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Sebastià Salvadó.
Homenatge al President
d’Honor del RACC, una
personalitat irrepetible.

Mobilitat neta. El RACC
i Zurich Seguros et
mostren els millors llocs
per córrer a les ciutats.

Nexdom. Aproﬁta els
mesos d’estiu per renovar
casa teva i gaudir d’una
llar de tendència tot l’any.

Avantatges, estalvi
i descomptes.
Aproﬁta els serveis
exclusius per als socis.

Periodista
i sòcia RACC

CRISTINA
PUIG

“ARA MATEIX NO M’IMAGINO RES QUE
EM FES MÉS FELIÇ QUE PRESENTAR EL FAQS”

EDITORIAL

La mobilitat urbana:
aprendre dels millors
estudiat les experiències d’algunes de
les principals ciutats europees en matèria de mobilitat, París, Copenhagen,
Munic, Oslo, Hèlsinki, Berlín o Viena,
i hem fet un pas endavant per situar
la mobilitat a l’agenda política dels
nous alcaldes, regidors i representants municipals que tindran la responsabilitat de gestionar les nostres
ciutats els pròxims quatre anys.

Encara trasbalsats per la recent pèrdua
del nostre President d’Honor, Sebastià
Salvadó, a qui dediquem un sentit homenatge també en aquesta publicació,
el RACC és fidel al seu ADN i al llegat
del qual és hereu i continua avançant
en el seu propòsit de liderar la transformació de la mobilitat al nostre país.
La qualitat de vida de les persones i
la competitivitat de l’economia dels
territoris depenen cada cop més de la
manera de desplaçar-nos. Per aquesta raó analitzar la realitat, dissenyar
solucions i implementar mesures per
fomentar models intel·ligents per als
desplaçaments dels ciutadans i de les
mercaderies és estratègic per a qualsevol país que aspiri a ser capdavanter.
En aquest context, la mobilitat urbana
ocupa un paper fonamental; no podem
oblidar que actualment el 73% dels europeus viuen en nuclis urbans i que
aquesta xifra el 2050 previsiblement
arribarà al 80%. De fet, avui, a l’àrea
metropolitana de Barcelona ja hi viuen 3,2 milions de persones, gairebé
el 43% de la població de tot Catalunya.
Per aquests motius, tot just abans de
començar la campanya electoral de
les eleccions municipals, el RACC va
presentar un Pla de 45 mesures per
avançar d’una manera decidida cap a
una mobilitat més segura, sostenible
i assequible, pensant en els ciutadans,
tant els que viuen a Barcelona, com els
que entren i surten a la ciutat en vehicle
privat o en transport públic (més d’un
milió de persones diàriament els dies
feiners). Convençuts de la importància que té aprendre dels millors, hem

Aquest treball, que vam presentar el
passat 19 de març a l’Auditori de La Pedrera en la conferència “Fem de Barcelona el referent de la Mobilitat”, ens
ha portat a proposar la creació d’una

Hem estudiat solucions
de mobilitat de París,
Copenhagen, Munic, Oslo,
Hèlsinki, Berlín o Viena.
Proposem la creació d’una
Agència publicoprivada
exclusivament dedicada a
la mobilitat per impulsar
les infraestructures
que frenen el
desenvolupament.
Cal ocupar-se de la
seguretat dels més
vulnerables: els nens, els
sèniors, els vianants, els
motoristes i els ciclistes.

Agència publicoprivada exclusivament
dedicada a la mobilitat i d’àmbit metropolità, capaç d’implicar-se en projectes que, per la seva envergadura,
necessiten un horitzó temporal més
enllà dels quatre anys dels mandats
electorals.
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La nostra iniciativa neix amb l’objectiu d’impulsar aquelles infraestructures que en aquests moments frenen el
desenvolupament de Barcelona i també
del nostre país, com ara l’ampliació de
l’aeroport, el corredor mediterrani, la
millora de Rodalies i, alhora, vetllar per
altres accions estrictament urbanes,
com el desplegament dels carrils bici,
la implantació d’una xarxa de punts
de recàrrega de vehicles elèctrics, o
la gestió del trànsit a les vies d’alta
capacitat i als accessos, entre moltes
altres actuacions.
Les solucions plantejades, si bé estan
pensades per a Barcelona i el seu entorn metropolità, serveixen també per
a altres ciutats, que a escala diferent,
com la capital catalana, afronten els
reptes de la nova mobilitat, com són
la necessitat de reduir la contaminació, la transició cap a un ús cada cop
més restringit dels vehicles privats a
l’interior de les ciutats, la penetració
de noves empreses (VTC) que conviuen amb els serveis tradicionals de
transport públic, l’aparició de múltiples models de serveis, individuals i
compartits, o la irrupció dels vehicles
de mobilitat personal com els patinets
elèctrics.
Però si el nostre propòsit de liderar la
nova mobilitat és ferm, també ho és
la nostra voluntat d’estar al costat de
les persones en el seu dia a dia. I, com
sempre, al RACC seguim innovant en
nous serveis per donar respostes als
nostres socis, amb les millors solucions tecnològiques, però sempre amb
una clara vocació de servei i amb un
tracte amable i proper.
Continuarem treballant amb rigor i
qualitat per ajudar les persones en la
seva vida quotidiana i la societat per
avançar cap a una mobilitat millor per
a tothom. p

Josep Mateu
President del RACC
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LA MOBILITAT
A LES GRANS
CIUTATS
El RACC ha presentat un Pla de 45 mesures p
per
millorar la mobilitat a Barcelona, just quan és més
necessari que mai treballar per una mobilitat intel·ligent
que s’acosti al repte de zero víctimes en accidents de
trànsit, que millori la qualitat de l’aire i que, alhora,
sigui palanca de progrés i de competitivitat. Amb
aquest objectiu ha proposat la creació d’una Agència
publicoprivada dedicada exclusivament a la mobilitat.
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GP de Motos de Catalunya

UN GRAN
PREMI PLE
DE PASSIÓ
Torna el GP Monster Energy
gy de Catalunya
y de
MotoGP, del 14 al 16 de jjuny
y
y, al Circuit de BarcelonaCatalunya amb un campionat més obert que mai, on
fins a quatre marques opten a la victòria final. La sort
és per a qui la persegueix.

a aquesta transformació ajudant
a situar la mobilitat al centre del
debat del model urbà. Per aquest
motiu, recentment, el president del
RACC, Josep Mateu, va pronunciar
a l’Auditori de La Pedrera de Barcelona la conferència “Fem de Barcelona el referent de la mobilitat”, una
reflexió de la situació actual i dels
reptes de futur de la ciutat, a través
d’un Pla de 45 propostes per millorar
la qualitat de vida de les persones.

Per
Albert San Andrés

Crear una Agència
publicoprivada de mobilitat
De les 45 propostes del RACC (vegeu
pàgina 25) en destaquen dues que fomenten la protecció dels motoristes
i els vianants. Desenvolupar el Pla
de la Moto ha de permetre millorar
la seguretat d’aquest col·lectiu. A
Barcelona, des del 2010, el 48% dels
morts en accidents de trànsit han
estat motoristes. Per això urgeixen k
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WOW DESIGN
DESI N

Avui dia, parlar de la nova mobilitat vol dir parlar de les ciutats. El
73% dels ciutadans europeus viuen
en nuclis urbans i, segons la Unió
Europea, el 2050 aquesta xifra podria ascendir fins al 80%. Aquesta
concentració de població, a més de
ser ja una realitat, fa que la manera
com es mouen les persones sigui un
aspecte determinant que incideix
directament en la qualitat de vida
dels ciutadans. Avui les grans ciutats s’enfronten als nous reptes d’una
mobilitat en la qual el vehicle privat anirà reduint la seva presència
als centres urbans per millorar la
qualitat de l’aire, on caldrà integrar
nous mitjans de transport com les
bicicletes i els patinets elèctrics i on
serà necessari promoure i regular la
mobilitat compartida, intermodal i
connectada. Cap ciutat amb ambició
pot viure aliena a aquesta realitat. I
el RACC vol contribuir activament

REFORMES
D’ESTIU
PER VIURE-LES
S
TOT L’ANY

SECCIÓ LLAR

Aprofita aquests mesos d’estiu
que venen per renovar
ar casa teva.
Atreveix-te a integrar
integrar l’interior
amb l’exterior,
exterior, a rredecorar
edecorar la
terrassa, a canviar terres, parets
i portes o a vestir casa teva amb
els tèxtils més a l’última. Gràcies
a aquestes solucions podràs tenir
fàcilment
lm
una llar actualitzada,
de tendència. PER ESTHER ALGARA
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No desvelem gran cosa si diem que
el Gran Premi Monster Energy de
Catalunya (del 14 al 16 de juny) és
un dels més esperats del calendari
per a pilots i afició.
El 1992, l’any olímpic, va ser el de la
tornada del mundial de motociclisme
a Catalunya, 16 anys després de l’última cursa sobre l’asfalt de Montjuïc,
que des del començament d’aquest
campionat va ser la principal seu del
motociclisme a Espanya (1950-1976).
Arriba, doncs, un Gran Premi hereu
de l’afició nascuda a la muntanya
màgica, que fins a l’edició de 1995
va anomenar-se Gran Premi d’Europa i, posteriorment, va canviar a
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la denominació actual. Avui dia, només Jerez, Mugello i Assen, superen
Montmeló en longevitat com a seu
mundialista.

La setena cita
de la temporada
Però ha plogut molt des de la dècada dels 90, tot i que el mundial segueix sent un immens aparador per
a les marques —sis a la pista; Ducati, la més nombrosa— que aposten
pels millors pilots i professionals
per desenvolupar tecnologies del
futur en el món de les dues rodes. I
en aquest entorn, novament el Circuit de Barcelona-Catalunya serà
el focus mediàtic mundial d’una
nova edició del GP Monster Energy
de Catalunya, en un entorn immillorable gràcies a les instal·lacions
d’un dels millors circuits del món.
Dels 22 pilots que participen al k
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El RACC ha presentat un Pla
de 45 mesures per millorar
la mobilitat de Barcelona.

Atreveix-te a renovar casa
teva pintant les parets,
canviant terres i portes o
redecorant la terrassa.

Torna el Monster Energy de
Catalunya de MotoGP, del
14 al 16 de juny, al Circuit de
Barcelona-Catalunya.

La mobilitat a les
grans ciutats

Reformes d’estiu

GP de Motos

PUBLICITAT RACC
HELENA ARTACHO:
934 955 000 EXT. 5202
DELIVERY MEDIA MADRID:
914 008 618 / 608 486 244
DELIVERY MEDIA BARCELONA:
667 579 620
FOTOMECÀNICA
ESPACIO Y PUNTO
IMPRESSIÓ EUROHUECO
COBALT, 1-5, CASTELLBISBAL
(BCN)
EL RACC I LA REVISTA DEL RACC NO
COMPARTEIXEN NECESSÀRIAMENT LES
OPINIONS FIRMADES PELS COL·LABORADORS.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ LITERÀRIA O
GRÀFICA A TRAVÉS DE QUALSEVOL MITJÀ
SENSE L’AUTORITZACIÓ EXPRESSA DEL RACC.
LA PUBLICITAT INCLOSA EN AQUESTA REVISTA
NO S’HA DE CONSIDERAR UNA RECOMANACIÓ
DEL RACC ALS SEUS SOCIS. L’EXACTITUD I/O
VERACITAT DELS ANUNCIS ÉS RESPONSABILITAT
EXCLUSIVA D’ANUNCIANTS I EMPRESES
PUBLICITÀRIES.

DIPÒSIT LEGAL: B-5461-1963
EL RACC ÉS MEMBRE DE LA
FEDERACIÓ INTERNACIONAL
D’AUTOMOBILISME (FIA).
EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA DEL
RACC DISPOSA DEL CERTIFICAT DE
QUALITAT ISO 9001:2008.
TIRADA D’AQUESTA EDICIÓ:
300.691 EXEMPLARS.
ÚLTIMA DIFUSIÓ CONTROLADA:
366.415 EXEMPLARS
(JULIOL 2017-JUNY 2018).

16 Gemma Humet. Sòcia RACC, cantant i pianista. 18 Emprenedors. Socis RACC amb
projectes i iniciativa. 30 Manifest Hola Bici. Impulsar la mobilitat sostenible equival a
impulsar la mobilitat en bicicleta. 48 SUV híbrids. Una alternativa que permet un estalvi en el
manteniment. 82 RACC Assistència. L’atenció mèdica i el trasllat urgent d’un soci RACC des de
la Toscana. 94 Descomptes exclusius. Un món d’avantatges amb la RACC Master.
RACC
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www.racc.cat
ASSISTÈNCIA 24 HORES

900 242 242
SERVEIS (FONORACC)
900 357 357 (DE 8 A 21 H)
QUEIXES I RECLAMACIONS

900 700 702 (DE 9 A 21 H)

Ford Kuga
Desde

18.800€

con recompra garantizada
Financiando con Ford MultiOpción

La vida está fuera. ¿Y tú?
Descubre el Ford Kuga ST-Line Limited Edition totalmente equipado.
El aliado perfecto para cuando busques aventura fuera y dentro de la ciudad.
Equipado con la tecnología más avanzada para ofrecer mayor confort y
seguridad, con Faros Bi-Xenon adaptativos el doble de potentes que los
convencionales, tapicería en cuero parcial y sistema de navegación con
SYNC 3, tu asistente personal para estar conectado, entre otras muchas
más funcionalidades y equipamiento.

GAMA FORD KUGA SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 6 A 9,7 L/100KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 156 A 220 G/KM (DE 136 A 204 G/KM
NEDC), MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado.
Los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo.
Kuga Trend 1.5 Ecoboost 4x2 88,3KW (120cv) con radio CD con Ford Sync con pantalla TFT de 10,67cm (4,2”), climatizador manual, faros conducción diurna, volante de cuero, control de crucero
con control de velocidad, arranque sin llave. La oferta incluye IVA, transporte, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma, por lo
que se recomienda revisarlo en cada caso), dtos. promocionales, aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E. a través de Ford MultiOpción con un importe mínimo a financiar de
12.000€ y permanencia mínima de 25 meses. Operación sujeta a valoración crediticia. Oferta aplicable a unidades pedidas en el mes. El modelo visualizado puede no coincidir con el vehículo
ofertado. Válido en Pen. y Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. Al financiar con Multiopción, FCE Bank garantiza un valor futuro mínimo del vehículo entregado para el pago de la
última cuota (sujeto a condiciones del contrato). ford.es

ARXIU LA VANGUARDIA

EN HOMENATGE

Una personalitat irrepetible
Sebastià Salvadó (1932-2019). President d’Honor del RACC.

P Josep Mateu
Per
President del RACC
P

Sebastià Salvadó, el President d’Honor del RACC, ha estat un home que
ha arribat a la meta de la seva vida
com ho fan els grans pilots, amb una
trajectòria esportiva, professional i
personal plena d’èxits.
Ens ha deixat un home que es va
dedicar en cos i ànima al RACC i a
l’esport del motor, sempre amb un entusiasme incansable. Personalment,
durant 20 anys vaig tenir la sort i el

gran honor de compartir amb ell una
etapa plena de fites per a la nostra
entitat, reptes que vam anar assolint
d’un a un per convertir el Club en el
que és avui, una entitat de serveis
que vetlla per les persones, que innova en totes les seves activitats, des
de la qualitat i l’excel·lència. Aquest
és l’ADN del RACC que en Sebastià
Salvadó va preservar amb cura i va
traslladar amb passió a tots els que
el vam acompanyar en la seva etapa
de president.
Tot i que a en Sebastià Salvadó li
agradava la discreció, defugia del
personalisme i s’estimava més cedir tot el protagonisme al RACC,
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avui és just posar en relleu la seva
tasca, realitzada al llarg de 30 anys,
un període extraordinari en què el
Club ha passat dels 85.000 socis de
l’any 1985 als 850.000 de l’actualitat.
Durant la seva presidència, l’entitat
va anar evolucionant de club d’automobilistes a entitat de serveis a
les famílies, oferint més serveis i de
més qualitat i ampliant les activitats
per estar al costat de les persones en
tots els àmbits de la vida quotidiana. Una transició imprescindible a
fi d’afrontar amb solidesa la gran
transformació que avui està vivint
el RACC per convertir-se en un Club
de Serveis a la Mobilitat.

“Amb saviesa, en
Sebastià Salvadó ens
recordava sovint que
els èxits són sempre
col·lectius, que
ningú de nosaltres
no és tan llest com
tots nosaltres junts
i que cal envoltarse i aprendre dels
millors”.

Per mitjà de la Fundació RACC va
contribuir decisivament a avançar
per assolir una mobilitat més segura, més sostenible, més intel·ligent
i més accessible, i també situar el
RACC als màxims òrgans internacionals en l’àmbit de la mobilitat,
com a membre de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA).
I vull recordar d’una manera molt especial el seu impuls a la construcció
del Circuit de Barcelona-Catalunya,
una tasca en què la seva implicació
personal va ser decisiva i que va permetre portar a Catalunya els grans
premis de F1 i de MotoGP. D’aquesta
manera, en un mateix país es van
celebrar tres proves puntuables per
als principals mundials del motor:
F1, MotoGP i ral·lis.

