreocupa-te'n i dedica't 
a les coses que t'importen.

 1

Demana el que vulguis. 
Entra a la nostra app i 

explica’ns què necessites.

Necessito ajuda per a 
muntar diversos mobles 
de casa.

13.06

I tant! Nosaltres ens   
encarreguem de tot. Quan 
t'aniria bé que el manetes 
vingui a casa teva?

13.06

Hola Laura, soc Nestor, 
el teu assistent personal.
En què pot ajudar-te 
el nostre manetes 
exactament?

13.05

Manetes

Serveis Xat Perfil

Com funciona Nestor? 

Manyà

Manetes

Electricista

Lampista

Serveis Xat Perfil

Buscar en Reparacions

Reparacions

Mobilitat

Tasques 
de la llar

Oci i viatges

Família i salut Encàrrecs

Tràmits

Què necessites?

Mascotes

DEMANA 
EL QUE 

VULGUIS!

Serveis Xat Perfil

Contractar 
professionals per 
a les reparacions 

de la llar.

Gestionar la neteja 
de casa, servei 
de bugaderia, 
mudances…

Gestionar el canvi 
de titular del 

cotxe, demanar 
cita prèvia DNI…

Consultar 
un metge, 

contractar un 
cangur…

Gestionar 
l’enviament o 
recollida d’un 

paquet.

Llogar un  
cotxe, demanar 

un taxi…

Trobar un 
cuidador per als 
teus animals de 

companyia.

Comprar entrades 
d’oci o organitzar 

i reservar 
un viatge.

Si us plau, valora la teva experiència

Gràcies per acceptar el 
pressupost. 
Ens posem en marxa!

13.15

Hola Laura. 
Et passem pressupost:
Cost del servei 54€
IVA (21%) 11,34€
Total 65,34€

13.10

Pressupost acceptat
13.15



Moltes ciutats europees estan aplicant restriccions de circulació per als vehicles 
que més contaminen. Si el teu cotxe és un dels afectats, et presentem tres models 
que et permetran circular per zones urbanes si no disposes d’alternativa amb 
transport públic. PER TONI LAGUNAS

TRES COTXES ECOLÒGICS 
PER ANAR PER LA CIUTAT
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Davant del dubte de canviar o no de 
cotxe, val la pena plantejar-se les 
restriccions actuals com una opor-
tunitat per posar un granet de sorra 
a la reducció de la contaminació i, 
de passada, gaudir dels avantatges 
dels cotxes ecològics com ara l’estal-
vi superior, sobretot en casos d’ús 
habitual. 
Tot apunta que les limitacions ca-
da vegada seran més estrictes. A 
la ciutat de Barcelona, per exem-
ple, ara com ara només s’apliquen 
durant episodis de contaminació 
per NO2, però més endavant seran 
permanents, a partir l’1 de gener del 
2020, els dies feiners de 7 a 20 hores, 
de manera que afectaran de ple els 
vehicles que no tenen el distintiu 
ambiental de la DGT. Ara, doncs, 
és un bon moment per decidir can-
viar de cotxe i, per fer-ho amb ga-
ranties, la tecnologia al servei del 
medi ambient disposa d’un ampli 
ventall de possibilitats i preus. El 
més difícil és decidir quina de les 
opcions s’adapta a les nostres ne-
cessitats i pressupost. Per ajudar-te 

et proposem tres vehicles amb dife-
rents tipus de motor: un híbrid de 
gas natural, un dièsel (amb emis-
sions de CO2 inferiors a 100 g/km) 
i un elèctric de gran nivell.

SEAT Ibiza TGI, híbrid de gas 
natural comprimit. Els cotxes hí-
brids gas/gasolina, com els de Gas 
Natural Comprimit (GNC), són una 
bona alternativa que compta amb la 
preuada etiqueta ECO. Les emissi-
ons de CO2 són baixes, però el més 
rellevant són els baixos nivells de 
NOx (òxid de nitrogen) i de SO2 (di-
òxid de sofre) respecte dels cotxes 
tèrmics. També crida l’atenció el 
seu cost per quilòmetre, fins a un 
50% més econòmic que un de gaso-
lina, fins i tot un 25% respecte d’un 
híbrid elèctric.
Aquesta tecnologia híbrida ha estat 
l’escollida pel Grup Volkswagen, i el 
SEAT Ibiza n’és de les propostes de 
compra més interessants en l’actu-
alitat. Amb la recent actualització i 
la inclusió d’un dipòsit més de gas, 
aconsegueix fins a 400 km d’auto-

El Seat Ibiza TGI (foto esquerra), un híbrid de gas/benzina, és una bona alterna-
tiva, ja que compta amb l’etiqueta ECO que emet la Direcció General de Trànsit 
(DGT). El Citroën C3 (sota aquestes línies) destaca pel disseny agosarat i per un 
consum de 3,4 litres/100 km i unes emissions de CO2 inferiors a 100 g/km.
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nomia només amb GNC, i encara 
que la capacitat del dipòsit de ga-
solina, que s’activa automàticament 
en acabar el gas, ha disminuït a 9 
litres, ens traurà de qualsevol com-
promís fins a trobar una  ‘gasinera’. 
En aquest sentit, es preveu que hi 
hagi al voltant dels 100 punts per 
omplir de GNC a Espanya abans de 
finals d’any, situats a les grans rutes.
Pel que fa a la conducció és pràcti-
cament igual que la d’un cotxe de 
combustió i, a diferència dels híbrids 
elèctric/gasolina, té l’avantatge que 
només necessita un motor i no dos. 
En l’àmbit de la comoditat, els ocu-
pants tenen el mateix espai que a la 
resta dels SEAT Ibiza, però el male-
ter és una mica inferior:  262 litres. 
Els preus de la gamma en GNC són 
d’uns 1.000 euros més que els seus 
homòlegs tèrmics, en aquest cas des 
de 16.000€ sense descomptes.