Un apassionat de l’esport
La promoció de pilots, que ha permès situar joves valors sortits del
planter del RACC a les posicions
més altes de les competicions internacionals, va ser l’altre gran èxit
en la seva trajectòria esportiva, una
aposta que al llarg dels anys ha donat
com a resultat una extensa llista de
noms propis, des de campions com

Carlos Sainz, bicampió del món de
Ral·lis, fins als pilots de F1 Pedro
Martínez de la Rosa i Marc Gené. I
especialment reeixit ha estat el planter de pilots RACC de motociclisme, sota l’impuls del recordat Joan
Moreta, d’on han sorgit campions
com Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Àlex Márquez,
Aleix Espargaró i Pol Espargaró,
entre molts altres noms destacats
del Campionat del Món.
Més enllà de parlar del seu llegat
professional, personalment puc dir
que ha estat per a mi una gran sort
ser-ne col·laborador durant tots
aquests anys i que la confiança que
va dipositar en mi ha estat un privilegi i un repte que no oblidaré mai,
igual que la seva manera de dirigir
aquesta entitat.
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Amb saviesa, en Sebastià Salvadó
ens recordava sovint que els èxits
són sempre col·lectius, que ningú
de nosaltres no és tan llest com tots
nosaltres junts i que cal envoltar-se
i aprendre dels millors, com acostumava a dir: “Si vols ser millor,
envolta’t de gegants”. Defensava la
importància de la intuïció, perquè
les oportunitats sempre hi són, però
s’han de saber detectar abans que no
caduquin, perquè si no les aprofites
tu, ho farà algú altre.
Ser alegre i entusiasta i envoltar-se
de gent positiva era la seva màxima
i avui recordem amb enyorança les
seves paraules: “He gaudit molt al
nostre club, perquè el més fantàstic
del RACC és que es dedica a ajudar
la gent”.
Et recordarem sempre, President.

p

SOCIS RACC

CRISTINA
PUIG
“EL VINCLE ENTRE LA POLÍTICA I ELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ ÉS MASSA PROPER”
La periodista i sòcia del RACC Cristina Puig ha tornat a TV3
per presentar el FAQS, un late show de debat polític que gairebé cada
dissabte a la nit aconsegueix ser líder d’audiència a Catalunya. FOTOS: JORDI BERNABÉ

Per
Maria Mas

De jove t’agradava la medicina i volies ser Madonna. Com
és que ara ets periodista?_ La
medicina m’interessava, però
sempre he sigut de lletres i tenia
clar que no m’hi podria dedicar.
També tenia ganes d’aprendre
anglès, marxar fora i dedicar-me
al món de l’espectacle. Volia fer
traducció i interpretació, però
no hi vaig entrar, i la segona opció era periodisme perquè la rà-

dio i la tele tenen un punt de
faràndula. No ho portava a les
venes, però amb el temps m’he
adonat que amb el que realment
soc bona és fent de periodista,
fent preguntes.
Vas començar a la ràdio, però
últimament t’hem vist més a
la tele. T’agrada més?_ Vaig
començar a Ràdio Ciutat de Badalona amb el Comença l’espectacle, un programa de teatre musical. La ràdio és un mitjà ideal
per aprendre l’ofici: a parlar, a
perdre la por escènica… La ràdio ho té tot i sempre hi he estat
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vinculada, amb col·laboracions.
La tele va i ve, és molt apassionant i esbojarrada, però també
més complicada.
Has fet programes com 59
segons o El debat de la 1 , a
TVE, i ara el FAQS. T’agrada
la política?_ Molt, m’ha interessat sempre. Venia del magazín El club, a TV3, on tocàvem
un ventall de temes més ampli
i, encara que molta gent ho pot
trobar soporífer, a mi em venia
molt de gust moderar un debat
polític. A més, el format del 59
segons, en què els entrevistats te- k
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queixar-me perquè no podia exercir
la meva llibertat com a periodista, la
conseqüència va ser que em van fer
fora de TVE.
I què té de positiu, la política, què
et dona?_ M’agrada molt entrevistar polítics: aquest sarcasme que tenen, la ironia que gasten, m’agrada
intentar burxar-los, dir-los allò de:
“escolti, vostè no m’està contestant
el que li he preguntat”. El moment
polític que estem vivint també hi ha
contribuït: és un moment molt complicat per una banda, però també molt
apassionant, periodísticament i políticament parlant.
Tot s’està accelerant i les xarxes
socials encara ho accentuen més.
Això afecta la teva feina?_Tinc una
relació d’amor-odi amb les xarxes
i crec sincerament que els periodistes hem de fer una reflexió molt
urgent sobre l’autoritat que els hi
donem. Els tuits que rebem durant
el programa FAQS (entre 10.000 i
20.000) estan fets per unes 4.000
persones: són representatius d’un
programa que fa pics d’audiència
de 400.000 o més? I això acaba generant un clima d’opinió al qual els
periodistes donem més importància
de la que té. Ho he notat molt amb
el FAQS i com s’ha gestionat el canvi
de presentadora.

k
nien un temps limitat per respondre,
em va semblar sensacional.
No te n’has cansat, de parlar de
política?_ No, però molt sovint la política i els mitjans de comunicació es
barregen i en surts escaldada, crec
que això els periodistes no ho hem
sabut gestionar. Els mitjans, sobretot públics, és molt difícil que es deslliguin del color polític que governa.
Una altra cosa és que tu, després, treballant-hi, tinguis llibertat absoluta,
això és el que jo he intentat sempre,
però que el vincle entre la política i
els mitjans de comunicació és massa
proper per mi és un fet. Quan vaig

En aquesta professió
hi ha moltes dones,
però els càrrecs
importants estan en
mans dels homes.
Tinc una relació
d’amor-odi amb les
xarxes socials.
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Això va ser el mes de gener passat,
com ho vas viure?_ Els inicis van
ser molt durs. Aquest estat d’opinió
que es va crear a les xarxes, recollit
per alguns mitjans digitals que en
feien notícia, no hi va ajudar gens.
A més, jo vaig arribar un dijous,
divendres vam gravar una promo i
dissabte sortia a fer el directe, sense
tenir més temps de provar! Va ser un
aterratge dur, però a vegades les coses
val més fer-les de cop. D’altra banda,
estic convençuda que si el substitut
de la Laura Rosel hagués estat un
home, la polèmica hauria durat un

cap de setmana. Les comparacions
entre dones són odioses.
Ara ja t’hi sents més còmoda, al
programa..._ Sí, ara gaudeixo fent-lo,
pensant quins convidats portem, quin
gag d’entrada fem…
Els anteriors presentadors (Laura Rosel i Ricard Ustrell) tenien
el seu estil. Què t’agradaria que
quedés del teu pas pel programa?_
Doncs el mateix. Cada un d’ells té
una manera de fer, jo tinc la meva, i
el pròxim presentador tindrà el seu
estil. El FAQS és un format d’èxit en
si mateix. Cadascú té la seva manera
de presentar i això marca la imatge, però el programa no ha canviat.
Notes la pressió de l’audiència?_
No massa, perquè cada dissabte, excepte el de la gala dels Premis Goya,
hem estat líders. I n’estem molt contents. Això sí, cada diumenge, després d’haver dormit poc, el primer
que faig en llevar-me és mirar l’audiència que hem assolit.
Com es prepara el programa?_
Diumenge i dilluns fem festa, tot
i que moltes vegades dilluns hem
d’agafar un tren per anar cap a Madrid, perquè dimarts a primera hora
hem de gravar alguna entrevista. És
un programa que et roba molt de
temps. El gag d’entrada, que dura
quatre minuts, ens pot portar quatre
o cinc hores de gravació, i aquesta és
també una de les coses que m’agrada
del FAQS: que cuida molt la imatge.
Pots desconnectar?_ No, no ho
he aconseguit mai. Tinc companys
que en tancar el micròfon tenen la
capacitat d’evadir-se, però jo els cops
que he provat de fer ioga o relaxació,
no puc mai parar de pensar. I tot i
que abans he criticat molt Twitter
i m’encantaria tenir la capacitat de
donar-me de baixa de tot, hi estic permanentment enganxada. Necessito

aprendre a desconnectar, però no sé
si ho aconseguiré algun dia.

mateixes dones i em va fer feliç que
em fessin aquest reconeixement.

El 2013 vas rebre el premi de Bones Pràctiques de Comunicació No
Sexista. Et consideres una persona
conscienciada en aquest tema…?_
Amb el programa Gent de paraula vaig
mirar d’entrevistar el mateix nombre
d’homes i de dones. Estem en una
societat masclista, en una professió
que tot i que hi ha molta dona, visualment parlant, els càrrecs importants
i de decisió estan en mans dels homes. S’estan fent avenços, però encara
som lluny. Moltes vegades darrere
d’aquesta discriminació hi som les

Per què et vas fer sòcia del RACC?_
Sempre he pensat: si em passa alguna cosa, necessito que hi hagi algú
per ajudar-me. En un any he punxat
quatre rodes, jo no sé canviar-les i
llavors truco al RACC.
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Sempre vas amb cotxe?_ Sí, a tot
arreu, reconec que contribueixo poc
al medi ambient. Quan estic amb el
subidón del programa, agafo el cotxe
i posar la música forta em relaxa.
Soc de tirar-me poques flors, però
m’agrada dir que condueixo bé.

p

ACTUALITAT RACC

Resultats positius i
objectius ambiciosos per al futur
El RACC ratifica el seu compromís amb la defensa d’una mobilitat millor per a tothom.
El passat 25 d’abril va tenir lloc
l’Assemblea General Ordinària del
RACC, esdeveniment que l’entitat
celebra anualment i on s’informa
els socis compromissaris dels fets
i activitats més significatius duts a
terme durant el 2018 i dels resultats
econòmics del Grup.
Enguany, en aquest marc, es va presentar el Compte de Resultats, el Balanç del 2018 i el pressupost per a
l’any 2019, que van ser aprovats per
una àmplia majoria.
El president del RACC, Josep Mateu,
va compartir amb els socis compromissaris una àmplia visió dels canvis
que s’estan produint en la mobilitat

arreu del món i al nostre país, concretant aquells aspectes innovadors
de ciutats europees capdavanteres i
destacant les noves maneres de moure’ns als entorns urbans, posant com
a exemple la realitat de la ciutat de
Barcelona.
La tecnologia que arriba. Durant
l’Assemblea, també va parlar de les
noves tecnologies que revolucionaran els vehicles, les infraestructures, la seguretat i els hàbits de la
gent gran i dels joves a l’hora de
desplaçar-se.
Amb el suport dels socis, una estructura financera sòlida, un crei-
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xement en el nombre de serveis i un
rècord històric de l’índex de qualitat (8,76 en el global dels serveis), el
RACC va manifestar que continuarà
adaptant-se per cobrir les necessitats
canviants de les persones d’acord
amb el seu pla de convertir-se en
un Club de Serveis a la Mobilitat.
Alhora va refermar-se amb l’objectiu de continuar compromès amb la
societat, donant suport a l’esport del
motor a través de l’acadèmia de pilots i l’organització de competicions
esportives mundials i, per damunt
de tot, liderant la mobilitat al país,
amb estudis rigorosos i propostes
raonades.

ASSEGURANÇA DE LLAR

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…

ACTUALITAT RACC

Primer Punt Bici RACC
a les comarques gironines
Amb aquest, ja són 11 els punts de reparació i manteniment que ofereix el
Club per a tots els usuaris de la bicicleta.
L’estació d’autobusos de Girona acull
un nou Punt Bici RACC, un espai
d’accés lliure i gratuït perquè els ciclistes puguin fer petites reparacions
i tasques de manteniment a la seva
bici. Aquesta iniciativa vol fomentar
la intermodalitat en el transport pú-

blic a la localitat de Girona i la seva
àrea d’influència. A la inauguració,
va assistir-hi (d’esquerra a dreta a
la foto) el president de CIMALSA,
Enric Ticó; l’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, i el president del
RACC, Josep Mateu. Amb aquest, ja

són 11 els Punts Bici RACC a llocs
on hi ha un alt volum d’usuaris de
bicicleta (cinc a les estacions de FGC
de Barcelona i Rubí, dos a la ciutat de
Barcelona, dos ubicats a Sant Cugat
del Vallès, un a Esplugues de Llobregat i, ara també, un a Girona).

CONFERÈNCIA DEL RACC PER ALS
ALUMNES DE LA FIA UNIVERSITY
El futur de la mobilitat i la transformació dels clubs automobilístics per adaptar-se als canvis van ser els temes clau de la
7a edició de l’Emerging Leaders Programme de la FIA University, que va acollir a Barcelona 33 participants de nou clubs
de països com Espanya, Portugal, Bèlgica, Holanda, Àustria,
Canadà, Albània, Nova Zelanda i Austràlia. Els alumnes van
assistir a una master class a la seu del RACC, després d’estar
uns dies formant-se a les aules de l’escola de negocis ESADE.
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El RACC desenvolupa un test
d’autoavaluació per als conductors
Al web www.saluticonduccio.cat es pot avaluar si, amb el pas dels anys,
es conserven les habilitats per conduir.
El RACC, amb el suport del FIA
Road Safety Grant Programme
i la col·laboració de l’Institut
Guttmann, ha desenvolupat un
test d’autoavaluació de les habilitats cognitives requerides per a
la conducció, que es troba al web
www.saluticonduccio.cat i permet
analitzar com afecta el pas dels anys
a la capacitat de conduir.
L’any 2030, un de cada quatre espanyols tindrà més de 65 anys. A tall
d’exemple, a la ciutat de Barcelona,
els ciutadans de més de 65 anys ja
representen el 21,6% de la població,
sent una part cada cop més important
de la nostra societat. A més, entre

els més grans de 65 anys, el risc de
patir un accident mortal és un 45%
més alt que la resta de la població,
tot i que, en la majoria dels casos,
són víctimes d’atropellaments (un
42% dels morts).
Un test molt útil. Davant del risc
d’accidents dels sèniors, el RACC
promou aquesta eina d’autoavaluació
—que amb només 20 minuts— permet conèixer a quin nivell es troben
les capacitats cognitives bàsiques per
conduir com ara l’atenció, la memòria, la percepció, la coordinació o el
raonament. Amb aquesta iniciativa,
el RACC vol oferir eines perquè els
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conductors sèniors prenguin decisions responsables per garantir una
conducció segura, tot i que en l’actualitat la gran majoria de persones,
a partir dels 65 anys, envelleixen de
manera saludable i activa.
Aquesta prova on-line esdevé una
eina especialment útil per a totes
les persones que condueixen i que
tenen més de 60 anys i per a les seves famílies.

Fes el test on-line
a www.saluticonduccio.cat
i posa’t a prova.

SOCIS RACC

CANTANT I PIANISTA

Gemma Humet
“QUE EL MISSATGE ARRIBI
ÉS EL QUE MÉS EM PREOCUPA”
PER TXELL MORENO. FOTO: JORDI PLAY.
AGRAÏMENT: MUSEU DE TERRASSA. CASA ALEGRE DE SAGRERA.

Amb només cinc anys ja s’iniciava en el món
de la música tocant el piano. Vint-i-cinc
anys més tard, la sòcia del RACC Gemma
Humet acumula dos discos en solitari, Si
canto enrere (2015) i Encara (2017), i col·laboracions amb altres músics i compositors.
No és fàcil etiquetar-la en un gènere musical, perquè la Gemma és “molt fan de fer
coses diferents”. “El fet d’haver estudiat a
l’ESMUC fa que tingui inputs molt variats,
perquè s’estudien estils diferents, des de
música antiga a tradicional, passant per
flamenc, jazz i clàssica. I de tots ells et
vas nodrint”. Tot aquest bagatge l’aboca en la preparació del seu nou disc.
“Vull que la base instrumental tiri
cap a alguna cosa més moderna,
amb base electrònica. Ja vaig fer
un pas en el segon disc, però ho
vull portar molt més enllà. Ara
bé, que el missatge arribi sempre és el que més em preocupa”.
L’ajuda del RACC. Sòcia “de tota la vida”, la Gemma recorda
el primer cotxe que va tenir,
que era molt vell: “Un dia
que plovia molt em va deixar tirada a la carretera.
Gràcies al RACC vaig
arribar a temps a un
concert”.

p

Projectes de futur. Actualment la Gemma combina el procés de creació del seu nou disc i l’espera del
naixement del seu segon ﬁll amb els concerts de presentació d’un treball a duet, Petita festa, amb el
guitarrista i cantant Toti Soler, i altres projectes musicals que du a terme amb Estel Solé i Eduard Iniesta.

RACC

16

juny 2019

SOCIS RACC

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.

Serveis immobiliaris

Cuidar l’ànima de l’empresa

Xavier López_ Soc advocat amb 30 anys d’experiència en el sector immobiliari i, amb la meva sòcia, vam
crear Residae Barcelona (residaebarcelona.com), una
empresa de serveis immobiliaris per a clients estrangers. Els ajudem a comprar habitatges a Barcelona i a
la costa més propera i ens encarreguem del que necessitin per a la llar (reformes, seguretat, manteniment de
tota mena, etc.) o en l’àmbit personal (impostos, golden
visa, assegurances mèdiques, escola per als fills, etc.).

Gemma Gaseni_ Vaig treballar en l’àmbit del dret durant 10 anys, arran d’una lesió vaig descobrir el ioga i
he redirigit la meva carrera professional. Amb Atavic
(atavic.es) acostem la respiració conscient o l’atenció
plena a través del ioga, el txikung i altres activitats
lúdiques a les empreses. Així ajudem a reduir l’estrès
i millorar la comunicació i eficiència en els equips de
treball, perquè tothom en surti beneficiat. Fins ara el
feedback ha estat molt positiu!

El meu pròxim repte és… consolidar el mercat rus i
augmentar els clients japonesos.

El meu pròxim repte és… consolidar-nos, ampliar
instal·lacions i serveis.
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Ets emprenedor
i soci del RACC?

Si el teu projecte pot generar ocupació, amb
Netmentora t’oferim acompanyament gratuït.
Informa-te’n a netmentora-catalunya.org/racc

Passió per l’art

Salut i benestar

Eduard Alcaraz Espriu_ Professionalment he estat
vinculat a la publicitat i el màrqueting, però sempre m’ha
agradat dibuixar, i vaig veure clar que volia crear una
marca personal: EspriuArt (espriuart.com/laminas).
Tinc una primera col·lecció amb 10 làmines en què reflexiono sobre un món cada vegada més impersonal i
competitiu. Són obres numerades que es poden imprimir en diferents mides i superfícies, ideals per donar
personalitat a espais que necessiten caràcter i estil.

Núria Borrell_ Sóc infermera i m’he adonat que les
persones ostomitzades, amb incontinència o trastorns
del sol pelvià tenen moltes necessitats que no estan resoltes. Amb una companya hem posat en marxa OWings
(owings.es), el primer centre integral on troben un equip
d’especialistes en qui confiar: fisioterapeuta, psicòloga, sexòloga, nutricionista… i productes específics per
a ells. Muntar el negoci ha estat una aventura, estem
molt contentes del resultat!

El meu pròxim repte és… tenir un showroom propi
on exposar les meves obres.

El meu pròxim repte és… fer formació a professionals i persones interessades.
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MOBILITAT

BULGÀRIA
FRANÇA
PORTUGAL

PAÏSOS BAIXOS
ITÀLIA

CATALUNYA
ESPANYA

ROMANIA

GRÈCIA

MÈXIC

COSTA RICA

PERÚ
PARAGUAI

BRASIL

ARGENTINA
XILE

El RACC audita els nivells de
seguretat de carreteres de tot el món
Experts en enginyeria i seguretat viària del Club han avaluat més de
53.000 quilòmetres en diferents països d’Europa, Llatinoamèrica i Àsia.
El RACC s’ha convertit en un club de
referència en l’aplicació del sistema
d’anàlisi EuroRAP (que en l’àmbit
internacional rep el nom d’iRAP) en
carreteres d’arreu del món. En els
últims anys, el RACC ha auditat més
de 53.000 quilòmetres de la xarxa
viària a diferents països d’Europa,
Llatinoamèrica i Àsia.

I per fer-ho, amb el màxim rigor, exigència i qualitat, disposa d’un equip
de professionals experts en enginyeria i seguretat viària i el vehicle
tecnològic Movitest que està equipat
amb càmeres i sensors que registren
les característiques de cada via en
alta definició per poder avaluar-ne
diferents paràmetres de seguretat.
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El RACC va ser l’impulsor de la implantació d’EuroRAP a Espanya mitjançant l’anàlisi de la xarxa viària de
Catalunya l’any 2014, juntament amb
la Generalitat de Catalunya. Es va
estimar un potencial de disminució
de 1.400 víctimes a la carretera en 20
anys —entre morts i ferits greus— a
partir d’una inversió en actuacions

Objectiu: disminuir els
morts i ferits greus en
accidents de trànsit
La recollida de dades de la carretera per analitzar es fa amb el vehicle tecnològic RACC
Movitest. Posteriorment, s'avaluen més de
52 paràmetres registrats de la via, com ara
el disseny de les interseccions, la separació entre
sentits de circulació, l'existència de voreres o carrils
bici o la il·luminació, entre altres. Això permet categoritzar
el nivell de risc del tram segons la classiﬁcació per estrelles d’iRAP. D’una a cinc
(de menys a més segures) per a cada mode de transport: ocupants del vehicle,
motoristes, ciclistes i vianants. L'últim pas és presentar un pla d'inversió en actuacions per a la disminució de morts i ferits greus per a la xarxa auditada.

ÍNDIA

Metodologia iRAP
aplicada pel RACC.

de baix cost estimada en 42,8 milions
d’euros. D’aquesta manera, es posava
en relleu, per primera vegada al país,
l’essència de la metodologia iRAP:
disminuir els accidents a les carreteres de tot el món aplicant les mesures econòmicament més eficients
en el disseny de les vies i amb més
potencial per salvar vides humanes.
Uns anys més tard, el 2017, la Direcció
General de Trànsit (DGT) va escollir
aquesta metodologia com l’oficial per
estudiar a fons la xarxa viària espanyola, i així es va situar a l’alçada de
les principals agències de seguretat
viària mundials, com la Highways
Agency del Regne Unit o la Rijkswaterstaat dels Països Baixos.

p

La metodologia iRAP en xifres

60

53.000

90

1.300.000

membres de 30 països
formen el Consorci iRAP.

països dels cinc continents
han aplicat aquesta metodologia.

16

països europeus, asiàtics i
llatinoamericans avaluats pel RACC.
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quilòmetres analitzats pels tècnics
del RACC .

persones moren cada any a les
carreteres d’arreu del món,
i 50 milions de persones resulten
ferides en accidents de trànsit.
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LA MOBILITAT
A LES GRANS
CIUTATS
El RACC ha presentat un Pla de 45 mesures per
millorar la mobilitat a Barcelona, just quan és més
necessari que mai treballar per una mobilitat intel·ligent
que s’acosti al repte de zero víctimes en accidents de
trànsit, que millori la qualitat de l’aire i que, alhora,
sigui palanca de progrés i de competitivitat. Amb
aquest objectiu ha proposat la creació d’una Agència
publicoprivada dedicada exclusivament a la mobilitat.

Avui dia, parlar de la nova mobilitat vol dir parlar de les ciutats. El
73% dels ciutadans europeus viuen
en nuclis urbans i, segons la Unió
Europea, el 2050 aquesta xifra podria ascendir fins al 80%. Aquesta
concentració de població, a més de
ser ja una realitat, fa que la manera
com es mouen les persones sigui un
aspecte determinant que incideix
directament en la qualitat de vida
dels ciutadans. Avui les grans ciutats s’enfronten als nous reptes d’una
mobilitat en la qual el vehicle privat anirà reduint la seva presència
als centres urbans per millorar la
qualitat de l’aire, on caldrà integrar
nous mitjans de transport com les
bicicletes i els patinets elèctrics i on
serà necessari promoure i regular la
mobilitat compartida, intermodal i
connectada. Cap ciutat amb ambició
pot viure aliena a aquesta realitat. I
el RACC vol contribuir activament
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a aquesta transformació ajudant
a situar la mobilitat al centre del
debat del model urbà. Per aquest
motiu, recentment, el president del
RACC, Josep Mateu, va pronunciar
a l’Auditori de La Pedrera de Barcelona la conferència “Fem de Barcelona el referent de la mobilitat”, una
reflexió de la situació actual i dels
reptes de futur de la ciutat, a través
d’un Pla de 45 propostes per millorar
la qualitat de vida de les persones.

Crear una Agència
publicoprivada de mobilitat
De les 45 propostes del RACC (vegeu
pàgina 25) en destaquen dues que fomenten la protecció dels motoristes
i els vianants. Desenvolupar el Pla
de la Moto ha de permetre millorar
la seguretat d’aquest col·lectiu. A
Barcelona, des del 2010, el 48% dels
morts en accidents de trànsit han
estat motoristes. Per això urgeixen k
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k
mesures de protecció com ara fer
una prova pilot destinant carrils
exclusius per a motos als accessos a Barcelona, així com millorar
el manteniment de la xarxa viària i
dotar la ciutat de més espai públic
per estacionar.
Els vianants són el segon grup en
nombre de víctimes mortals a Barcelona, sobretot per atropellaments. El
president del RACC va proposar per
millorar la seva seguretat “actuar en
els carrers secundaris, reforçar el
control i posar més atenció en les
persones grans i els més petits”.
Durant la conferència, Josep Mateu
també va incidir en la urgència de
crear una Agència publicoprivada
de la mobilitat amb una visió global, metropolitana i de llarg termini que compti amb la participació i
la complicitat de tots els actors socials. “Aquesta iniciativa hauria de

El president del RACC, Josep Mateu, va demanar la creació d'una Agència publicoprivada exclusivament de la mobilitat, amb una visió global i metropolitana.

treballar amb un horitzó que superés els mandats electorals i hauria
d’aglutinar institucions, operadors
de transport, empreses del sector
i start-ups, per impulsar també els
projectes que la ciutat té pendents i

que actuen com a fre per al desenvolupament, com ara el Corredor Mediterrani, l’ampliació de l’aeroport,
els accessos al port, la transformació
de Rodalies o la implantació real de
la xarxa 5G.”

p

Aprendre dels millors
Davant la profunda transformació que estan vivint les ciutats, el RACC ha analitzat la realitat d’urbs europees capdavanteres.
Copenhaguen
Integració de la
bicicleta.
El 41% dels trajectes
es fan en bici. Compta amb una àmplia
xarxa de carrils bici segregats, on hi
ha “autopistes ciclistes”. Disposa de
passarel·les per a ciclistes que connecten
districtes separats
pel front marítim i de
semàfors intel·ligents
que detecten les formes i donen prioritat
a la velocitat ciclista.

Munic
Cap a la
intermodalitat.
La seva àrea metropolitana disposa de
38 Park&Ride amb
un total de 14.000
places d’aparcament
de dissuasió en estacions de transport
públic (metro, bus
o tramvia). La tarifa
d’estacionament està
integrada en el tiquet
de transport per als
qui entren a la ciutat i
es limita als qui no en
fan aquest ús.

París
Aposta pel transport
públic.
La capital francesa
destaca per una cobertura del transport
públic pràcticament
universal, que permet
accedir a la xarxa de
més de 350 estacions
de metro i trens sense haver de caminar
gaire. A més, s'ha implantat la targeta contactless Navigo, que
permet el pagament
mensual per fomentar
la intermodalitat.
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Oslo
Referent de vehicle
elèctric.
La capital noruega té
400 estacions de recàrrega per a vehicles
elèctrics. El nombre
de vehicles elèctrics
venuts ja supera els de
motor tèrmic gràcies
als incentius creats,
com ara la circulació
pel carril bus, no pagar l’IVA per la compra d’un cotxe elèctric
i la continuïtat a llarg
termini de la subvenció per la compra.

Viena i Hèlsinki
Exemple de la mobilitat com a servei.
Viena ha desenvolupat l’app WienMobil,
que permet als usuaris planiﬁcar, reservar,
validar i pagar els seus
trajectes porta a porta mitjançant un únic
punt d’accés digital.
Com que tota l’oferta i
la demanda es digitalitza, es té la informació en temps real i es
pot gestionar millor
el trànsit i modular els
preus.
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Les 45 propostes del RACC
1

Desenvolupar
el Pla de la Moto.

16

Crear aparcaments més
segurs per a bicicletes

31

Introduir vehicles de baixes
emissions als serveis públics.

2

Fomentar una millor
convivència entre els
usuaris de la via.

17

Potenciar els aparcaments
park&ride.

32

18

3

Controlar el compliment
de la normativa als carrers
secundaris.

Preveure grues ràpides
a les vies principals.

Millorar la logística
urbana del transport de
mercaderies.

33

Millorar els accessos
a les Rondes de Barcelona.

Liderar la mobilitat
autònoma i connectada.

34

Simular els escenaris
canviants de la mobilitat.

Convertir la ciutat
en un hub tecnològic.

35

Primar els vehicles d’alta
ocupació (VAO).

Implantar el transport
a demanda.

36

Implantar la conducció
autònoma.

37

Regular l’accés a nous
operadors de cotxes
i patinets compartits.

38

Desenvolupar una política
de governança de dades.

39

Disposar d’un model
de governança del MaaS.

40

Adequar la planiﬁcació
urbanística a les noves
formes de mobilitat.

41

Transformar el taxi
i els vehicles de turisme
amb conductor (VTC).

42

Facilitar els vehicles de
mobilitat personal (VMP)
compartits.

43

Informar els ciutadans
de la normativa dels VMP.

44

Evolucionar la normativa
dels VMP.

45

Promoure la seguretat
dels VMP.

19

4

Protegir la gent gran dels
atropellaments.

20

5

Paciﬁcar el trànsit
als entorns escolars.

21

6

Reforçar el control de
distraccions, excés de
velocitat i alcohol.

22

Establir la neutralitat
recaptatòria i qui contamina,
paga.

7

Incentivar la renovació
del parc de vehicles.

8

Rellançar els plans de
desplaçament d’empresa.

9

Fer més carrils BUS-VAO
als accesos.

24

Vincular l’impost de
circulació a les emissions.

10

Millorar la capacitat i
eﬁcàcia del transport públic.

25

11

Ambientalitzar la logística
urbana de mercaderies.

Ajustar la tarifa regulada
d’aparcament al potencial
contaminant del vehicle.

26

Fomentar la convivència
entre els ciclistes i la resta
de mitjans de transport.

Ampliar la tarifa plana
metropolitana als municipis
de la segona corona.

27

Desplegar una àmplia xarxa
de recàrrega per a vehicles
elèctrics.

28

Impulsar el cotxe elèctric
compartit.

29

Incentivar els usuaris per
adquirir vehicles elèctrics.

30

Estendre les boniﬁcacions
d’aparcament a vehicles
amb etiqueta ECO.

12

13
14
15

23

Augmentar la protecció
dels ciclistes.
Millorar la qualitat de
la xarxa de carrils bici.
Fomentar i boniﬁcar l’ús
de la bicicleta per anar
a la feina.

Ajudar els conductors
afectats per la zona de
baixes emissions (ZBE) a
renovar els seus vehicles.
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ELS MILLORS INDRETS DE
LA CIUTAT PER CÓRRER
Un estudi pioner impulsat pel RACC i Zurich Seguros ha posat noms i cognoms
als itineraris amb l’aire més net de les ciutats de Barcelona, Madrid, Sevilla, Màlaga
i Donostia. A Barcelona l’indret més recomanable per sortir a practicar esport és
el passeig de les Aigües, mentre que a Madrid és preferible entrenar pel parc del
Retiro. PER TONI APARISI
Sortir a practicar running per la
ciutat s’ha convertit en un estil de
vida per a milers de persones, fins
al punt de ser ja el tercer esport
més practicat per les espanyoles i

el quart pels espanyols. No obstant
això, a les grans ciutats les concentracions de contaminants locals
com ara òxids de nitrogen (NO x) i
partícules en suspensió (PM) in-
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flueixen en la qualitat de l’aire que
ofereixen als seus habitants i poden
agreujar les malalties que pateixen
algunes persones. Això ha motivat
una pregunta recurrent entre els
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A Barcelona, segons
l’hora i el lloc escollits
per practicar running,
es pot reduir entre
sis i deu vegades
l’exposició
a la contaminació.

practicar el running, es pot reduir
entre sis i deu vegades l’exposició
a la contaminació.
El passeig de les
Aigües a Barcelona
és un itinerari molt
recomanable per
practicar esport
qualsevol dia
de la setmana.

cada vegada més nombrosos runners: els beneficis de sortir a córrer
per la ciutat són menors que els
perjudicis que ocasiona la pol·lució? És pitjor, llavors, el remei que
la malaltia?
Un estudi pioner a Espanya realitzat pel RACC i Zurich Seguros
titulat “Pràctica esportiva i qualitat
de l’aire en zones urbanes” ha donat resposta a aquestes preguntes,
proporcionant informació útil als
corredors per planificar millor els
seus entrenaments a l’aire lliure i
mesurant la concentració de contaminants segons el dia, l’hora i
el lloc.

La principal conclusió de l’informe
és que practicar activitat física a
l’aire lliure és sempre millor que
quedar-se a casa tancat. No obstant això, hi ha situacions i moments millors que altres a l’hora
de posar-se les vambes i els pantalons curts. L’estudi confirma que
en grans ciutats com Barcelona i
Madrid hi ha diferències significatives entre els carrers amb o sense
trànsit, i que les avingudes amb
edificis alts provoquen l’anomenat
“efecte canó”, que fa que la pol·lució quedi atrapada entre aquests
passadissos verticals. A Barcelona,
segons l’hora i el lloc escollits per
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A Barcelona, millor pel
passeig de les Aigües
L’avinguda del Paral·lel a Barcelona es considera el lloc menys adequat per anar a córrer dels quatre
analitzats en aquesta ciutat (especialment entre les 7h i les 10h del
matí, quan hi ha una gran concentració de diòxid de nitrogen), mentre que el passeig de les Aigües
és l’itinerari més recomanable
per practicar esport qualsevol dia
de la setmana (laborable o festiu)
i a qualsevol hora. Pel que fa a la
cèntrica avinguda Diagonal, és el
segon enclavament geogràfic amb
més partícules en suspensió, especialment al matí i en hores punta
de la tarda. Finalment, al passeig
Marítim resulta recomanable deixar-se portar per la brisa marina al
migdia (de 12h a 14h) i a les tardes
(de 17h a 20h) en dies laborables.
Pel que fa als festius, qualsevol zona sense trànsit és òptima, sobre- k
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k
tot si es té en compte que en sortir
a córrer la inhalació d’aire es pot
arribar a multiplicar per 40.

A Madrid, pel
parc del Retiro
Pel que fa a Madrid, el parc del
Retiro és l’itinerari més propici
per a la salut, sobretot als migdies (de 12h a 14h) i a les tardes
(de 17h a 20h) en dies feiners, i
a qualsevol hora durant els dies
festius. En canvi, a l’avinguda de
Pablo Iglesias, com que el volum
de contaminants és més gran, es
recomana fer-hi exercici en dies
festius o al migdia durant la setmana laboral. La Casa de Campo
és un espai recomanable especi-

és similar durant tot el dia, per la
qual cosa és adequat per córrer-hi
qualsevol dia de la setmana.

La principal
conclusió de l’estudi
del RACC i Zurich
Seguros és que
l’activitat física a l’aire
lliure sempre és millor
que quedar-se a casa.
alment a darrera hora de la tarda
els dies laborables i en qualsevol
moment d’un dia festiu. Finalment,
al passeig de la Castellana, la presència d’emissions contaminants

Què pot fer un runner?