Citroën C3 Blue HDI 100, disseny 
i connectivitat. És difícil parlar 
d’aquesta nova generació del C3 sen-
se fer referència, en primer lloc, al 
disseny, original per diverses raons 
però sobretot pels cridaners airbumps 
(protectors) inclosos en la part exte-
rior de les portes. També és remar-
cable la possibilitat de personalitzar 
l’exterior i triar entre tres colors de 
sostre disponibles per combinar-los 
amb els nou de la carrosseria. De 
l’interior –amb un habitacle ampli 
igualment renovat–, els materials 
criden l’atenció, que tot i no ser prè-
mium, transmeten qualitat i, com 
l’exterior, es poden personalitzar 
amb diferents alternatives. Però on 
cal fixar-se clarament és en la con-
nectivitat. El sistema de navegació 
Citroën Connect Nav (opcional) per-
met disposar, entre moltes altres 
possibilitats, de la informació so-

bre l’estat del trànsit i adverteix de 
“punts negres”. També destaca un 
consum mitjà, de 3,4 litres als 100 
km i unes emissions de CO2 inferiors 
a 100 g/km, que el certifiquen com 
a Euro 6. La gamma de preus és a 
partir de 15.100€.

Audi e-tron, poder elèctric i 415 
km d’autonomia. Audi ha esperat 
a presentar el seu primer vehicle 
100% elèctric de sèrie fins que no 
ha aconseguit els nivells de qualitat 
que s’esperen de la marca; i desta-
ca per ser el primer cotxe al món 
que, opcionalment, permet subs-
tituir els retrovisors per càmeres. 
 L’Audi e-tron és un SUV d’equipa-
ment complet en seguretat i confort, 
fa 4.901 mm de llargada i, gràcies a la 
situació estratègica de les bateries, 
proporciona un gran espai interior 
per a cinc passatgers i un maleter 

k

L’Audi e-Tron (foto inferior), el primer vehicle elèctric de la marca Audi, destaca pel nivell d’autonomia de les bateries 
 (415 km) i pel seu equipament en seguretat i confort.

 RACC 74 OCTUBRE 2019

NOVETATS MOTOR 



de 660 litres. A més a més, no re-
nuncia a un disseny esportiu, tot 
i que amb les particularitats d’un 
elèctric, com ara la calandra fron-
tal tancada.
Es tracta d’un tot camí amb bones 
cotes tot terreny, però cal destacar 
el comportament i comoditat per 
als passatgers en carreteres de tot 
tipus, i una perfecta resposta gràcies 
a la potència de 408 CV, un parell de 
664 Nm i una acceleració de 0 a 100 
km/h en 5,7 segons. També destaca 
especialment l’autonomia (415 km) 
que, com en qualsevol cotxe elèctric, 
depèn de diversos factors (tipus de 
recorregut o el mode de conducció), 
per aquest motiu és molt important 
conèixer el temps de recàrrega que, 
en el cas de l’Audi e-tron, pot arribar 
al 80% en 30 minuts en un carrega-
dor ràpid. Costa a partir de 82.400 
euros.p

Si estàs pensant en canviar de co-
txe, vine del 10 al 14 d’octubre al 10è  
 SalóRACC de l’Automòbil i et bus-
carem el cotxe que millor s’adapti a 
les teves necessitats i al millor preu. 
Podràs conèixer els models de vehi-
cles de 21 marques, líders del mercat, 
que presenten les seves últimes no-
vetats. I a més de presentar-te les mi-
llors ofertes, tindràs la possibilitat de 
provar el cotxe que més t’agradi, 
sense cap compromís. Si, finalment, 
compres un vehicle durant el Saló 
comptaràs amb: 

•  Descomptes de fins a 8.000€ (se-
gons models).

•  Excel·lents condicions de finança-
ment amb un 0% de comissió per 
obertura i al millor tipus d’interès. 

•  Matriculació gratuïta (excepte taxes 
i impostos). 

Dates: del 10 al 14 d’octubre.
Horari: de 10 a 20 h (excepte el 
dissabte 12 d’octubre: de 10 a 21h).
Lloc: a l’av. Diagonal de Barcelona 
(davant L’illa).

Vine al 10è SalóRACC de l’automòbil 
i estrena cotxe al millor preu
Del 10 al 14 d’octubre, tens una cita a Barcelona per conèixer les últimes 
novetats del mercat i provar els cotxes sense compromís. 