En primer lloc, seguir corrent, ja que sempre té més beneﬁcis per al cos
que possibles perjudicis la contaminació que es respira, especialment
quan es fa per llocs amb poc trànsit, fet que redueix l’exposició a partícules contaminants un 60%.
Així, en la mesura que sigui possible i entenent-ho com a recordatori pràctic, els runners haurien de programar els entrenaments prioritzant els
indrets de la ciutat amb menys aﬂuència de trànsit, així com els dies
festius i els dies laborables al migdia o a la tarda/nit, en funció de la
presència de trànsit motoritzat.
Un altre bon consell per als que entrenen és respirar pel nas, que actua
com a ﬁltre natural. També és una bona opció allunyar-se dels tubs
d’escapament: només de distanciar-se un metre de la calçada, el nombre de partícules contaminants baixa un 15%.
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En urbs de mida mitjana
l’afectació és menor
En canvi, en ciutats de dimensions
mitjanes com ara Sevilla, Màlaga o
Donostia, segons les dades recollides per l’estudi, no hi ha diferències
tan acusades entre els carrers amb
molt i poc trànsit. A la capital sevillana, l’hora més saludable per
córrer és a partir de les 17h i el
millor lloc és l’avinguda d’Isabel
la Católica, mentre que el menys
recomanable és el passeig de l’A lcalde Marqués de Contadero. A Donostia, per la seva banda, els millors itineraris per córrer durant
els dies laborables són el passeig
de l’Urumea i la plaça d’Ibaeta.
Pel que fa a Màlaga, el Palmeral
de las Sorpresas és el lloc més
indicat i el menys recomanable és
l’avinguda de Jorge Silvela, on destaca la presència d’NO 2 a causa de
l’augment del trànsit motoritzat.
Segons una investigació publicada
a Nature, la revista científica amb
més prestigi mundial, mentre que
les partícules de més grandària es
dipositen aviat a terra, les de diàmetre inferior a 2,5 micres (les
més perilloses per a la salut) s’incorporen amb facilitat als corrents
atmosfèrics i poden romandre a
l’aire fins a tres setmanes. Això explica que la brisa marina de vegades
arrossegui el núvol de contaminació de Barcelona fins a 200 km de
distància o que els mals aires de
Madrid es desplacin alguns dies a
Saragossa. La bona notícia és que,
gràcies a l’estudi pioner del RACC
i Zurich Seguros, és possible saber
en quins llocs és possible deixar
enrere els mals fums perquè no ens
persegueixin mentre correm cap a
un futur més saludable.

p
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El repte dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible
L’Organització de les Nacions Unides (ONU) inclou la seguretat viària
dins de l’objectiu 3 de Salut i Benestar.

1 FILADEPOBRESA

2 FAM ZERO

3 SALUT
I BENESTAR

4 EDUCACIÓ
DE QUALITAT

NETA
I SANEJAMENT
6 AIGUA

TREBALL DECENT
INDÚSTRIA,
REDUCCIÓ DE LES
ASSEQUIBLE
7 ENERGIA
8
9
10
I CREIXEMENT
INNOVACIÓ I
DESIGUALTATS
I NO CONTAMINANT
ECONÒMIC
INFRAESTRUCTURA

I
COMUNITATS
11 CIUTATS
SOSTENIBLES

ACCIÓ PEL
I CONSUM
12 PRODUCCIÓ
13
CLIMA
RESPONSABLES

JUSTÍCIA
ALIANCES PER
I INSTITUCIONS
16 PAU,
17
ACONSEGUIR ELS
SÒLIDES
OBJECTIUS

14 VIDA
SUBMARINA

5 IGUALTAT
DE GÈNERE

15 VIDA
D’ECOSISTEMES
TERRESTRES

OBJECTIUS

DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
Nacions Unides va impulsar l’any
2015 els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 17 fites
dirigides a posar fi a la pobresa, la
fam i les desigualtats; promoure la
indústria, les infraestructures i la
innovació sostenible i actuar contra
el canvi climàtic, fent sostenibles les
ciutats i les comunitats, entre altres

qüestions. Una de les prioritats de
l’Organització de Nacions Unides
(ONU) és la seguretat viària de les
persones, que està inclosa dins de
l’objectiu 3 de Salut i Benestar.
El RACC també treballa activament
per aconseguir aquesta fita i, entre
altres accions, és membre actiu en
diferents organismes internacionals
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que vetllen per la reducció dels morts
i ferits a causa del trànsit a carreteres d’arreu del món.
Es calcula que si s’assolissin aquestes
17 fites —que compten amb el suport
de líders polítics mundials— es podrien generar oportunitats de negoci de
12 bilions de dòlars i contribuir a crear 380 milions de llocs de treball.

p
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MANIFESTA’T A FAVOR DE LA BICI
Hola Bici, l’espai del RACC que promou la cultura de la bicicleta a través de les xarxes
socials, fa un pas endavant promovent els avantatges de moure’s amb bici i sol·licitant
millores a través d’un Manifest. Signa’l i nosaltres treballarem per situar-lo a l’agenda
de la mobilitat del futur a les nostres ciutats.
Impulsar la mobilitat sostenible
equival a impulsar la mobilitat ciclista. La bicicleta és un mitjà net i útil
per a un gran nombre de ciutadans.
A Barcelona, 60.000 persones es
mouen cada dia amb bicicleta per
anar a la feina o a estudiar. El servei de lloguer municipal, el Bicing,
i l’ampliació dels carrils bici ha afavorit que el nombre de viatges per
la ciutat amb bicicleta hagi augmentat un 70% entre el 2010 i 2017, tot i

que només representen el 3% dels
desplaçaments interns que es fan a
Barcelona. Copenhaguen, ciutat europea referent en l’ús de la bici —el
41% dels trajectes es fan en aquest
mitjà—, té com a objectiu arribar al
50% el 2050, data en què la ciutat s’ha
proposat ser neutral en emissions
de carboni.
El RACC fa un nou pas en la promoció de la cultura de la bici urbana convidant tothom a signar
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el Manifest Hola Bici, perquè ara,
més que mai, és necessari “reclamar conductes cíviques envers la
bici i la convivència entre modes
de transport”.

Signa el Manifest
Hola Bici a:
www.holabici.cat
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Manifest

HolaBici

Somriu

Comparteix
Compartim moments, projectes
i idees.
Fem comunitat al voltant de la
mobilitat sobre pedals i escoltem la
teva opinió.

Repartim optimisme, pedalar ens posa
de bon humor.
Et portem continguts actuals
relacionats amb la bici.

Sent

Descobreix

Vivim la ciutat amb els cinc sentits, la
bici ens activa i ens fa sentir lliures.
Volem que es difonguin els
beneﬁcis per a la salut de moure’s
amb bici.

Explorem tots els racons de la ciutat
amb bici.
Et recomanem rutes per recórrer la
ciutat amb el teu mitjà de transport
favorit.

Mou-te

Connecta
Connectem amb la ciutat movent-nos
de porta a porta i amb els altres modes
de transport.
Defensem una xarxa
d’estacionaments segurs als carrers
i als grans hubs de mobilitat.

Volem els millors carrils bici en una
xarxa ciclista connectada que permeti
arribar arreu de la ciutat.
Sol·licitem més facilitats per circular
amb bici.

Estalvia

Conviu

Amb bici, arribem abans a tot arreu i
surt més a compte.
Volem el compromís de les
empreses amb els treballadors per
estalviar temps i diners anant a la
feina amb bici.

Respectem i ens agrada que ens
respectin: moure’s per la ciutat ha de
ser segur i còmode per a tothom.
Reclamem conductes cíviques
envers la bici i la convivència entre
els diferents modes de transport.

Respira

Inspira

Volem una ciutat lliure de fums i més
respirable.
Promovem la bici com a mitjà
de transport urbà net i de zero
emissions.

RACC

Inspirem una ciutat més amigable i
respectuosa.
Ajudem a crear una ciutat pensada
per a les persones.
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L’app RACC Trips ara es diu CityTrips
L’aplicació pionera promoguda pel RACC amb tota l’oferta de transport públic i
compartit canvia el nom per CityTrips i amplia la seva cobertura a les ciutats de
Madrid i València.
El primer agregador de serveis de
mobilitat urbana desenvolupat pel
RACC canvia de nom i ara es dirà
CityTrips, just quan amplia les seves
funcionalitats permetent als usuaris
planificar les seves rutes i comparar
diferents opcions de desplaçament a
les ciutats de Madrid i València, que
s’afegeixen a les de Barcelona.
Premi d’innovació de la FIA. Per
la seva utilitat i innovació, l’app mòbil CityTrips ha estat guardonada
recentment amb un dels Innovation Awards 2019 que la Federació

Internacional de l’Automòbil (FIA)
entrega a aquelles iniciatives pioneres i que destaquen per l’excel·lència

Descarrega’t
CityTrips
Gratuïtament a

o accedint a: gocitytrips.cat
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i la innovació del servei que s’ofereix
als usuaris.
CityTrips posa a l’abast de tothom,
de manera gratuïta, informació i localització de més de 15.000 vehicles i
equipaments des d’un mateix mapa.
Compara totes les opcions de transport
disponibles, per temps, cost i combinant transports, i facilita poder-ne
utilitzar més d’un per a cada trajecte.
A més, ofereix altres informacions
d’utilitat com les característiques dels
vehicles, tarifes i àrees de servei, carrils bici, punts de reparació i aparcaments de bicis.
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MATRICULACIONS DE TURISMES

Creixen les vendes de
vehicles amb etiquetes
Zero i ECO a Espanya

Elèctric
3.385

Híbrid endollable
2.390

Gas
8.005

Coneix les principals claus de l’evolució en la
venda dels vehicles més nets.

GENER- ABRIL
2019

CLAU 1

CLAU 2

CLAU 3

Augmenten les vendes de vehicles nets
en tots els segments.

Les vendes d’elèctrics
creixen un 78% de gener a abril.

Una tendència a l’alça
a escala mundial.

Les vendes d’elèctrics,
híbrids i de gas han
continuat pujant a Espanya. En els primers
4 mesos del 2019 s’han
matriculat un total de
44.069 turismes nets,
xifra que suposa un increment del 45,5% en
comparació del primer
trimestre de l’any 2018.

Les vendes d’elèctrics a Espanya augmenten de manera
espectacular: durant
els primers quatre
mesos de 2019, han
crescut un 78%, amb
4.085 unitats totals.
A l’abril, les matriculacions van incrementar un 28%.

El 2018, les vendes de
vehicles elèctrics van
créixer un 74% a tot el
món (1,26 milions de
vendes), tot i que, encara representen només
un 1,4% del total de
matriculacions a escala mundial (al continent europeu, suposen
un 1,3% de les vendes
totals).

Híbrid no
endollable
30.289

Gas
2.351

Híbrid endollable
665
Elèctric
626

ABRIL 2019

FONT: ANFAC

Híbrid no
endollable
7.873

Ionity, el repte d’ampliar la
xarxa de recàrrega a Europa
L’any 2017 el Grup Volkswagen amb Audi i Porsche,
el Grup BMW, Daimler AG i Ford Motor Company
van crear Ionity, una aliança d’empreses per desenvolupar una xarxa de recàrrega ultraràpida
per a vehicles elèctrics a les principals carreteres
i autopistes a Europa. Ionity vol construir una
xarxa elèctrica europea de 400 estacions d’ara
fins al 2020, amb 6 punts de càrrega ultraràpida
cadascuna, que facilitaran als usuaris de vehicles
elèctrics poder realitzar viatges de llarg recorregut.
Espanya només disposa de 4 punts de recàrrega de vehicles elèctrics per cada 100.000 habitants, molt per sota dels 175 de Noruega o els 24
de França. Gràcies a Ionity s’estan construint 2
estacions a l’A-2: una a Catalunya, prop de Vilasana i, l’altra, a l’Aragó, prop d’Ariza.
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FES REALITAT LA CASA DELS TEUS SOMNIS

SERVEI DE
REFORMES NEXDOM

Tot el servei del RACC,
ara a la llar.
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, 1ª Planta. Barcelona
Dilluns a divendres de 9 a 19h
nexdom.cat
900 321 321

BANYS
CUINES
REFORMES INTEGRALS
PARQUET
PINTURA

Cuidem la teva llar

SECCIÓ LLAR

REFORMES
D’ESTIU
PER VIURE-LES
TOT L’ANY
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WOW DESIGN

Aprofita aquests mesos d’estiu
que venen per renovar casa teva.
Atreveix-te a integrar l’interior
amb l’exterior, a redecorar la
terrassa, a canviar terres, parets
i portes o a vestir casa teva amb
els tèxtils més a l’última. Gràcies
a aquestes solucions podràs tenir
fàcilment una llar actualitzada,
de tendència. PER ESTHER ALGARA
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que ve l’estiu i gaudir-ne durant
tot l’any.

Comunica l’interior
amb l’exterior
Integrar l’interior amb l’exterior et
permetrà tenir més llum natural i
més sensació d’amplitud en tots els
ambients interiors.
Per aconseguir-ho, especialment si
tens una sortida a l’exterior, encara que no sigui de grans dimensions, pots utilitzar el mateix tipus
de paviment, tant per a les estan-

ces interiors com per al balcó o la
terrassa. Així aconseguiràs una
sensació més gran de continuïtat
entre tots dos espais. Si optes per
aquesta opció, has de procurar que
el tipus de terra que triïs sigui apte
per a usos interiors i exteriors; un
terra de tipus ceràmic, per exemple, et permetrà crear aquest efecte
continu sense perdre la funcionalitat i la facilitat de manteniment,
especialment a la zona situada a la
intempèrie. Trobaràs models que
simulen diferents textures i aca-

MEISTER

Encara que amb l’arribada dels
mesos d’estiu només ve de gust
pensar en els dies de vacances
que s’acosten, també és un bon
moment per plantejar-se algunes
petites reformes per redecorar
casa nostra. Aprofita les prevacances per donar un aire nou a
casa amb alguns canvis a terres,
parets, tèxtils i, fins i tot, a la terrassa, perquè així en puguis gaudir durant tot l’any. T’expliquem
quines són les propostes de tendència per tal d’aconseguir-ho ara

(Damunt d’aquestes línies) Menjador d’estil nòrdic amb grans portes corredisses i ﬁnestrals a doble alçada d’alumini i
terra de fusta de roure. (A la dreta) Paviment laminat per a interior i exterior i tancament de portes plegables per aconseguir integrar els dos ambients amb una obertura més àmplia.
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que podràs utilitzar tant si fa bon
temps com si no.
És fonamental seleccionar els sistemes aïllants i els materials més
adequats per al tancament, amb
l’objectiu de mantenir la temperatura adequada, evitar l’excés de calor
a l’estiu i la caiguda de les temperatures durant els mesos d’hivern.

Terrasses a l’última
Comptar amb una sortida a l’exterior, un jardí, una terrassa o un
balcó és tot un privilegi. Aprofitar
al màxim l’espai disponible el convertirà en un autèntic oasi, una zona per relaxar-se i gaudir de l’aire
lliure en companyia de la família
i els amics.
Si disposes d’una terrassa o jardí
de dimensions importants, hi pots
crear diferents àrees: una zona de
menjador d’estiu i un saló d’exterior,
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Gespa artiﬁcial. Instal·lar gespa artificial a la terrassa o al
balcó de casa teva és una alternativa de tendència per aconseguir un detall que aporti frescor
i naturalitat. Tria un model de
qualitat, amb estabilitzador anti-UV per gaudir d’una gespa natural i més resistent.

IBEROGARDEN

bats, com ara la fusta o les pedres
naturals, perquè puguis gaudir d’un
paviment de primera qualitat en
tots dos espais.
Una altra opció molt efectiva per
integrar interior i exterior és la de
substituir els tancaments, com ara
portes i finestres convencionals,
per altres peces que permetin una
obertura més gran. Els dissenys
de portes corredisses o plegables
t’ajudaran a aconseguir una obertura o buit de la porta o finestra
de dimensions més grans que les
tradicionals.
Si tries un tipus de tancament amb
una estructura mòbil per a l’exterior, podràs gaudir d’aquesta zona
durant tots els mesos de l’any, i, és
clar, aleshores tindràs uns quants
metres de superfície de més per
dissenyar una sala d’estiu, una zona de lectura o un petit menjador,

SECCIÓ LLAR

MAISONS DU MONDE

k
perfectes per aprofitar-los durant
els mesos més calorosos de l’any.
En funció de la zona geogràfica en
la qual se situï el jardí o la terrassa
s’hi hauran de muntar estructures
per protegir de la incidència directa del sol. Una pèrgola de fusta, per a ambients d’estil clàssic o
rústic, o bé un velam, un tendal o
una estructura d’alumini —propostes perfectes per a exteriors de tall
més actual— esdevenen solucions
ideals per crear un ambient d’exterior més acollidor. Escull un tipus
de terra que suporti correctament
les condicions atmosfèriques. Entre les solucions més recurrents,
podràs trobar paviments de fusta
massissa —que prèviament se li
aplica un tractament especial per

resistir la intempèrie— i rajoles ceràmiques i porcellàniques en diferents formats. També propostes de
terres de nova generació, com ara
els ultracompactes, un tipus de paviment fabricat a partir d’una barreja de matèries primeres que es fan
servir per fabricar superfícies de
quars, vidre i alguns porcellànics,
i que són perfectes per instal·lar
tant en exteriors com en interiors.