Més informació 
A delegacions RACC, al telèfon 900 357 357, al WhatsApp 
696 861 660 i a racc.cat/esdeveniments/salo-racc
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Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 CV Advance
Quilòmetre 0, gasolina, disponible en color blanc, gris magne-
si i plata. S’ofereix la possibilitat de rènting: 199€ + IVA, 4 anys 
i 40.000 km totals. PVP: 17.764€

Seat Arona Reference 1.0 TSI 95 CV
Tot terreny lleuger (SUV) de cinc portes i una potència màxi-
ma de 95 CV. A més, té un consum mitjà de 4,9 l/100 km.  
Gasolina. PVP: 18.900€

Mazda CX-3 Skyactiv-G 2.0 121 CV 
Tot terreny lleuger (SUV) de 5 portes. Gasolina, amb una 
potència màxima de 121 CV i consum mitjà de 6,2 l/100 km.   
PVP: 24.710€

Toyota C-HR Advance
Crossover amb tecnologia híbrida i acabats i interiors impe-
cables. Consum combinat WLTP des de 4,8 fins a 5,1 l/100 km.  
PVP: 31.470€

Oferta RACC 14.900€

Oferta RACC 12.819€

Oferta RACC 19.500€

Oferta RACC 24.799€

VINE AL è SALÓRACC DE 
L’AUTOMÒBIL I ESTRENA COTXE
Si busques un vehicle nou al millor preu, l’equip de Venda de Cotxes del 
RACC t’espera del 10 al 14 d’octubre amb avantatges exclusius i el millor 
assessorament personalitzat.
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RACC Venda de cotxes
Consulta totes les ofertes en www.racc.cat/venda-de-cotxes, al 900 357 357, a través de 
WhatsApp al 696 861 660 i en oficines RACC.

Hyundai Ioniq HEV Klass
Disseny atractiu amb bona aerodinàmica que li dona 
un consum més baix. Compta amb sistema d’ajuda a 
l’aparcament amb càmera posterior. PVP: 26.995€

Audi A1 Monza 1.0 TFSI 95 cv
Edició limitada amb motiu del 10è SalóRACC de 
l’Automòbil. Gasolina i amb uns acabats de qualitat i un 
disseny de primera. 

ESCULL EL COTXE QUE MILLOR S’ADAPTA  
A LES TEVES NECESSITATS A UN PREU IMBATIBLE

Oferta RACC 20.800€

Oferta RACC 19.900€
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Fes que el teu cotxe 
segueixi en bon estat 
durant tot l’any.
A Centre RACC Auto t’oferim un ampli ventall de 
revisions per al teu vehicle perquè puguis escollir 
quina s’adapta més a la que el teu cotxe necessita.

Preus amb descomptes per al soci inclosos. 
En la revisió pre-ITV, taxes no incloses.

Pack ITV

Oblida’t de la ITV! Nosaltres ens encarreguem 
de tot, des del principi fins al final.

Des de

47,19 €



Hi som  
per ajudar

Centre RACC Auto
C/ Dr. Trueta, 107 (Poblenou)
Demana cita prèvia al 93 884 46 46 o a racc.cat

De dilluns a divendres de 8 a 20 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Revisió RACC Prèmium

La revisió ideal per a aquelles 
persones que vulguin un 
manteniment complet.

Revisió RACC Oficial

Revisió completa del vehicle 
seguint els estàndards oficials del 
fabricant i mantenint la garantia.

Des de 144,95 € Fins a un 30% d’estalvi 
vs. en un taller oficial

Revisió RACC EssencialRevisió RACC Bàsica

Posem a punt el teu cotxe 
perquè puguis circular amb 
tota seguretat.

Revisem els punts elementals   
del teu vehicle perquè estigui 
en bones condicions.

Des de 74,95 € Des de 114,95 €

CENTRE RACC AUTO 
93 884 46 46    racc.cat    



Posa a punt el teu cotxe 
revisant 4 elements clau

A la tardor, amb els dies més curts i la probabilitat més alta de pluja, 
és important comprovar l’estat del vehicle per evitar imprevistos. 

Fes un bon manteniment del teu vehicle aquesta tardor.
T'esperem al Centre RACC Auto (Dr. Trueta, 107, Barcelona). De dilluns a divendres de 8 a 20h. 
Dissabtes de 9 a 14h. Demana cita prèvia trucant al 93 884 46 46 o a www.racc.cat

1
Llums. Quan es comença 
a fer fosc més aviat és re-
comanable revisar a fons 
l’estat dels llums: com-
provar-ne la intensitat, 
regular-ne l’alçada i ve-
rificar-ne el bon funcio-
nament. Només uns fars 
en bon estat il·luminaran 
correctament la carretera 
i et permetran veure els 
altres conductors i que 
ells et vegin. 

2
Pneumàtics. Tenir els 
pneumàtics a punt és 
sinònim de més seguretat. 
Cal revisar-ne regular-
ment la pressió, l’estat de 
la banda de rodolament i 
el desgast dels costats. El 
dibuix dels pneumàtics 
ha de tenir, per segure-
tat –i per llei–, almenys 
1,6 mm de profunditat, si 
no, és millor canviar-los 
per uns de nous.

3
Líquid refrigerant. 
El líquid refrigerant és 
l’encarregat de mantenir 
els vehicles de motor a 
combustió a una tempe-
ratura constant perquè 
funcionin correctament i 
–important quan fa fred– 
per subministrar l’aigua 
calenta per a la calefac-
ció del vehicle. És acon-
sellable canviar-lo cada 
dos anys. 

4
Escombretes i eixuga-
parabrises. Les altes 
temperatures de l’estiu 
poden haver malmès les 
gomes de les escombre-
tes dels netejaparabrises 
del teu cotxe, per això és 
aconsellable revisar-les 
per comprovar que es-
combrin correctament 
sense deixar restes de 
brutícia i així garantir 
la màxima visibilitat. 
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Condicions esclusives 
per a socis/es RACC



10-14 OCTUBRE 18 OCTUBRE

10è SALÓRACC  
DE L’AUTOMÒBIL

LA PLAÇA DEL  
DIAMANT

Un any més, descobreix i 
prova les últimes novetats de 
les principals marques.