Terres i parets d’impacte
Renovar l’aspecte de la llar pot ser
molt senzill gràcies a la transformació de l’aparença de les parets.
Trobaràs diferents propostes, perfectes per adaptar als teus gustos i
necessitats. La pintura és una de les
solucions més utilitzades; un canvi
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en el color de les parets t’ajudarà a
aconseguir l’efecte desitjat de manera molt eficaç. Tria colors molt
clars, com la gamma de blancs i
grisos pàl·lids, per multiplicar la
sensació d’amplitud i lluminositat
de l’espai. També pots crear una
paret d’accent: a partir de la tria
d’una tonalitat més intensa, pintes només una paret amb aquest
color i deixes la resta en una altre
color per crear un efecte de contrast marcat.
Pel que fa als terres, tot i que puguis pensar que es tracta d’un tipus de reforma massa complexa
i que demana unes obres de gran
envergadura, pots triar propostes
que siguin de fàcil instal·lació, com
ara els terres laminats, els vinílics,

el microciment o el linòleum, entre
altres materials. Els paviments laminats ofereixen un tipus de muntatge molt ràpid i senzill i amb unes
prestacions molt altes. El vinil, d’altra banda, és una gran alternativa
als parquets i laminats de fusta. Es
tracta d’un material resistent, hipoal·lergogen i amb propietats aïllants
acústiques. El microciment és una
solució ideal perquè el gruix que
afegeix és mínim i per la possibilitat d’aplicar-lo directament sobre
el terra original. Finalment tenim
el linòleum, un material natural
que respon als requisits de les llars
ecològiques. S’instal·la fàcilment
en format continu o en petites rajoles i és un bioresidu, és a dir, que
al final de la seva vida útil ens en
k

DULUX

DINESEN

SECCIÓ LLAR

(A dalt a l’esquerra) Terrassa d’estil rústic amb mobiliari de bambú i estructura
de canyes naturals. (A dalt a la dreta) Zona de menjador amb paviment de fusta
de làmines de gran format. (Damunt d’aquestes línies) Saló pintat en tons clars
amb una paret d’accent en beix i la resta en blanc pur, 100% llum.
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k
podem desfer ja que és un material
biodegradable.

Tèxtils: el complement
ideal per a la llar

p

ELITIS RUGS

Els tèxtils, entapissats, cortines,
catifes o accessoris com ara coixins
i jocs de llit, són elements imprescindibles en la decoració de la llar.
Gràcies a ells és possible aconseguir un canvi radical en l’aspecte
de qualsevol ambient.
Tornar a entapissar un sofà que
mostra la tela original massa desgastada o passada de moda, aportarà un aire nou al teu saló. Escull
el teixit adequat en funció de les
característiques i necessitats de casa teva. Utilitza materials soferts
i que siguin fàcils de rentar, com
ara el cotó, si hi ha nens i mascotes
a casa, per exemple. Les cortines

o estors són peces indispensables
per aconseguir un efecte decoratiu
perfectament acabat. En ambients
d’estil contemporani pots instal·lar
estors enrotllables de Screen, que
tamisen l’entrada de llum solar en
els moments de major incidència
sense recarregar l’espai. D’altra
banda, per a ambients de tall clàssic,
romàntic o rústic, pots escollir caigudes de cortines a banda i banda
de les finestres i rematar-ho amb
un estor plegable, per multiplicar
la presència i estètica dels tèxtils.
Canvia les catifes de casa teva per
nous models de tendència, com els
dissenys ètnics, de motius desgastats o els de materials naturals. I
tingues present de renovar també
els teus coixins de tant en tant, així
podràs canviar l’aire de casa teva
amb un simple gest.

(Damunt d’aquestes línies) Catifa d’estil ètnic amb franges bicolor. (A dalt dreta)
Catifes de tipus patchwork en diferents tons de blau i verd i coixins a joc. (Dreta) Joc
de llit reversible amb tons grisencs que afavoreixen el descans.
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Nexdom
t’ajuda a l’estiu amb
les reformes de casa
Si vols transformar l’aspecte de casa teva
amb estil, a Nexdom t’ajudem amb les
reformes, perquè així puguis gaudir encara
més del resultat ﬁnal.

Fem tota mena de
reformes, adaptades
al teu estil.

Assessorament
personalitzat
amb especialistes.

T’oferim un
pressupost
tancat.

Amb la garantia
i professionalitat
del RACC.

Seleccionem
els millors
professionals.

Facilitats de
pagament en
còmodes terminis.

WILLIAM MORRIS

RACC

Nexdom:
tenim cura de la teva llar

MAISONS DU MONDE

Fes-ho tu mateix. Apunta’t a la
moda del DIY per dissenyar els
teus propis elements decoratius
o incorpora alguna peça artesanal per afegir personalitat a la
teva llar. Els tapissos de macramé contemporani s’han convertit en peces de tendència.

43

Truca’ns al telèfon gratuït
900 321 321 (24h/365 dies l’any)
o entra a www.nexdom.cat

juny 2019
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T’ajudem a
transformar casa teva
L’equip Nexdom trasllada la qualitat i professionalitat del RACC al món de la
llar quan s’encarrega de la reforma del teu habitatge.

Fernanda Buron
Interiorista

Ariadna Gardela
Arquitecta tècnica
Carolina Arévalo
Interiorista

Cristina Prat
Arquitecta
Carmen Muñoz
Interiorista

Ana González
Interiorista
i responsable
de l’equip
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El RACC ha traslladat la seva àmplia experiència assistencial al
món de la llar amb Nexdom, que
ofereix —des del mes de desembre de l’any 2016— un servei de
reformes de la llar amb la garantia del Club.
Nexdom disposa d’un ampli equip
d’especialistes: d’una banda, les
arquitectes i interioristes, responsables d’elaborar els projectes de disseny a mida, amb plànols i renders (imatges en 3D de
la proposta); i, de l’altra, l’equip
encarregat de l’execució final de
l’obra. Nexdom dona resposta a
totes les necessitats de la llar: reformes integrals, reformes parcials, de cuines, banys, instal·lació o
substitució de tota mena de terres
i parquet, pintura, il·luminació,
actualització o canvi de la installació elèctrica, etc.

Què ens fa diferents?
La rapidesa i professionalitat són
valors diferencials d’aquest servei
que ofereix la garantia de qualitat
RACC, un any de garantia i un
pressupost tancat sense sorpreses d’última hora. A més, a l’Espai Nexdom (c. València, 146,
de Barcelona), les interioristes
i arquitectes del RACC ofereixen
assessorament personalitzat i un
primer pressupost gratuït en la
primera visita. Nexdom cuida fins
a l’últim dels detalls, responsabilitzant-se de tot el procés, sense
passar per alt que una reforma de
la llar ha de ser motiu d’il·lusió i
no de preocupació.
Més informació a: 900 321 321
o a www.nexdom.cat

p

L’equip de Nexdom s’encarrega de totes les fases d’una reforma: t’ajuda en
l’elecció de materials, fa el projecte de disseny personalitzat segons el teu
estil i el cap de l’obra coordina tots els detalls per garantir que el resultat ﬁnal
sigui sempre l’esperat, sense sorpreses d’última hora.
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Reforma integral
d’una cuina de 10 m2

Reforma integral
d’un bany

14.278 €

8.424 €

(IVA inclòs)

Renovació del mobiliari de la cuina,
canvi de terres, revestiments i marbre.

Canvi de banyera per
plat de dutxa

Pintura d’un pis
de 60 m2

2.638 €

4.203 €

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)

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

(IVA inclòs)

Instal·lació de plat de dutxa de resina,
columna de dutxa i mampara. Retirada
de banyera, columna de dutxa i mampara
antiga.

Pintura d’un pis de 60 m2 repartits en
3 habitacions, passadís i rebedor,
mitjançant pintura plàstica, 1 capa
segelladora i 2 capes d’acabat.

Reforma integral d’un
pis de 70 m2

Aire condicionat
instal·lat

44.074 €

1.009 €

(IVA inclòs)

Reforma de cuina, 2 banys, parquet,
pintura i tancaments d’alumini en 4
estances.

(IVA inclòs)

Subministrament i instal·lació d’aire
condicionat model WHIRLPOOL
SPIW309A3WF.1 2500 FRIGO. El preu
inclou la instal·lació de l’aparell, de ﬁns a
5 metres com a màxim, i el muntatge de
l’aparell interior i exterior.

Consulta les noves ofertes disponibles per instal·lar el teu

aire condicionat
Condicions generals: preus orientatius amb IVA que només inclouen els treballs especiﬁcats i materials de qualitats mitjanes. Altres treballs derivats s’han de pressupostar
a part. Reformes de cuina i banys: no inclou instal·lacions d’aigua, electricitat, electrodomèstics ni calefacció. Pintura: no inclou sanejament de parets, reparació d’esquerdes
o humitats ni retirada d’estucat. Reforma integral: no inclou tot el que s’ha esmentat ni tampoc canvis de distribució de l’habitatge. En les sol·licituds de reformes s’haurà
d’abonar el cost de l’avantprojecte a l’inici del procés i es descomptarà en el 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. Les fotograﬁes que apareixen són imatges publicitàries, no reformes realitzades.
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.

SI PENSES
EN REFORMES,
PENSA EN
NEXDOM
Tot el servei del RACC,
ara a la llar.

Per a tot el que necessitis a la llar:

900 321 321
nexdom.cat

Cuidem la teva llar

NOVETATS MOTOR

SUV HÍBRID,
COMODITAT
I ECOLOGIA
Amb habitacles amplis i confortables,
els SUV atreuen cada vegada més compradors.
Si es busca més fiabilitat i estalvi en el
manteniment, disposar d’un SUV híbrid és una
bona alternativa. PER TONI LAGUNAS
RACC
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Els cotxes híbrids funcionen, de manera molt resumida, amb un doble
sistema de motorització, de manera que, segons cada moment durant
la conducció, utilitzen la força d’un
motor o de l’altre. El primer motor
normalment funciona amb gasolina,
és a dir, com el d’un cotxe normal;
però el segon utilitza energia elèctrica per moure’s.
Són una alternativa amb una gran
varietat de models, ja que el mercat
de cotxes híbrids no para de créixer.
Però hi ha clarament un segment de
vehicles en el qual s’està estenent
amb més força la tecnologia híbri-

El nou RAV4 ofereix potència
i eﬁciència i, a més, està
disponible amb cinc nivells
d’equipament que poden
combinar-se amb dos sistemes de
tracció elèctrica, 4x2 i total 4x4.

da elèctrica/gasolina: precisament
el dels SUV. L’etiqueta Eco de la
Direcció General de Trànsit (DGT)
que se’ls atorga suposa una garantia
per al comprador i dona accés a zones restringides d’algunes ciutats i
avantatges en aparcament i estalvi
d’impostos; i tot plegat s’ha de tenir
molt en compte.
A més, els SUV híbrids són recomanables per a recorreguts urbans, en els quals amb un ús adequat del mode EV podem circular
fins i tot durant 2 o 3 quilòmetres
en mode elèctric, segons el model.
Moltes marques s’animen també

amb els híbrids endollables, cotxes
que allarguen la seva autonomia
elèctrica quan se’ls connecta a la
xarxa energètica. Presentem tres
models de SUV híbrids valorant
que, més enllà de la seva comoditat a l’hora de moure’s per ciutat,
tenen un altre avantatge a llarg termini: són més sostenibles durant
la seva vida útil.
Toyota RAV4 Hybrid 2019. Amb
dos sistemes de tracció. El RAV4
Hybrid 2019 ens porta moltes novetats. Està disponible per a la
compra amb cinc nivells diferents
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d’equipament que poden combinarse amb dos sistemes de tracció elèctrica, 4x2 i total 4x4.
Amb tracció total AWD-i, que permet realitzar recorreguts offroad si
activem el mode Trail, ja que, gràcies al control automàtic del diferencial, el conductor té la possibilitat de
triar entre tres modes de conducció:
Normal, Eco i Sport. El mode Sport
incideix en l’assistència a la direcció, el control de l’accelerador i la
resposta del canvi.
Una altra de les característiques del
RAV4 del 2019 és el renovat sistema de propulsió híbrid elèctric, més k

NOVETATS MOTOR

El primer model híbrid de KIA, el Niro 2019, (imatge superior) ha venut 270.000 unitats i ha ampliat la seva oferta amb la versió endollable. L’Honda CR-V (imatge de la dreta) s’ha renovat en el disseny exterior i
interior, millorant en qualitat d’acabats, comoditat, espai i insonorització.

eficient en tots els sentits. El RAV4
Hybrid utilitza la tecnologia híbrida elèctrica autorecarregable i una
nova motorització de 2.5 litres, que
ofereix una potència de 218 CV en
el cas de la tracció 4x2 i de 222 CV
en 4x4. El seu consum és de 4,5 litres als 100 km i les emissions són
de 103 g/km.
KIA Niro 2019. Tecnologia telemàtica Uvo Connect. El primer
híbrid de KIA ja ha venut 270.000
unitats. Va començar sent únicament un model híbrid, però ara ha
ampliat la seva oferta amb la versió
endollable i aviat veurem l’elèctric
e-Niro. A més, ha actualitzat el disseny, que, tot i que manté la típica

graella “tiger-nose”, aporta nous
para-xocs i nous grups òptics. I ara,
a més, també es poden triar llums
Full Led.
A l’interior, s’hi obren moltes possibilitats de personalització i s’hi
inclouen materials de bona qualitat;
cal també destacar la incorporació
de lleves al volant per canviar de
marxes. Però si alguna cosa destaca, és el nou sistema Uvo Connect,
que connecta, gràcies als smartphones, conductors d’arreu del món en
temps real per informar de la situació
del trànsit, previsió meteorològica,
punts d’interès de la zona, preu dels
combustibles, etc. Les emissions de
CO2 ronden, segons dades provisionals, els 100 g/km, encara que, això
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sí, estan realitzades amb el nou protocol d’emissions WLTP, que és molt
més exigent.
Honda CR-V. Amb tecnologia
avançada de propulsió híbrida.
El nou CR-V Híbrid alterna dos motors elèctrics, un motor de gasolina,
bateria d’ions de liti i transmissió
que pot combinar-se amb tracció
davantera o total. També ha renovat el disseny exterior, i l’interior
millora en qualitat, comoditat, espai i insonorització. Disposa, per
oferir més comoditat al conductor,
d’un nou plafó d’instruments amb
una pantalla TFT-LCD a color de
7 polzades. La nova estructura de
la carrosseria incorpora elements

Recupera tu
libertad en casa
10% DE
DESCUENTO

Si tiene diﬁcultades para subir las escaleras, llame ahora
a STANNAH y uno de nuestros expertos en movilidad le
visitará sin compromiso de manera gratuita.
connectats per distribuir l’energia
en cas d’impacte i un paquet actualitzat de tecnologia d’assistència a
la conducció i seguretat.
El conductor, a més, disposa dels
controls de selector de conducció
a la consola central mitjançant un
polsador en comptes de la palanca
convencional. Per a les funcions
de conducció, aparcament i punt
mort ha de prémer un botó, i per
a la marxa enrere ha d’estirar el
polsador. Encara amb dades del cicle NEDC, consumeix 5,3 litres als
100 km i les emissions són de 120
g/km (límit per no pagar l’impost
de matriculació) de la versió 4x2,
i en el cas de la versió 4x4 són de
126 g/km.

p

 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, ﬁable 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
Llame hoy para que le asesoremos gratuitamente

Teléfono gratuito

900 839 745 97

EXT

www.stannah.es

NOVETATS MOTOR

ESTRENA COTXE A UN PREU
EXCLUSIU PER SER SOCI DEL RACC
Si busques un vehicle nou al millor preu, l’equip de Venda de Cotxes del RACC
t’ofereix avantatges exclusius i el millor assessorament perquè només t’hagis
de preocupar d’escollir el cotxe que s’adapti més a tu i la teva família.

BMW X1 18d automàtic

Skoda Fabia Like TSI

Sensors d’aparcament al davant i al darrere, fars de led, control de velocitat amb funció de frenada, detecció de vianants,
clima bizona, trucada d’emergència, etc. PVP: 40.454€

75 cv. Smartlink, assistent anticol·lisió, leds al davant, aire condicionat, vidres tintats, càmera de visió posterior, 6 airbags,
frenada d’emergència, etc. PVP: 15.640€

Oferta RACC

32.959€

Oferta RACC

9.650€

Audi A3 Sportback

Volkswagen T-Cross Advance 1.0 TSI

Funciona amb gas natural comprimit (GNC), amb una autonomia al voltant de 400 km i una potència de 96 Kw (131 CV).
Caràcter 100% esportiu. PVP: 32.726€

Llantes d’aliatge lleuger de 16’’, volant multisensor de cuir,
sensors acústics d’aparcament Park Pilot, control de creuer
adaptatiu, etc. PVP: 22.239€

Oferta RACC

29.298€

Oferta RACC
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18.116€

Citroën C5 Aircross Feel PureTech
130 CV, color negre perla, barres del sostre de color vermell
mat. Inclou roda de recanvi, alerta canvi involuntari de carril,
ajuda de frenada d’emergència, Hill Assist, etc. PVP: 26.136€

140 CV, regal de l’assegurança durant un any i el manteniment
durant dos anys. Inclou roda de recanvi. PVP: 22.995€

Oferta RACC

14.600€

Oferta RACC

22.827€

ESTRENA COTXE AMB UN PREU IMBATIBLE

Seat Ateca 1.0 TSI Style Edition
Amb 115 CV, t’ofereix, de sèrie, navegador, llums full led,
quadre d’instruments digital, sensor de pàrquing del darrere, climatitzador bizona, etc. PVP: 28.106€

Oferta RACC

19.625€

RACC Venda de Cotxes
Consulta totes les ofertes a www.racc.cat/venda-de-cotxes, al 900 357 357 i en oﬁcines RACC.
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PVP OFICIAL FIXAT PELS FABRICANTS. ELS PREUS SÓN ORIENTATIUS I NO TENEN CARÀCTER CONTRACTUAL, ELS PREUS DEFINITIUS SERAN CONFIRMATS PEL CONCESSIONARI COL·LABORADOR. IVA INCLÒS. UNITATS LIMITADES. OFERTES VÀLIDES FINS A ACABAR EXISTÈNCIES.
LA FOTOGRAFIA POT NO COINCIDIR AMB LA VERSIÓ O COLOR OFERTS. LES OFERTES PODEN ESTAR CONDICIONADES A OPERACIONS DE FINANÇAMENT DE LES MARQUES. CONDICIONS VÀLIDES PER A COTXES COMPRATS A TRAVÉS DE RACC VENDA DE COTXES.