Amb ofertes i descomptes 
exclusius de fins a  
8.000 € per a socis del RACC, 
el SalóRACC de l’automòbil 
és una magnífica oportunitat 
per comprar un nou cotxe.

Amb el director i dramaturg 
Paco Mir, la Companyia Eòlia 
torna al Teatre Poliorama 
amb l’obra clàssica de Mercè 
Rodoreda, després d’una 
temporada d’èxit al Teatre 
Victòria.

El 18 d’octubre els socis 
del RACC i les seves 
famílies gaudiran d’una 
representació exclusiva a 
preu especial.

Entrada gratuïta de 10.30 a 19.30 h, 
prèvia inscripció a  

racc.cat/fira-viatges 
Informa-te’n a 

racc.cat/esdeveniments

Teatre Poliorama  
Rambla dels Estudis, 115 (Barcelona) 

35%
dte.

20 OCTUBRE

MARATÓ DEL  
MEDITERRANI RACC

El RACC s’uneix a la mítica 
Marató del Mediterrani, 
una cursa que té lloc a 
Castelldefels amb distàncies 
per a tots els nivells: 5 km, 
10 km, 21 km o marató per 
equips.

Informa-te’n a 
racc.cat/esdeveniments

Castelldefels - Gavà

Descompte 
exclusiu 

per a socis  

AGENDA RACC D’ACTIVITATS  |  Octubre 2019

Informa-te’n a 
racc.cat/esdeveniments

Av. Diagonal, 547  
(davant de L’illa) Barcelona



Dissabte 26 d’octubre o diumenge 27 d’octubre

Dia del RACC 
a PortAventura World 

Hi som
per ajudar

Compra la teva entrada a www.racc.cat/esdeveniments/soci-portaventura.
És imprescindible presentar el DNI i les entrades impreses per accedir al Parc. Màxim 5 entrades per persona.

Exclusiu per a socis. Entrada
a PortAventura Park per només

Entrada a PortAventura Park 
+ Ferrari Land per només20 € 30 €

50
07

2

www.rallyracc.com24-27 octubre

55
Rally de España 2019

/RallyRACC          /RallyRACC/RallyRACCCatalunya

PATRONAT DE TURISME
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

OFFICIAL SPONSORS

OFFICIAL COLLABORATORSFIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP INTERNATIONAL PARTNERS

23 OCTUBRE 24-27 OCTUBRE

FIRA DE VIATGES
DESTINACIONS + CREUERS

RALLYRACC  
55 CATALUNYA - COSTA 

DAURADA

Les destinacions, rutes 
i creuers més desitjats 
d’aquest any amb 
avantatges únics per a socis 
del RACC.

Els millors creuers 
presentats en exclusiva amb 
descomptes de fins al 70%, 
nens gratis i regal de serveis 
a bord.

I el primer avançament 
dels viatges organitzats 
per al 2020, amb experts 
que t’ajudaran a triar la 
millor opció segons les teves 
necessitats i a fer la reserva 
en les millors condicions.

Els millors pilots del món es 
reuneixen en aquesta prova 
tan espectacular, puntuable 
per al Campionat Mundial de 
Ral·lis. 

L’únic ral·li mixt del mundial 
que combina trams de 
terra espectaculars amb 
quilòmetres d’asfalt.

Entrada gratuïta de 10.30 a 19.30 h, 
prèvia inscripció a  

racc.cat/fira-viatges 
Informa-te’n a 
rallyracc.com

Salou
(Costa Daurada)

Hotel Catalonia Plaza Catalunya  
C/ Bergara, 9-11 (Barcelona) 

26 / 27 OCTUBRE

DIA DEL SOCI A  
PORTAVENTURA

WORLD
MARATÓ DEL  

MEDITERRANI RACC

Et convidem a passar un dia 
inoblidable ple d’emocions 
a PortAventura World, a 
un preu molt especial. Pots 
comprar fins a 5 entrades 
per soci. Gaudeix-ne amb la 
família i els amics!

Compra d’entrades:
racc.cat/esdeveniments/soci-

portaventura

PortAventura World 

Informa-te’n a racc.cat/esdeveniments

l’entrada  
d’1 dia a

PortAventura 
Park

€20
l’entrada  

combinada  
d’1 dia a  

PortAventura Park 
+ Ferrari Land

€30



“Ara sé que puc viatjar tranquil 
perquè tinc el RACC per ajudar-me”
EL VIATGE DEL JOVE SOCI RACC ALBERT MORALES PER TAILÀNDIA VA ACABAR 
ABANS D’HORA PER CULPA D’UNA INFECCIÓ DEL DENGUE. ENS EXPLICA COM EL 
SERVEI MÈDIC DEL RACC VA AJUDAR-LO EN UNS MOMENTS DE MOLTA INCERTESA.
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“Vaig marxar sol cap a Tailàndia. Ha-
via d’estar un mes i mig viatjant per 
aquesta zona d’Àsia. Volia posar-me 
a prova a mi mateix, conèixer una 
altra cultura, aprendre a viatjar sol 
i, si podia, mirar de treballar en al-
gun lloc. Tinc 19 anys i era la primera 
vegada que viatjava sense la família, 
ni amics, ni cap agència al darrere.”
“Crec que va ser al Parc de Khao Sok 
–una de les reserves naturals més 
importants del sud de Tailàndia– on 
em va picar un mosquit i em va en-
comanar el dengue. Un temps des-
prés vaig notar molt de cansament 

i malestar. Vaig estar dos dies al llit 
sense anar a cap hospital perquè em 
pensava que era una grip.” 