Renault Megane Berlina
Limited GPF TCE

Estalvia’t ﬁns a
un 30% en la revisió
oﬁcial del teu cotxe
Fins a un

Mantenint la

Revisem tots els

30%

garantia

punts

d’estalvi vs. en un
taller oﬁcial.

del fabricant.

de control.

* Fins a un 30% d’estalvi en comparació
amb serveis equivalents en concessionaris
oﬁcials.

Sempre amb els estàndards
de manteniment ﬁxats
pel fabricant.

CENTRE RACC AUTO
93 884 46 46 racc.cat

Sabies que possiblement estàs pagant un 30% de
més a l’hora de passar la revisió al concessionari
oﬁcial?

A Centre RACC Auto tot són avantatges i,
a més, estalvi assegurat.
Segell

Garantia i

Recanvis

al llibre

conﬁança

originals

de manteniment.

en l’experiència
mecànica del RACC.

o equivalents.

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

Hi som
per ajudar

MOTOR SPORT
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GP de Motos de Catalunya

UN GRAN
PREMI PLE
DE PASSIÓ
Torna el GP Monster Energy de Catalunya de
MotoGP, del 14 al 16 de juny, al Circuit de BarcelonaCatalunya amb un campionat més obert que mai, on
fins a quatre marques opten a la victòria final. La sort
és per a qui la persegueix.

ERIC ALONSO/GETTY

Per
Albert San Andrés

No desvelem gran cosa si diem que
el Gran Premi Monster Energy de
Catalunya (del 14 al 16 de juny) és
un dels més esperats del calendari
per a pilots i afició.
El 1992, l’any olímpic, va ser el de la
tornada del mundial de motociclisme
a Catalunya, 16 anys després de l’última cursa sobre l’asfalt de Montjuïc,
que des del començament d’aquest
campionat va ser la principal seu del
motociclisme a Espanya (1950-1976).
Arriba, doncs, un Gran Premi hereu
de l’afició nascuda a la muntanya
màgica, que fins a l’edició de 1995
va anomenar-se Gran Premi d’Europa i, posteriorment, va canviar a
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la denominació actual. Avui dia, només Jerez, Mugello i Assen, superen
Montmeló en longevitat com a seu
mundialista.

La setena cita
de la temporada
Però ha plogut molt des de la dècada dels 90, tot i que el mundial segueix sent un immens aparador per
a les marques —sis a la pista; Ducati, la més nombrosa— que aposten
pels millors pilots i professionals
per desenvolupar tecnologies del
futur en el món de les dues rodes. I
en aquest entorn, novament el Circuit de Barcelona-Catalunya serà
el focus mediàtic mundial d’una
nova edició del GP Monster Energy
de Catalunya, en un entorn immillorable gràcies a les instal·lacions
d’un dels millors circuits del món.
Dels 22 pilots que participen al k

MOTOR SPORT

Enguany, set dels
vuit pilots espanyols
que participaran a la
categoria reina han
sortit de l’escola del
RACC.

gran atracció d’una cursa que sempre fa aixecar del seient a qualsevol
aficionat, i tot plegat amanit amb la
competitivitat de la Suzuki d’Àlex
Rins i el ressorgiment del pilot de
Yamaha, Maverick Viñales.

Un circuit de referència
internacional
Gran part de l’èxit d’aquest GP rau
en la infraestructura del Circuit, que

MOTOGP

k
Campionat, els espanyols són la segona nacionalitat amb més pilots a
les curses —després dels italians—,
d’entre els quals en destaquen un
bon grapat sorgits gràcies a la feina de base feta pel RACC, amb els
diversos campionats promocionals
i el suport en els inicis de molts dels
participants.
Enguany, sobre l’asfalt català, set
dels vuit pilots espanyols que participaran en la categoria reina han
estat formats amb el RACC. Marc
Márquez, Jorge Lorenzo, Àlex Rins,
Maverick Viñales, Tito Rabat o els
germans Espargaró són el millor
exemple d’aquesta tasca de fons que
ha permès un total de 15 títols mundials de pilots formats pel RACC.
Un selecte grup que aspira al podi,
amb l’últim guanyador, Jorge Lorenzo i les sis victòries aconseguides a
Montmeló com a màxim exponent
que, de ben segur, tractarà d’ampliar
per arribar a les 10 assolides pel mític Valentino Rossi. Marc Márquez,
amb dues victòries, també serà la

Els pilots Jorge Lorenzo (esquerra) i Marc Márquez (dreta), sorgits del planter RACC,
lluitaran per fer podi amb l’equip Repsol Honda. Al voltant de 100.000 aﬁcionats
assisteixen cada any al GP de Motos del Circuit de Barcelona-Catalunya.
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disposa d’un dels millors traçats del
món, un estatus del qual encara gaudeix 28 anys després de la seva creació. Inaugurat el 1991 i amb capacitat
per a més de 125.000 seguidors, el
2002 va duplicar l’aforament amb
l’ampliació de la tribuna principal i
diverses grades annexes i on el marcador de final del pit lane —que està
inspirat en el del circuit nord-americà d’Indianapolis— ha esdevingut
un dels seus signes d’identitat més
característics.
Les modificacions de seguretat dutes a terme a inicis de la temporada passada, amb reasfaltat inclòs
de tota la pista, van deixar en 4.627
metres la corda del traçat, amb sis
corbes d’esquerres i vuit de dretes i

PABLO GUILLÉN/GETTY

amb 1.047 metres de la recta principal
que la converteixen en la cinquena
més llarga del mundial.
Els amplis accessos, els aparcaments
exteriors, les pantalles gegants i el
servei intern de ràdio per seguir les
curses, juntament amb la gran quantitat de serveis oferts durant el Gran
Premi —bars, botigues, pàdoc, etc.—
fan del Circuit un escenari ideal per
viure la passió pel motociclisme en
estat pur.

Un equip 10 per un
esdeveniment 10
Tot això no seria possible sense la
col·laboració del gran entramat de
treballadors d’una instal·lació monumental. Des de direcció de car-

rera, on un grup d’especialistes designats específicament treballen per
al funcionament correcte de l’esdeveniment, tant des del punt de
vista esportiu com extraesportiu,
fins als comissaris a peu de pista,
el personal de seguretat públic i
privat o tot l’entramat de professionals que Dorna —empresa organitzadora del Mundial de Motociclisme— posa a disposició per al

bon funcionament, any rere any, del
GP. Més de 600 periodistes i fotògrafs acreditats d’arreu del món,
3.500 persones de l’organització
mundialista i més d’un centenar de
camions i logística complementen
un equip que treballarà perquè els
100.000 aficionats que de mitjana assisteixen al Circuit gaudeixin
d’una experiència inoblidable del
14 al 16 de juny.

p

Vine al Circuit!
GP Monster Energy de Catalunya de MotoGP del 14 al 16 de juny.
Entrada de 3 dies des de 35€. Preus especials per a socis:
10% de descompte si pagues amb la RACC Master.
Reserves a mice@racc.es o trucant al 93 495 50 15.
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Assessorament gratuït
Visita a domicili sense cost
Pressupost sense compromís
Finançament a mida

Et costa pujar i baixar escales?

Cadires pujaescales
Mini elevadors

Plataformes

ASSESSORAMENT GRATUÏT
I FINANÇAMENT A MIDA!

900 414 000

www.validasinbarreras.com

MOTOR SPORT

EL 2019, VIU L’EMOCIÓ
DE LES COMPETICIONS
ESPORTIVES DEL RACC
QRal·li Monte-Carlo
Històric
(2 febrer)



QEsperit de Montjuïc
(5-7 abril)

QGP Monster Energy
de Catalunya de
MotoGP
(14-16 juny)




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



QCatalunya FIA
World Rallycross
(27-28 abril)
QFórmula 1
GP d’Espanya
(10-12 maig)



QCampionats de
Catalunya de
Motociclisme
(30 juny)



Q24 Hores de
Catalunya de
Motociclisme
(5-7 juliol)

QInternacional
GT Open
(21-22 setembre)

QFestival de Velocitat
de Barcelona
(27-29 setembre)
Q54 RallyRACC
Catalunya-Costa
Daurada
(24-27 octubre)

Q24 Hores de
Barcelona
d’Automobilisme –
Trofeu Fermí Vélez
(30 agost-1 setembre)

Q3r Rally Catalunya
Històric
(1-2 març)



QBicircuit Festival
(7-8 setembre)

QCampionat d’Espanya
Cetelem Superbike
(25-26 maig)

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



QFIM CEV Repsol
International
Championship
(8-9 juny)

PROVA JA CELEBRADA

Necessites més informació? Posa't en contacte amb motorsport@racc.es
RACC
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INTERNET, MÒBIL I TELEVISIÓ

Internet Amb la qualitat
Mòbil del servei
Televisió del RACC
Volem que formis part de RACCtel+, el nou servei de
telecomunicacions del RACC amb tecnologia Euskaltel.
I per això t’ho posem fàcil: canvia SENSE permanència
i sense cost d’alta ni d’instal·lació. Comença a gaudir de
RACCtel+ amb tota llibertat.

Pack Family | Per a les famílies d’avui, que ho volen tot per molt poc

,

3 primers mesos

FIX

200

5GB

TV

Trucades a
fixos i mòbils

Megues

Trucades
il·limitades

DECO 4K

44

9€

/mes

I després, 58 €/mes

Canvia a RACCtel+ abans del 02/07/2019 i gaudeix d’aquesta promoció durant 3 mesos sense compromís de permanència. A més, gaudiràs del Servei Tècnic Prèmium
inclòs en el pack Family. El preu de la línia de mòbil extra per als packs de Family s’aplicarà fins a 4 línies de mòbil com a màxim. Les tarifes planes de mòbil inclouen 7.000
min/mes de trucades. Les tarifes planes de fix inclouen 4.000 min/mes per trucar a fixos i 100 min/mes per trucar a mòbils. El roaming no està inclòs en les tarifes planes
de fix i mòbil. Tots els preus tenen l’IVA inclòs. Subjecte a cobertura geogràfica. Més informació a: racctelplus.cat.

Afegeix mòbils
al teu pack Family
amb 5 GB i trucades
il·limitades per
9,9 €/mes

Canvia gratis
Costa més no canviar!

15 55
racctelplus.cat
Oficina RACC

DE VIATGE

ILLES.
UN MÓN
A PART
Mar o muntanya? Hi ha destinacions on no cal triar,
com ara Creta, Sardenya o les Fèroe. Perquè aquestes
illes ho tenen tot. Escapa’t a una illa i deixa’t endur
pel seu ritme pausat.

No hi ha illa sense far.
El de la platja de Porto
Faro, a Sardenya, de dia
acompanya el viatger
i de nit és guia vigilant.
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Per Josep M.
Palau Riberaygua

Les illes encarnen la imatge perfecta del parèntesi, del punt i a part en
la vida quotidiana. Són terra ferma,
però també són líquides, envoltades
arreu pel mar. Per això són l’escenari perfecte per a la singularitat,
perquè les habiti el Minotaure, un
núvol rosa de flamencs o les serps
marines de les llegendes vikingues.

Sardenya
Un petit
continent
verd i blau
Sardenya és l’illa de les contradiccions. N’hi ha que la tenen per una
destinació econòmica, ja que s’hi pot
arribar amb ferri i amb el cotxe propi.
En canvi, n’hi ha uns altres que la
consideren cara, ja que és on hi ha
la famosa Costa Esmeralda i Porto Cervo, que va posar de moda en
els anys seixanta Aga Khan i que va
atreure molts i molts actors, polítics
i buscadors de fortuna. En tot cas,
però, ningú s’equivoca en evocar-ne
les platges: al llarg del seu extens
litoral n’hi ha 300, com a mínim, per k
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ELLEN VAN BODEGOM/GETTY

DE VIATGE

exemple, les de l’anomenada Costa
Verde, a l’oest, que van d’Oristano
fins a la solitària Masua, a la província de Sulcis-Iglesiente, on encara es conserven antigues mines
amb galeries que arriben al mar. El
joc entre farallons i cales amagades
es repeteix a Sant’Antioco, potser
el lloc més autèntic i relaxat de la
costa sarda. A l’est també hi ha desenes i desenes de platges; però el
que ningú s’espera és que al centre
de l’illa, especialment a la província de Barbagia, hi trobem molts
senders ombrejats per boscos. De

fet, Sardenya és la regió més verda
d’Itàlia.
Una altra dada que sorprèn d’aquesta illa és la seva extensió. Molts hi
arriben pensant en Mallorca i després descobreixen que de nord a
sud hi ha tres-cents quilòmetres
en línia recta. Si tracem una diagonal de cap a cap, uniríem dues
de les ciutats més interessants de
Sardenya. Al nord, l’Alguer, coneguda perquè encara conserva una
forma antiga del català, especialment entre els músics locals que
intenten recuperar les tradicions
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del passat. Quan la Corona d’Aragó
la va arrabassar als genovesos al segle XIV, es va repoblar amb colons
procedents de Barcelona. A l’altre
extrem de la línia, al sud, trobem
Cagliari, la capital i la ciutat més
important de l’illa. Els carrers del
seu nucli antic recorden Ciutadella,
a Menorca, encara que aquí dominen
el panorama les torres defensives
que van construir els pisans i els
bastions grandiloqüents dels Savoia, com el de Saint Remy. Enfilada
a la part alta d’un turó, des de les
altures de Cagliari es distingeixen

Castelsardo, al nord de
l’illa, està considerat un
dels pobles medievals
més bonics de
Sardenya i d’Itàlia.

L’agència
del RACC
t’acompanya
a descobrir
l’encant de
les illes
% Sardenya. Vol d’anada i
tornada, en hotel de 3* en règim
d’allotjament.
8 dies des de

320€

% Creta. Vol d’anada i tornada, i
apartament de 3*.
8 dies des de

320€

% Illes Fèroe. Vol d’anada i
els aiguamolls de Molentargius, on
nien, al costat dels habitatges, els
flamencs roses que no volen arribar
fins a l’Àfrica, un espectacle màgic
digne de veure.

Creta
El laberint
seductor
Sembla just que a l’illa més gran de
Grècia hi aparegués la primera gran

civilització europea coneguda, la minoica. Va sorgir ara fa 4.000 anys i va
desaparèixer de manera tan intrigant
com el famós laberint de Cnossos,
que el rei Minos va fer construir per
retenir el Minotaure. L’antic palau
va ser descobert i restaurat de manera creativa per Sir Arthur Evans,
de manera que compensa la seva
falta de rigor amb una elevada dosi
de romanticisme evocador. Passejar entre els seus murs perfumats
de romaní i olivera en companyia
de paons és tota una experiència.
També ho és arribar-hi, ja que tant k
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tornada i un hotel de 4* en
règim d’allotjament i esmorzar.
8 dies des de

1.350€

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 93 208 70 00, agències
i racc.cat

EVGENI DINEV PHOTOGRAPHY/GETTY

DE VIATGE

k
les indicacions com el traçat de les
carreteres sembla que s’inspirin en
el mite de Dèdal.
Després dels minoics, hi van arribar els grecs, romans, bizantins,
sarraïns, venecians i turcs. De tots
ells hi ha rastre a l’illa, començant
per Iràklio, la capital, situada no
gaire lluny de Cnossos. Les connexions aèries fan que aquest sigui
el punt d’entrada a l’illa, i també
que les principals estructures hoteleres s’ubiquin a banda i banda
de la ciutat, a la costa nord, en indrets com ara Réthimno o Elounda.

A Creta s’hi amaguen
poblets pintats de
blanc i blau, amb
carrers ombrejats per
les parres, com Kritsà.
Però l’encant s’amaga a les carreteres secundàries que viatgen cap
a l’interior, per les valls que dibui-
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xen les abruptes muntanyes. Allà és
on trobarem els poblets pintats de
blanc i blau, de carrers emparrats
i ombrívols amb terres empedrats,
com Kritsà. D’aquest poblet, que és
com un somni, és imprescindible visitar-ne els seus frescos bizantins,
dels millors de tota Grècia, que també
podem trobar en diferents esglésies
repartides per tota l’illa, com ara la
imatge de Sant Jordi que presideix
l’església d’Agios Georgios, a Anidhri; i també a l’interior s’alcen els
antics molins de l’illa, com els que
hi ha a Malià o Lasithi, construïts

tiva solitud de Matala, ja a la costa
sud, cèlebre entre els hippies dels
seixanta… I sempre, per tot arreu,
l’omnipresent mar.