La solució: trucar al RACC
“Poc després d’ingressar al Samui 
 International Hospital, els meus pa-
res es van posar en contacte amb el 
RACC. A partir de llavors, el Club em 
va oferir ajuda constant: em trucaven 
cada dia per valorar la meva evolució. 
Malgrat que hi havia una diferència 
horària gran –explica l’Albert–, això 
no va ser mai un problema per po-
sar-se en contacte amb mi. Un cop vaig 

rebre l’alta mèdica, el RACC es va fer 
càrrec de la meva tornada, ja que els 
meus pares ho havien acordat amb 
ells. Van posar-s’hi tan aviat com la 
malaltia ho va permetre, van gestio- 
nar un bitllet d’avió sense escales llar-
gues i van pagar-me els taxis per als 
desplaçaments que vaig necessitar. 
Ara per sort estic totalment recupe-
rat. Jo només associava el RACC a les 
emergències en carretera, però ara ja 
sé que puc viatjar tranquil perquè si 
em passa alguna cosa tinc el RACC 
al meu costat. L’aconsello a tots els 
meus amics!”p



ZAPATOS

¡100% salud y confort!

¡OFERTA.   

ESPECIAL!

ANTES 45€

AHORA 30€

Unos zapatos para caminar  
cómodamente las 24 horas del día

Ya es posible disfrutar de un calzado que le permi-
ta caminar durante horas cómodamente... ¡y con  
mucho estilo!  Con los  Zapatos FlexiForm Relax, 
tendrá la alternativa perfecta para cuidar de la salud 
de sus pies, sin renunciar a la elegancia. 
Su novedosa Plantilla con Memory Foam se adapta 
al pie y actúa como amortiguador para reducir el im-
pacto en las articulaciones y zona lumbar al caminar. 

Su estudiado diseño, flexible, con horma extra-ancha 
y gomas laterales, permite una total libertad al cami-
nar y ofrece un ajuste perfecto al pie. 

Además, su elegante tono camel, con dos bandas  
en los laterales y el refuerzo del talón, le aportan un 
look de sport a la vez muy elegante.

Sin duda, los Zapatos FlexiForm Relax, serán sus 
mejores aliados esta temporada. 

 
  Tallas de  40  a  45 

Mantienen sus pies  
siempre frescos con  
su interior de malla  
3D acolchada

 TRANSPIRABLES 

¡Olvidará que los  
lleva puestos!

EXTRACONFORTABLES  
Y FLEXIBLES

Elásticos laterales
Horma extra-ancha 

El diseño de su suela
se adapta a todas las  
superficies

ANTIDESLIZANTES. 
PUNTERA Y TALÓN  

REFORZADOS

PLANTILLA  DE  
AUTÉNTICA PIEL 
CON MEMORY  

FOAM 
Garantía de máximo 
confort al caminar

FÁCILES 
DE PONER Y 

ADAPTABLES   

EXTRACONFORTABLES  
Y FLEXIBLESPlantilla

Relax

Avda. de Manoteras, 50 • 28050 Madrid
www.galeriadelcoleccionista.com

Solicite hoy mismo los  
Zapatos FlexiForm Relax

por sólo 30€
 (más 4,95€ por gastos de envío)

llamando  al teléfono

902 107 902
Y RECIBIRÁ UN REGALO SORPRESA

GRATIS
EI46

¡Disfrute de los beneficios de  
la PLANTILLA de auténtico  
MEMORY FOAM!

   Efecto “Anticansancio”
    
       Reduce el impacto en 

espalda y articulaciones

4

4
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•
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¡NOVEDAD!
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“El RACC va aconseguir remolcar la meva 
moto accidentada de manera impecable” 

M’agrada molt sortir d’excursió amb moto amb els amics. A mitjans de 
juny, circulant per la Garrotxa, en un revolt, per culpa de la grava, vaig 
relliscar, amb tan mala fortuna que la meva moto es va precipitar uns 20 
metres per un coll. Calia extreure-la amb molta cura per evitar desperfec-
tes. I el RACC va respondre de manera impecable! Vau aconseguir aixecar 
i remolcar la moto sense arrossegar-la i amb els mínims danys possibles. 
Quan les coses es fan ben fetes, s’ha d’agrair! Fa molts anys que soc del 
RACC i  estic molt orgullós de l’atenció i el tracte que oferiu.  

Lluís Font_ Assistència mecànica de la moto.

Al RACC hi som 
sempre per ajudar
QUATRE SOCIS EXPLIQUEN L’ASSISTÈNCIA URGENT 
REBUDA DES DEL RACC QUAN HAN TINGUT UN 
PROBLEMA EN UN VIATGE O A LA SEVA LLAR.

“Quan estàs en un 
altre país i tot es 
complica, el RACC 
és una gran ajuda”

Amb la família havíem estat uns dies 
de vacances a Polònia i a l’aeroport 
de Modlin, a punt d’embarcar per 
tornar, vaig perdre el coneixement. 
Una ambulància em va portar a l’hos-
pital, em van fer diverses proves i 
em va recomanar descans abans de 
tornar a viatjar. Havíem perdut el 
nostre vol i vam trucar al RACC, 
que es va encarregar de gestionar 
nous bitllets d’avió, l’allotjament i el 
trasllat de nou a l’aeroport. No vam 
haver de preocupar-nos de res. Va ser 
un gran ensurt i el RACC va ser-hi, 
amb un tracte excel·lent!

Ángel José Jambrina_ Trasllat des 
de Polònia.
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“Em vaig sentir molt 
ben acompanyada i 
això et dona molta 
tranquil·litat”

Feia anys que em feia il·lusió viatjar 
a Nova York amb la família. Unes 
setmanes abans de marxar estava 
constipada i tenia tos, però no li vaig 
donar gaire importància. Quan vam 
arribar a Nova York plovia i els símp-
tomes van anar a més: tenia febre i 
gairebé no podia respirar. Llavors 
va ser quan vam trucar al RACC. 
Ens van recomanar un hospital de 
Brooklyn, on em van fer tota mena 
de proves mèdiques i vaig passar 
una nit ingressada. Em vaig sentir 
molt ben atesa; i això, quan ets fora 
de casa, és una gran tranquil·litat.

M. Carmen Pla_ Assistència mè-
dica als EUA.

“Van acabar la 
reforma de la meva 
cuina un dia abans 
del previst!”

La nostra cuina tenia 30 anys i feia 
temps que necessitava una reforma, 
però ho anàvem deixant passar. Al 
final ens vam decidir a fer obres i 
vam contactar amb els professionals 
de Nexdom del RACC. I l’experièn-
cia ha estat realment molt bona. Cal 
destacar la gran professionalitat de 
l’equip, tant per part de la dissenya-
dora, com de la cap d’obres i dels 
operaris. En tot moment em van in-
formar i van complir els terminis 
acordats puntualment. Fins i tot van 
acabar les obres un dia abans del 
previst, i  això que, al final, també 
vam decidir canviar el sostre!

Julia Moreno_ Reforma de la cuina.

L’app Infotransit: 
tota la informació 
en només un clic

L’única app que permet previsions 
de trànsit per a les 12 hores se-
güents. Descarrega-te-la i estigues 
100% informat de l’estat del trànsit.

Informació de 163.000 km de 
carreteres i de ciutats espanyoles

Dades en temps real del nivell 
de congestió i previsions 
de trànsit a tot Europa

Ubicació i preus de més de 8.600 
gasolineres i de 4.000 pàrquings 

Més de 1.200 càmeres de trànsit

Descarrega-te-la gratuïtament a 
www.racc.cat

Tots els radars fixos 
(situació i límit de velocitat)
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TOT AIXÒ ÉS EL QUE TENS COM A SOCI DEL RACC     

Dades del 2018

713.145  
assistències en carretera

337.553
assistències a la llar

134.538   
assistències mèdiques

Assistència en carretera
en cotxe, moto o bici.  
Encara que no sigui el teu vehicle.

Assistència a casa.  
Reparacions urgents a domicili  
per a qualsevol avaria.

Assistència mèdica.  
T’enviem un metge a qualsevol 
lloc del món.

Nivell de satisfacció  
dels socis:

9,21  

8,54 

8,78

15%

7%

5%

Europa 

Amèrica del Nord

Amèrica del Sud

6%

9%

58% Àsia

Àfrica 

Oceania

900 242 242Passi el que passi, truca’ns

1.185.236Total d’assistències realitzades

Assistència siguis on siguis

Assistències mèdiques realitzades arreu del món



TOT AIXÒ ÉS EL QUE TENS COM A SOCI DEL RACC     

%20
dte. en RACC tel+, 
Internet+TV sense 
permanència

%50 
dte. en fer sòcia  
la família

%10 
dte. en autoescoles 
RACC

%50 
dte. en la matriculació
en comprar un cotxe  
amb el RACC

%10 
dte. en mà d’obra 
al Centre RACC Auto

%20 
dte. en assegurances 
RACC

FINS A UN

* Aquestes promocions són de caràcter informatiu. El detall dels descomptes està subjecte a la promoció vigent.

Descomptes en més de 6.000 serveis, botigues, restaurants 
i esdeveniments*. Estalviaràs més de 300  l’any.

TARIFA 
REDUÏDA20%

dte.

Fins al

2%
dte.

25%
dte.

Fins al

50%
dte.

Fins al

50%
dte.

Fins al

TE
ATR

E

Estalvi i avantatges en serveis del RACC

%5 

FINS A UN

dte. en viatges 

+ 

%10 

FINS A UN

dte. en reformes a la 
llar amb NEXDOM

Si encara no el tens, sol·licita’l al 900 357 357, a racc.cat o a l’oficina RACC més propera.

Ofertes exclusives amb 
el carnet de soci RACC Master
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El nou ViaT RACC by Bip&Drive –a 
més de ser un mitjà de pagament per 
a les autopistes que et permet gua-
nyar temps i estalviar diners–, ara 
ofereix avantatges exclusius:
 
•  Accés a una àmplia xarxa de pàr-

quings d’àmbit nacional.
•  Compatibilitat amb els peatges 

d’Espanya, Portugal i França.
•  Ampli límit de consum.

•  Gestió de les factures i moviments 
on-line a través del web o l’app.

•   Resolució de les avaries en un 
màxim de tres dies laborables.

•   Obsequi gratuït d’una capsa inhi-

bidora per transportar o desar el 
ViaT quan no el vulgui fer servir.

•   Avantatges exclusius: RACC Car 
Confort, per tenir cura del seu 
vehicle.