Fèroe
Allà on viuen
els dracs

en forma de fletxa, per resistir millor el vent de l’hivern.
Cap a l’oest, Canea vessa per tot arreu un especial encant venecià, amb
els seus carrers decadents, mentre
que al port dona la mà a l’herència
otomana amb la mesquita Kiutsuk
Hassan, també anomenada “dels
geníssers”, la més antiga de Creta.
I és clar, també toca parlar de les
platges, per descomptat: la rocallosa
i cinematogràfica platja de Stavros,
a la península d’A krotiri, on es va
rodar part de Zorba el grec; l’extensió
blau cobalt de Falàssarna; la relak

FEDEVPHOTO/GETTY

Les Fèroe no existeixen. Almenys
és el que suggereixen alguns mapes,
on no apareixen. No obstant això,
en algun lloc del Mar del Nord, entre Islàndia i Noruega, s’amaguen
18 illes verges gairebé deshabitades —amb prou feines 50.000 habitants— i pintades amb el verd dels

seus prats en pendent i el negre del
basalt, la roca que les forma. Dinamarca sí que té clar on són, ja que
formen part del seu territori, si bé
gaudeixen d’una gran autonomia,
incrementada per la distància. A
l’arxipèlag només hi ha un pont,
el que uneix Streymoy i Eysturoy,
així que s’ha de comptar amb l’eficient xarxa de ferris o bé amb els
helicòpters, que aquí la gent els fa
servir com qui agafa un taxi.
La sensació de ser fora del món s’incrementa pels pocs edificis històrics que hi ha, exceptuant algunes
construccions que evoquen les sagues vikingues, encara que en realitat els primers a aventurar-se fins
aquí van ser els monjos irlandesos a
l’Edat Mitjana. Després arribarien k

La platja de Balos (imatge de l’esquerra), una llenca de sorra blanca llepant les aigües cristal·lines de color turquesa, és un dels llocs més idíl·lics de l’illa de Creta. A
la petita illa de Mykines de poc menys de 10 km2 hi trobem la colònia més gran de
frarets de totes les illes Fèroe; i és també on es dreça el far probablement més fotograﬁat del país (foto superior).
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els noruecs, que més endavant van
ser conquerits per la corona danesa.
Les balades que narren l’epopeia
se segueixen cantant avui dia en
versió rock. La més famosa és la
de la Serp Gegant. L’escenari ideal
per reviure les seves escenes és a
pocs quilòmetres de Tórshavn, la
capital. Es tracta de Kirkjubøur,
el centre cultural i eclesiàstic més
antic de les Fèroe. En aquest llogaret
de pescadors assotat pel vent destaquen les construccions de fusta
pintades de negre i amb les llindes
en vermell, color al qual s’afegeix el
blau en la Roykstovan, la “granja
del rei”. L’edifici pertany a la família

La natura més
espectacular
a preus
irresistibles
Viatja a destinacions d’una bellesa natural
increïble en total llibertat, al teu aire

Amb el RACC, planiﬁcar és estalviar

L’albirament
d’aus a les illes
Fèroe és una religió,
especialment a l’illa
de Mykines, ocupada
pels frarets.
Peturson, la dissetena generació
dels antics senescals. L’interior recupera la memòria de com es vivia
fa mes de 700 anys.
Però el gran atractiu de les Fèroe
és la natura. Per això hi va néixer
Sea Shepherd, versió radical de Greenpeace, que té com a gran fita haver impedit les matances de dofins.
L’albirament d’aus és com una
religió, especialment a l’illa de
Mykines —la més occidental de
les Fèroe—, presa literalment per
centenars de frarets que nien durant els mesos de més calor i que,
amb els seus cossos rodanxons, el
vol maldestre de borinot i les cares
que vessen simpatia, fan les delícies i desperten la tendresa de qui
s’acosta a veure’ls.

p

© Juhannus_MarciaVillalba

AGÈNCIA DE VIATGES
93 208 70 00 raccviatges.cat

FINLÀNDIA
Ruta pel sud-oest

8 dies
des de

580 €
Vols + hotel 3* + cotxe lloguer

AÇORES

DOLOMITES

7 dies

8 dies

des de

des de

Ruta per l’illa de Sâo Miguel

i Tirol italià

595 €

495 €

Vols + hotel 3* + cotxe lloguer

Vols + hotel 3*/4* + cotxe lloguer

TASMÀNIA

ALASKA

L’illa de la ﬁ del món

L’estat més salvatge i remot

13 dies

10 dies

des de

des de

1.930 €

1.785 €

Vols + hotel 3* + cotxe lloguer

Vols + hotel 3* + cotxe lloguer

Preus per persona en habitació doble. Preus dinàmics subjectes a variació en funció de la disponibilitat de places. Sortides des de Barcelona.

.

.

Hi som
per ajudar

DE VIATGE

Descobreix Europa pedalant

PETER CADE/GETTY

La bicicleta és un mitjà ideal per fer turisme, recórrer paratges naturals i conèixer
llocs fora del circuit turístic habitual, especialment a la primavera. Et proposem
tres rutes ben diferents per Flandes, el sud de França i el Tirol. PER MÒNICA GALINDO

1

2

3

Malines (Flandes)
Beu la cervesa imperial

La Camarga (França)
Flamencs roses a la vista

Innsbruck (Tirol)
Creua el Tirol seguint l’Inn

Diuen que la cervesa Gouden Carolus era la preferida de l’emperador Carles V. Fa més de 400 anys
que es fabrica a la cerveseria Het
Anker, situada a la ciutat flamenca
de Malines. Et proposem fer una ruta
circular de 58 km amb inici i final
a la fàbrica. El passeig en bicicleta
recorre espais naturals espectaculars i segueix camins de sirga vora
el riu Dijle. Des de 240€.

La reserva natural de la Camarga, al
sud de França, té moltes zones que no
són accessibles en cotxe. Dalt d’una
bicicleta és una de les maneres més
adequades per visitar-la. Et proposem el sender dels flamencs roses i
les salines, uns 29 km que faràs en
quatre hores. Veuràs aquestes aus
que es tornen roses cap als tres anys
pel marisc que mengen i coneixeràs
la indústria de la sal. Des de 300€.

Aquesta és una ruta cicloturística
agradable que segueix el curs del
riu Inn al llarg dels 225 km en què
travessa terres tiroleses. És de nivell
baix i recorre rutes lliures de trànsit
vora el riu. És una opció excel·lent
per gaudir de vistes panoràmiques
dels Alps i està pensada per fer en
cinc dies. Aprofita també per fer una
parada a Innsbruck, la capital del
Tirol. Des de 510€.
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TARGETA REGAL DE
FINS A 2.000€ PER
ALS SOCIS QUE FACIN
LA VOLTA AL MÓN
Descobrir el món a bord d’un creuer
és el viatge somiat per a molts. Avançar-se en els preparatius sempre és
aconsellable per poder gaudir-lo a
fons abans que s’esgotin les places
disponibles. L’Agència de Viatges del
RACC té a punt un avantatge afegit i exclusiu per als socis RACC
que s’animin a viure aquesta gran
aventura: una targeta regal de fins
a 2.000€ per cabina que podran descomptar-se en un viatge posterior.
El dia de partida és el 8 de gener de
2021 a la ciutat italiana de Savona,

amb la companyia Costa Cruceros
i amb el creuer Costa Deliziosa. El
viatge té una durada de 116 dies on
es podrà gaudir d’un excel·lent servei a bord i comoditats de tota mena: nous espectacles, zones de relax,
cabines àmplies i confortables i la

tradició culinària dels territoris als
quals s’arriba per mar. Entre altres
localitats es visitarà Petra, Bombai,
Ciutat del Cap, Buenos Aires i Nova
York. Informa-te’n a les oficines de
viatges del RACC o al 93 208 70 00.
Data límit de reserves 15/07/2019.

Nous vols des
de Madrid a la
Champagne

WWW.MKB.PHOTOS-COLL. ADT MARNE

La regió vinícola francesa de la Champagne ara és més a
prop de Madrid, ja que s’hi pot arribar en menys de dues hores. Des del 31 de març, la companyia Iberia disposa de vols regulars des de Madrid (terminal 4) i l’aeroport de París-Vatry (XCR). Aquesta instal·lació es troba
a tan sols 25 minuts en cotxe de Châlons-en-Champagne
i a 45 minuts de Reims. Els vols, que estan disponibles a
www.iberia.com i a agències de viatges com les del RACC,
s’adapten en funció de la temporada: a l’estiu (d’abril a octubre) els dimarts, divendres i diumenges, i a l’hivern (de
novembre a març) els divendres i els diumenges. Hi ha
quatre tipus de reserves i es poden comprar a partir de 25€.
Amb aquesta iniciativa l’aeroport de París-Vatry esdevé la
porta d’entrada a la Champagne per a turistes de tot el món.
Més informació: http://es.tourisme-en-champagne.com

HORARIS DELS NOUS VOLS D’IBERIA
Dimarts (horaris locals)
MAD 14.00h – 16.10h XCR / XCR 16.40h – 18.40h MAD
Divendres i diumenges (horaris locals)
MAD 11.25h – 13.35h XCR / XCR 14.05h – 16.05h MAD
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DE VIATGE

CIUTATS
PER
DESCOBRIR
EN PATINET

París té 12 empreses de lloguer
de patinets. Lime va ser la primera
a instal·lar-se.

El patinet elèctric és una realitat a
les grans capitals europees. Viatja
a una d’aquestes ciutats i anima’t a
llogar-ne un. Et divertiràs i, a més,
aprofitaràs millor la teva estada!
Informa-te’n a www.raccviatges.cat
o al 93 208 70 00. PER CARME VIEITEZ

PARÍS (FRANÇA)
Passejar per la riba del Sena o pels
bulevards parisencs és ara molt
més entretingut i ecològic gràcies a
l’aposta que la ciutat francesa ha fet
per les trottinettes.
4 DIES DES DE

MADRID (ESPANYA)

260€

A Madrid hi ha 22 companyies
autoritzades, encara que no totes
poden operar.

Madrid disposa d'una extensa xarxa
de carrils bici que permet accedir als
principals punts turístics de la ciutat
en patinet elèctric: la Puerta del Sol,
el barri de Salamanca, el parc del Retiro, etc.
4 DIES DES DE

225€
M A D RID
R ID
D

MÀLAGA
(ESPANYA)

Màlaga té 8 empreses de lloguer
de patinets. La sueca Voi s’ha
instal·lat al Muelle Uno.

A dalt d’un patinet podràs
descobrir el magníﬁc patrimoni de la ciutat, com ara
el teatre romà o la catedral
de “La Manquita”.
4 DIES DES DE

M À L AGA
A GA

195€
RACC
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PA RÍ S

BRUSSEL·LES
(BÈLGICA)
Puja a un patinet i acosta’t a la
Grand-Place, al Parlament Europeu o a l'Atomium; i per berenar, una gofra al costat dels
jardins del Parc de Bruxelles.
4 DIES DES DE

Viena disposa de 5 empreses de
lloguer de patinets. Bird i Lime les
pots veure per tot arreu.

170€

BRUS
BR
U S EL
US
E L · LE
L S
V E NA
VI
ZURI
ZU
RII C

VIENA (ÀUSTRIA)
LIÓ
L’alemanya Flash és l’empresa
de patinets amb més presència a
Zuric, de les 4 que hi ha.

El patinet és benvingut en una
ciutat que promou la sostenibilitat. Visita els palaus de Hofburg i
de Schönbrunn o puja al turó de la
“Glorieta” en un tres i no res.
4 DIES DES DE

175€

A Lió hi ha 8 empreses de lloguer de patinets; Dott acaba
d´instal·lar-se a la ciutat.

ZURIC (SUÏSSA)
Aquesta ciutat ofereix natura i cultura (50 museus i un centenar de galeries d’art) en la mateixa mesura.
Moure-s’hi en patinet és una opció
low cost.
4 DIES DES DE

290€

LIÓ (FRANÇA)
La capital de la gastronomia francesa viu entre dos rius, el Roine i el
Saona, i està sembrada de petits turons amb barris pintorescos ideals
per descobrir a dues rodes.
4 DIES DES DE

185€

El número d'empreses de patinets pot variar.
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EL PREU DELS DESTINS INCLOU AVIÓ ANADA/TORNADA I HOTEL. PREUS PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE. SORTIDES DES DE BARCELONA. PREUS DINÀMICS SUBJECTES A VARIACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT DE PLACES.

Brussel·les disposa de 5 empreses de lloguer de patinets. La local
Troty competeix amb Lime.

TOT AIXÒ ÉS EL QUE TENS
Assistència siguis on siguis

1.185.236

Nivell de satisfacció
dels socis:

Total d’assistències realitzades

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

713.145

9,21

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

337.553

8,54

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

134.538

8,78

assistències en carretera

assistències a la llar

assistències mèdiques

Dades del 2018

Assistències mèdiques realitzades arreu del món

Europa
Amèrica del Nord
Amèrica del Sud

Passi el que passi, truca’ns

58%
6%
9%

Àsia
Àfrica
Oceania

900 242 242

15%
7%
5%

COM A SOCI DEL RACC
Estalvi i avantatges en serveis del RACC

FINS A UN

5

%

dte. en viatges

10

%

dte. en mà d’obra
al Centre RACC Auto

1

T’estalviaràs el cost
del dispositiu

10

50

%

20

%

DISPOSITIU
GRATUÏT

FINS A UN

%

dte. en autoescoles
RACC

dte. en fer sòcia
la família

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

20

%

dte. en assegurances
RACC

50

%

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

FINS A UN

+ 10

%

dte. en reformes a la
llar amb NEXDOM

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

2dte.
%

Fins al

Fins al

Fins al

20dte.
% 25% 50%
dte.
dte.

Fins al

50dte.
%

Ofertes exclusives amb
el carnet de soci RACC Master
Si encara no el tens, sol·licita’l al 900 357 357, a racc.cat o a l’oﬁcina RACC més propera.
* Aquestes promocions són de caràcter informatiu. El detall dels descomptes està subjecte a la promoció vigent.

TARIFA
REDUÏDA

Aquest estiu conﬁa en Securitas Direct.
Protegim el que més importa.

Aconsegueix un

50

%

dte.

per a socis RACC exclusivament
a través de:
racc@securitasdirect.es - 902 180 010

Oferta vàlida ﬁns al 31 d'agost de 2019
RNSP: 2737

SERVEIS
Yellow Days. Vine a
descobrir més de 125
vehicles seminous al
millor preu.

Centre RACC
Auto. Revisa l’aire
condicionat i els
ﬁltres del teu cotxe.

RACC Autoescola.
T’ho posem fàcil
amb els nous cursos
de teòrica exprés.

Descomptes
exclusius. Ves al
cinema gratis amb el
carnet RACC Master.

ANEM DE
FESTIVAL!
CRUÏLLA I CAP ROIG I GREC

MÚSICA I ESPECTACLES
AMB AVANTATGES
EXCLUSIUS RACC

©JOSÉ IRÚN

ASSEGURANÇA DE MOTO
900 357 357 racc.cat

“Ups! M’han robat
la moto”
Ups! El RACC te’n paga
una altra igual.
L’ASSEGURANÇA DE MOTO
AMB LA MILLOR COBERTURA
ANTIROBATORI.

El contingut d’aquest anunci no té valor contractual. El detall de les garanties i cobertures s’especiﬁca en les condicions generals i particulars de la pòlissa
contractada. Consulta-les a www.racc.cat. 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 AGRUPACIÓ 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.
.

Hi som
per ajudar

EDITORIAL

El RACC, al costat dels seus socis
perquè visquin les vacances
amb tota tranquil·litat
presència a les zones turístiques, incorporant més mitjans per tal de mantenir el
nivell d’excel·lència que ens caracteritza,
resolent nou de cada deu avaries, amb
mitjans propis, al mateix lloc on es produeixen, fent possible així que els socis puguin continuar el seu viatge sense
problemes.

Amb l’arribada de l’estiu les persones canviem les nostres rutines. Per a la majoria
és l’època de l’any preferida per viatjar,
per gaudir de la família i fer activitats a
l’aire lliure i, com cada any, el RACC es
prepara per ajudar els seus socis, tant si
trien un destí llunyà com si fan vacances
al seu entorn habitual.
I de la mateixa manera que passa en molts
altres àmbits, a l’hora de viatjar també
estem canviant els nostres hàbits. Cada
cop més desitgem viure experiències memorables, irrepetibles, i busquem llocs on
el que hi fem resulti tan important com el
que hi veiem. Per donar resposta a aquesta
filosofia, l’agència de viatges del RACC,
a més de la seva àmplia oferta de viatges
tradicionals, ha desplegat un ventall de
propostes que encaixen perfectament en
aquest estil més experiencial, com són
les Rutes Personalitzades de Vacances
en Cotxe o les Expedicions, pensades
per a grups reduïts, amb programes
que cuiden fins a l’últim detall. En tots
els casos l’agència, a través de les seves
15 oficines, el canal telefònic, l’agència
on-line i l’app RACC Travel, acompanya
els nostres socis, proporcionant-los una
ajuda experta per triar el destí, dissenyar
la ruta i viatjar amb tota tranquil·litat.
L’estiu també és l’època de l’any en què
més augmenten els desplaçaments per
carretera. Fem trajectes que acostumen a
ser més llargs del que és habitual, portem
el vehicle sovint sobrecarregat d’equipatge, fa més calor i molts cops portem nens
petits al cotxe. Són moments en què, més
que mai, es necessiten solucions ràpides
i eficients davant dels imprevistos.
Per tot això, els mesos d’estiu el RACC
incrementa la seva activitat i el servei
d’assistència mecànica 24h reforça la

Aquest any disposem de 1.519 bases —367
més que l’any passat— i 4.535 vehicles
d’assistència —un 26% més que l’any
passat— per oferir una millor atenció,
conscients que es tracta del servei més
ben valorat pels socis (9,21 punts sobre
10 en les enquestes de qualitat) i més utilitzat, amb 713.000 intervencions el 2018.

PER OFERIR UN MILLOR
SERVEI, EL RACC
HA AMPLIAT UN 26%
LA FLOTA DE VEHICLES
D’ASSISTÈNCIA
MECÀNICA.
L’AGÈNCIA DE VIATGES
OFEREIX ATENCIÓ
MULTICANAL AMB
OFICINES, TELÈFON,
WEB I APP.
SER DEL RACC VOL
DIR COMPTAR AMB
PROTECCIÓ I AJUDA
24 HORES AL DIA.