 VIA-T 

Arriba ViaT by Bip&Drive 
amb molts avantatges més
EL VIA-T, EL SISTEMA DE TELEPEATGE MÉS CÒMODE, RÀPID I FÀCIL D’INSTAL·LAR, 
ARA AMPLIA LA SEVA OFERTA PER A SOCIS I CLIENTS.

Tot per 18,15€ l’any. Entrega en 48 hores.
Demana’l ara i comença a gaudir dels avantatges trucant al 
900 357 357, per WhatsApp al 696 861 660 o a www.racc.cat

 RACC MASTER 

TARGETA REGAL DE DECATHLON 
AMB EL CARNET RACC MASTER

Si demanes el carnet d’estalvi del Club, RACC Master, pots guanyar 
una targeta regal de 100€ de Decathlon per poder equipar-te i gaudir 
del millor esport! Per participar-hi, sol·licita’l abans del 31/10/2019 
trucant al 900 357 357 o a www.racc.cat/targeta-racc-master
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 AVANTATGES RACC 

NO PAGUIS MÉS PER POSAR 
BENZINA AL TEU VEHICLE
La benzinera del RACC –ubicada a l’avinguda Doctor Marañón, 17 
de Barcelona– ofereix benzina a un preu molt competitiu. En l’ac-
tualitat, ocupa la sisena posició en el rànquing d’establiments amb 
el combustible més barat de l’àrea metropolitana barcelonina, amb 
un estalvi al voltant del 12% respecte del preu mitjà. Per facilitar-ne  
l’ús, és d’autoservei, amb dos assortidors: dièsel i gasolina 95. 

 RACC VIATGES 

NOU CATÀLEG 
RACC PER A 
GENT DE MÉS 
DE 55 ANYS
Pel fet de ser soci del RACC, pots 
gaudir de tots els avantatges di-
ferencials del Catàleg RACC per 
a viatgers sènior (de més de 55 
anys), encara que no estiguis en 
aquesta franja d’edat. Podràs es-
collir entre una àmplia oferta de 
destinacions arreu del món i pro-
gramar el teu viatge en qualsevol 
època de l’any, incloent els mesos 
de més alta demanda (juny-se-
tembre).  Disponible pròxima-
ment a la teva agència de viatges 
del RACC. 

 RACC VIATGES 

Vine a la Fira de Viatges 
i Creuers del RACC
T’ESPEREM EL 23 D’OCTUBRE A L’HOTEL CATALONIA 
PLAÇA CATALUNYA DE LA CIUTAT DE BARCELONA.

El RACC et convida a la Fira de Vi-
atges i Creuers del proper 23 d’oc-
tubre a l’Hotel Catalonia Plaza Ca-
talunya de la ciutat de Barcelona  
(c. Bergara, 11). Si optes per un vi-
atge en creuer, et pots estalviar fins 
a un 70% del preu final i aconseguir 

altres avantatges exclusius, com que 
els nens viatgin gratis o regals de ser-
veis a bord. També podràs conèixer 
quines són les destinacions de viat-
ges estrella del 2020 i gaudir d’am-
plis descomptes. Entrada gratuïta. 
Inscripció a racc.cat/fira-viatges.
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 RACC SPORT 

El RACC amb el running
EL CLUB PATROCINARÀ DUES CURSES DE RENOM QUE 
CONTRIBUEIXEN A PROMOURE ELS VALORS DE L’ESPORT 
I UNA VIDA MÉS SALUDABLE.

Apunta’t ja a 
la XV Marató 
del Mediterrani 
amb el RACC
El diumenge 20 d’octubre tens 
una cita amb tot un clàssic del run-
ning: la XV Marató del Mediterrani 
que se celebrarà a la localitat de 
Castelldefels. Pren nota de l’horari: 
•  08.45h: sortida de la cursa 5k.
•  09.00h: sortida de la resta de dis-

tàncies (10k, mitja marató, marató 
per parelles).

Cada participant inscrit a la pro-
va obtindrà una samarreta tècni-
ca commemorativa del RACC i, en 
acabar la cursa, es podrà gaudir de 
la Pasta Party per a tots els parti-
cipants, amenitzada amb música 
en directe. A més, si ets soci del 
RACC, podràs gaudir d’un 25% 
de descompte en la inscripció. 
D’altra banda, 1€ de la inscrip-
ció anirà destinat a la Fundació 
d’Oncologia Infantil Enriqueta 
Villavecchia.
Més informació a:
www.racc.cat/esdeveniments

Els valors que promou l’esport  
–competitivitat, esforç, treball en 
equip i capacitat de superació, en-
tre d’altres– inspiren el dia a dia del 
RACC en totes les seves activitats. 
Enguany, i atès que darrerament els 
hàbits dels corredors estan canviant, 
el Club ha optat per diversificar i 
augmentar la seva presència en el 
món del running; i en lloc d’organit-
zar la cursa 10kmRACC passarà a 
patrocinar dues proves esportives 
emblemàtiques de la rodalia de Bar-
celona, concretament, la XV Marató 
del Mediterrani (que se celebrarà el 
proper 20 d’octubre a la localitat de 
Castelldefels), i la 21a Sant Silves-
tre (que es portarà a terme el proper 
29 de desembre, amb una cursa per 
a nens inclosa i que, enguany, per 
primera vegada, se celebrarà a la 

ciutat de Badalona, en lloc de Sant 
Cugat del Vallès).
A més, el RACC dona cobertura sa-
nitària arreu del món per a tots els 
esportistes, sigui quin sigui l’esport 
que practiquen (inclosos els de risc), 
oferint-los assegurança d’accidents i 
de responsabilitat civil, revisió mè-
dica i assistència mecànica per als 
qui es mouen en bici. 
Per a més informació: www.racc.cat, 
al 900 357 357 i a les oficines del 
RACC. 

Vine a córrer
XV Marató del Mediterrani 
(20 d’octubre, Castelldefels)
21a Sant Silvestre 
(29 de desembre, Badalona)



Concessió de RACC Master subjecta a valoració de criteris de risc per part de les entitats emissores (CaixaBank o Banc Sabadell).
Una vegada acceptada la teva sol·licitud, el rebràs al teu domicili sense cap cost.

Més de 6.000 descomptes  
amb el teu carnet de soci 
RACC Master

Sol·licita el teu carnet gratuït a les nostres 
oficines, a racc.cat o al 900 357 357.

 CARNET RACC MASTER 
  900 357 357 I 

696 861 660
  racc.cat

I

Hi som
per ajudar

DESCOMPTES
EXCLUSIUS

DESCOMPTES
EXCLUSIUS



Dissabte 26 d’octubre o diumenge 27 d’octubre

Dia del RACC 
a PortAventura World 

Hi som
per ajudar

Compra la teva entrada a www.racc.cat/esdeveniments/soci-portaventura.
És imprescindible presentar el DNI i les entrades impreses per accedir al Parc. Màxim 5 entrades per persona.

Exclusiu per a socis. Entrada
a PortAventura Park per només

Entrada a PortAventura Park 
+ Ferrari Land per només20 € 30 €



Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes

LA TORNADA A LA RUTINA 
MÉS SEGURA I ECONÒMICA! 
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Tens ben protegida casa teva o el teu negoci? Amb les 
alarmes Verisure de Securitas Direct disposes del millor 
servei per viure més tranquil, tant tu com la teva família. 

Benito Sports, amb més de 60 anys al servei de l’esport, 
és una cadena amb 10 botigues multiesport a Barcelona 
i la seva àrea metropolitana.

Equipa’t per tornar a l’escola a la cooperativa de refe-
rència en productes educatius. A més, tens tot el que et 
cal per estar al dia en cultura.

No existeix l’abans ni el després, només l’ara! Posa’t en 
forma amb qualsevol de les activitats dirigides o orga-
nitza’t el teu propi entrenament.

Descompte per  
ser del RACC 50%

Descompte amb la 
RACC Master 5%

Descompte per  
ser del RACC

  Des de

47€
Descompte amb la 
RACC Master 8%



Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes

El Mussol és el restaurant amb identitat pròpia que 
t’acosta a l’encant de les masies catalanes al centre de 
la ciutat de Barcelona.

Una possibilitat única de gaudir de la cuina catalana me-
diterrània elaborada amb plats de tota la vida, però amb 
una presentació moderna i innovadora.

L’EGGS és el primer restaurant gastronòmic que té 
com a protagonista l’ou, els arrossos i els platillos per 
compartir.

Gaudeix dels seus plats, al teu ritme, sense presses… Tot 
amb un somriure i preocupant-te únicament de descon-
nectar i relaxar-te amb la música.

Descompte amb la 
RACC Master 10%

Descompte amb la 
RACC Master 10%

Descompte amb la 
RACC Master 10%

Descompte amb la 
RACC Master  10%

ELS MILLORS RESTAURANTS PER ALS 
PALADARS MÉS EXIGENTS
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes

Ja pots fer un tast de la gastronomia americana en 
aquest cafè ubicat a les tres plantes d’un espectacular i 
històric edifici neoclàssic amb vistes a la Rambla. 

Un restaurant amb música en viu i amb un menjar 
de qualitat excel·lent al centre comercial Arenas de 
Barcelona. 

Tapa Tapa ja és tot un clàssic! El 1993 va obrir les portes 
el primer Tapa Tapa al passeig de Gràcia de Barcelona, 
pioner de la tapa a la capital catalana.

Gaudeix d’un menú sa i saborós als restaurants vege-
tarians DASO a Barcelona! Cuina saludable, natural i 
energètica.

Descompte amb la 
RACC Master 10%

Descompte amb la 
RACC Master 10%

Descompte amb la 
RACC Master 10%

Descompte amb la 
RACC Master 10%
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes
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LA PLAÇA DEL DIAMANT. De la mà del di-
rector i dramaturg Paco Mir, la Companyia 
Eòlia torna al Teatre Poliorama, amb el clàssic 
de Mercè Rodoreda.

VASELINA. El Fil i el Charlie cultiven grans quantitats 
de marihuana al seu pis per intentar donar el gran cop 
de les seves vides. Tot es complicarà amb l’arribada del 
pare del Fil després de 15 anys sense veure’s.

EL PARE DE LA NÚVIA. Francesc-Ramon Pujols-Pi-
nyol està a punt de casar la seva filla Meritxell. Però, per 
un imprevist, descobreix que la mare del seu futur gen-
dre va ser una antiga amant seva. 

Descompte per  
ser del RACC

    Des de

15€
Descompte per  
ser del RACC

    Des de

15€

ELS MILLORS ESPECTACLES 
AMB DESCOMPTES

SESSIÓ EXCLUSIVA 
Divendres 18 d’octubre a les 21h.

Descompte 
exclusiu  
per a socis 
RACC

35%

direcció: tania brenlle





DESDE MES*
AHORA AL175€
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