I com que cada cop més persones prefereixen fer servir les noves tecnologies
associades als smartphones, a més del
canal telefònic, tenim l’app gratuïta RACC
Assistència per demanar ajuda —també a
la llar i mèdica—, amb un pràctic sistema
de localització GPS. Més de 60.000 socis
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ja l’han descarregada i han comprovat la
gran facilitat d’ús que ofereix.
De tota manera, el principal consell que
els podem donar és que condueixin amb
prudència i facin un manteniment curós
del vehicle. Sabem, per exemple, que el
sistema elèctric és la causa número u de
les avaries i que amb la calor pateix més
per la utilització constant dels sistemes
de climatització. Per aquesta raó és recomanable revisar l’estat del cotxe, especialment la bateria, el climatitzador o els
filtres d’aire i pol·len. En aquest sentit,
el RACC té a Barcelona a la disposició
de tots els seus socis el Centre RACC
Auto, un nou concepte de taller urbà
per tenir l’automòbil en perfecte estat.
Igualment, en època de vacances molts
socis marxen a l’estranger, raó per la qual
cal donar-los una protecció adequada davant qualsevol imprevist greu de salut.
Per aquest motiu, el servei d’assistència mèdica 24h reforça els seus equips
per mobilitzar els recursos que calgui,
humans i tècnics, i resoldre possibles
emergències a qualsevol lloc del món.
Amb més de 134.000 intervencions, aquest
va ser el servei que més va incrementar
l’activitat el 2018, sent un dels més ben
valorats.
Com sempre, també aquest estiu, els nostres socis podran comptar amb la protecció i l’ajuda del RACC. Ens activarem
de manera immediata per ajudar-los si
tenen un problema de salut a qualsevol
lloc del món o el seu vehicle s’avaria, però
també si es troben la roda de la bicicleta punxada, s’obliden les claus dins de
casa o un fill té febre estant de colònies.
Passi el que passi en les seves vacances,
hi som per ajudar.

p

Xavier Pérez
Director General

ELS SOCIS ENS EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA

“Sempre recomano ser del
RACC, però ara encara més”
EL SOCI DEL RACC PERE CABA EXPLICA COM VA VIURE UNA
ASSISTÈNCIA MÈDICA URGENT DESPRÉS DE TRENCAR-SE EL PERONÉ
JUST ABANS D’INICIAR UN VIATGE EN MOTO PER LA TOSCANA.

“Havia planificat un viatge amb la
meva dona i els meus cunyats per
la Toscana en moto. Però, tot es va
complicar —i molt— a dins del vaixell
que ens portava a Itàlia. Quan vaig
anar a aparcar, la moto va patinar i
vaig caure, amb tanta mala fortuna,
que em vaig trencar el peroné. En
arribar a l’hospital de Civitavecchia
em van confirmar el mal diagnòstic
i allà mateix em volien operar d’urgència, però no ho vaig voler perquè
preferia operar-me a Barcelona.”

“Va ser llavors quan vam contactar
amb el RACC i, només un dia i mig
després, em van dur a casa amb la
màxima professionalitat.”

El RACC va
encarregar-se de tot
“El Servei Mèdic del RACC va coordinar les dues ambulàncies que
vaig necessitar i, el més destacable,
van enviar un infermer que va estar pendent contínuament del meu
estat de salut durant el trasllat. El
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seu tracte mèdic i personal va ser
excel·lent en tot moment.”
“El Club també va gestionar la compra dels bitllets d’avió i va reservar tres seients per a mi sol perquè
pogués viatjar còmodament amb la
cama estirada”. “Malgrat l’ensurt,
valoro que tot, al final, es va poder
solucionar bé. Fins i tot en una setmana vaig tenir la moto al pàrquing
de casa meva! Des de sempre que
recomano a tothom ser del RACC,
però ara encara més.”

p

ELS SOCIS ENS EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA

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 CASA SEVA.

“Estava malalta als
EUA i el RACC ens
trucava cada dia, això
et dona tranquil·litat”

“Érem a les Filipines quan el nostre ﬁll es
va posar malalt i ens vam espantar molt”
Érem a El Nido, a les Filipines, i el nostre fill de dos anys va començar a
tenir febre. Vam anar a un centre mèdic que teníem a prop i l’experiència
va ser nefasta. Vam decidir anar a una ciutat més gran, Cebú, i allà vam
trucar al RACC que, en 15 minuts, va concertar una visita en un hospital
on ens van atendre correctament. El petit tenia una infecció d’oïda i de
coll i li van receptar antibiòtics i antitèrmics. El metge del RACC, molt
interessat, ens va trucar diverses vegades per fer el seguiment: el nostre
fill va millorar ràpidament i, per sort, vam poder continuar el viatge!
Eduardo Manuel De Bea_ Assistència mèdica a les Illes Filipines.
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Vaig anar a passar el Nadal amb la
meva filla, que viu a prop de Denver,
i vaig començar a trobar-me malament. Primer pensàvem que era la
grip, però els símptomes continuaven, estava esgotada, i al final vam
trucar al RACC. Ens van recomanar
un hospital proper, on ens van atendre molt bé. Tenia una pneumònia,
em van donar antibiòtic i oxigen, i em
vaig quedar allà unes hores. Quan
em van donar l’alta vaig seguir amb
el tractament i repòs a casa, i es va
solucionar. Estic molt contenta del
servei del RACC!
M. Àngels Macaya_ Assistència
mèdica als EUA.

Compta amb
l’ajuda del RACC
les 24 hores
El RACC disposa d'un equip de professionals les 24h per oferir als seus
socis assistència en viatge, mèdica,
mecànica i a casa.
Durant les vacances, sempre que
necessitis ajuda a les teves escapades o amb la teva família i amics,
o en qualsevol emergència de la
llar, truca al 900 242 242 (des de
l’estranger +34 93 495 51 51).

L’any 2018 es van realitzar

134.538

serveis

d’assistència mèdica,

52%

més d'assistències
mèdiques respecte del 2017.
L’any 2018 es van realitzar

“Si haig de tornar a
fer obres ho faré amb
Nexdom, sens dubte”

“Quan et sents feble,
sentir a prop una veu
amiga com el RACC
és tranquil·litzador”

337.553

Tot i que el bany no era massa antic,
feia temps que volia fer-hi un canvi:
no m’agradava com era i necessitàvem més amplitud. Llegint els reportatges que es publiquen a la revista
del RACC vaig conèixer Nexdom i
vaig decidir posar-me en contacte
amb el Club. Hem canviat la banyera per un plat de dutxa, hem tret el
bidet, hem renovat completament el
terra, la instal·lació elèctrica… Tot!
Estic molt content amb el resultat i
els professionals amb qui he tractat
han estat fantàstics, fins i tot van
acabar les reformes uns dies abans
del previst!

Vaig caure al Vietnam, mentre fèiem
una excursió en moto pels camps
d’arròs. Al principi vaig pensar que
només seria el cop, però a la nit el
dolor a la cama era impressionant i
vaig trucar al RACC. Em van adreçar a un hospital de la zona, em van
fer proves i van descartar la fractura
d’ossos. Tot i això, em van immobilitzar la cama i em van donar un
tractament pel dolor. Des del RACC
anaven fent seguiment i em van oferir
en tot moment la repatriació immediata, encara que ho vaig descartar.
Vaig rebre un tracte meravellós!

més d’assistències a
la llar respecte de l’any 2017.

Ransés Jurado_ Reforma integral
del bany.

Jordi Muñoz_ Assistència mèdica
al Vietnam.
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serveis

d’assistència a la llar,

6%

L’any 2018 es van realitzar

713.145

serveis
d’assistència mecànica,

30%

més d'assistències
mecàniques respecte del 2017.

Fes-te soci ara
Més info. al 900 357 357
o a www.racc.cat

AGENDA RACC D’ACTIVITATS | Primavera-Tardor 2019
14-16 JUNY

29-30 JUNY

5-6 JULIOL

YELLOW DAYS
VENDA DE COTXES

GP MONSTER
ENERGY CATALUNYA
MOTOGP

DIA DEL SOCI A
WATERWORLD I
AQUADIVER

FESTIVAL CRUÏLLA

Circuitcat / Miquel Rovira

13-15 JUNY

10%

15%

dte.

Tornen els Yellow
Days! En aquesta
edició tindrem
ofertes úniques
en cotxes km 0,
gerència i seminous.
Revisats i amb
la garantia de la
marca. Descomptes
especials durant
l’esdeveniment,
ﬁnançament
amb avantatges
i matriculació
gratuïta.
Més de 125 cotxes en
exposició i 300 cotxes
disponibles amb els
millors descomptes.
En sortiràs amb un
cotxe!
Aforament limitat.
Reserva plaça ara al
900 357 357 o a
racc.cat/esdeveniments/
yellow-days

Seu del RACC
C/ Albert Bastardes, 33

en les entrades amb RACC Master

Des de 35 € x 3 dies*
Preus especials socis RACC
*Consulta’n les condicions

Informa-te’n a
mice@racc.es o
al 934 955 015

15 JUNY
VOLTES
HONORÍFIQUES
MOTOGP

dte.

Vine a WaterWorld i
Aquadiver i gaudeix
d’una inﬁnitat
d’atraccions
aquàtiques durant
tot un cap de
setmana, a un preu
molt especial. Pots
comprar ﬁns a 4
entrades per soci.

Compra les teves entrades a
racc.cat/esdeveniments/
festival-cruilla-2019

Parc del Fòrum Barcelona

JULIOL I AGOST
FESTIVAL CAP ROIG

10€
Vols ser un dels
pocs privilegiats
que faran voltes al
Circuit i coneixeran
l’inﬂuencer
@charlysinewan?

l’entrada
de cap de setmana a
WaterWorld i Aquadiver

10%

dte.

Apunta’t al sorteig a
racc.cat/sortejos

Compra les teves
entrades a
racc.cat/esdeveniments/diasoci-waterworld-aquadiver

Circuit de
Barcelona-Catalunya

WaterWorld
i Aquadiver

Compra les teves entrades a
racc.cat/descomptes/
festival-de-cap-roig

Calella de Palafrugell

Informa-te’n a racc.cat/esdeveniments
OCTUBRE

OCTUBRE

24-27 OCTUBRE

26-27 OCTUBRE

10è SALÓRACC DE
L’AUTOMÒBIL

FIRA DE CREUERS I
DESTINACIONS

RALLYRACC
55 CATALUNYA COSTA DAURADA

DIA DEL SOCI A
PORTAVENTURA
WORLD

Descobreix les
últimes novetats
de les principals
marques de cotxes,
amb ofertes
i descomptes
exclusius per a socis
del RACC.

Les destinacions
i els creuers més
demandats amb
avantatges únics per
a socis del RACC.
Els millors creuers
presentats en
exclusiva a preus
especials, amb nens
gratis, regal de
serveis a bord...

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

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!

Presentacions de
les destinacions i les
novetats per al 2020,
amb experts que
t’ajudaran a triar el
millor viatge, segons
les teves necessitats,
i a reservar-lo en les
millors condicions.

Informa-te’n a
racc.cat/esdeveniments

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

Entrada gratuïta prèvia
inscripció. Informarem al web i
a la revista RACC d’octubre
2019 de la data i la ubicació

Fira de viatges

20 €

30 €

l’entrada
d’1 dia a
PortAventura
Park

l’entrada
combinada
d’1 dia a
PortAventura Park
+ Ferrari Land

Informa-te’n a
rallyracc.com

Compra d’entrades:
Pròximament

Salou
(Costa Daurada)

PortAventura World

LES NOTÍCIES DEL RACC

CENTRE RACC AUTO

Evita que l’al·lèrgia estacional
t’afecti en el moment de conduir
QUAN LA NATURA ESTÀ EN LA SEVA MÀXIMA ESPLENDOR, TAMBÉ ARRIBEN LES
TEMIBLES AL·LÈRGIES. REVISAR O CANVIAR ELS FILTRES DEL VEHICLE POT AJUDAR
A DISMINUIR ELS SÍMPTOMES AL VOLANT.
La simptomatologia pròpia d’una
al·lèrgia (tos, picor, esternuts, llagrimeig, etc.), si es produeix quan
s’està al volant, pot incidir directament en la conducció i la seguretat
viària. Esternudar 5 segons mentre
es condueix a 90 km/h fa que el cotxe avanci més de 125 metres sense
prestar la màxima atenció a la via.
El primer consell davant una al·lèrgia és consultar un metge especialista. Igualment, hi ha recomanacions
que permeten atenuar els símptomes
quan estem conduint:
• Circular amb les finestres del
vehicle tancades. Evita que entri
més fàcilment el pol·len dins del

cotxe i pugui afectar el conductor
i ocupants.
• Revisar l’aire condicionat del
teu vehicle. És molt recomanable instal·lar filtres HEPA (d’alta
capacitat) per retenir el pol·len.
• Comprovar els filtres i canviar-los
si cal. El filtre antipols és un dels
que més s’acostuma a descuidar
quan en realitat és una peça molt
fàcil de substituir.

• Conduir amb ulleres de sol. Els
ulls estaran més protegits i es reduirà la picor i el llagrimeig.
• Informar-se dels nivells de
pol·len. Es pot fer a través del web
de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. També hi ha aplicacions específiques
per a smartphones que informen
diàriament dels nivells de pol·len
ambiental per tot el territori.

Revisa l’aire condicionat i canvia
els ﬁltres al Centre RACC Auto
Demana cita prèvia trucant al 93 884 46 46 o a www.racc.cat
C. Dr. Trueta, 107 (Barcelona).
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AUTOESCOLES RACC

Apunta’t a les
Autoescoles RACC
TENS A LA TEVA DISPOSICIÓ CURSOS FORMATIUS
INTENSIUS DE DUES SETMANES DE DURADA.
Arriba l’estiu i comencen les vacances per a molts estudiants. És el moment ideal per treure’s el carnet de
conduir. Per això les Autoescoles
RACC t’ho posen fàcil, perquè tu
decideixis quan, on i com estudiar.
A través de raccautoescola.cat et
pots matricular, fer tests on-line i
accedir fàcilment a la teva àrea personal. I si, a més, disposes de poc
temps, t’oferim cursos intensius de
dues setmanes on podràs aprendre
la teòrica de la manera més ràpi-

da i divertida: amb classes de realitat virtual; un sistema pedagògic
propi del RACC, amè, participatiu
i multimèdia. Més informació a
www.raccautoescoles.cat
AVANTATGES RACC

10% dte. si ets
soci del RACC
Promoció vàlida de l’1 de
juny al 30 de setembre.
Codi: REVISTA06

POSA BENZINA
AL MILLOR PREU
La benzinera del RACC, ubicada
a l’avinguda Doctor Marañón, número 17 de la ciutat de Barcelona,
ocupa la 6a posició en el rànquing
d’establiments amb el combustible
més barat de l’àrea metropolitana barcelonina, i permet així als
usuaris un estalvi al voltant del
12% respecte el preu mitjà.
En ser d’autoservei, els conductors
poden omplir el dipòsit fàcilment
en qualsevol dels dos assortidors
disponibles, tant de dièsel com
de benzina 95. A més, el pagament es pot fer amb la tecnologia
contactless, que ofereix més seguretat i comoditat.

RACC MASTER

VES AL CINEMA GRATIS AMB EL
CARNET DE SOCI RACC MASTER
Amb el carnet RACC Master disposes de molts avantatges i, a més,
ara pots tenir una entrada Cinesa gratuïta per gaudir del millor
cinema. Per fer-ne ús, has d’activar el teu carnet abans del 30 de
juny trucant al 900 357 357. Un cop activat i quan acabi la campanya, rebràs un missatge amb un codi promocional per comprar l’entrada on-line. Promoció vàlida fins al 30/06 i limitada a 500 entrades.
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FESTIVALS D’ESTIU

Un estiu de música i festivals
COMENÇA L’ESPECTACLE! RESERVA JA A LA TEVA AGENDA LES TEVES CITES
ESTIUENQUES PREFERIDES AMB AVANTATGES EXCLUSIUS PER SER SOCI DEL RACC.

1O anys

del 3 al 6 de juliol

black eyed peas · kylie minogue
foals · bastille · zaz
vetusta morla · years & years
garbage · parov stelar
love of lesbian · seu jorge
natos y waor · ayax y prok · jorge drexler
dorian · michael kiwanuka · berri txarrak
els pets · Tiken jah fakoly · iseo & dodosound
aurora · dermot kennedy
marcelo d2 · oumou sangaré · xoel lópez · gang of youths
el petit de cal eril · cala vento · lildami · elyella · dj amable
red bull batalla de los gallos exhibició : arkano · blon · verse

Entrades a:

Patrocinador principal:

cruillabarcelona.com #cruÏllaenamora

Amb el suport de:

Patrocinen:

Aerolínia oficial:

Col·laboren:

Mitjans:

10 anys de celebració
amb bona música

El clàssic per a tot
tipus de públic

Uns jardins singulars
on brillen els artistes

La diversitat continua sent el segell
del Cruïlla, també en l’edició que celebra el seu 10è aniversari. The Black
Eyed Peas, Kylie Minogue, Foals,
Bastille, Zaz, Morla, Garbage, etc.
emplenaran el Parc del Fòrum que,
novament, tindrà el RACC com a
responsable del servei mèdic.

El Grec —el festival més clàssic que
arriba a l’edició quaranta-tres— porta a Barcelona espectacles de teatre,
dansa, circ, música… i també una
programació especial per a joves i
públic familiar. Enguany, a més, el
Grec 2019 travessa artísticament el
Pacífic, d’Austràlia fins a Nova York.

Naturalesa, art, cultura i història
s’apleguen en aquest enclavament
que a l’estiu acull un dels esdeveniments musicals més consolidats de
la Costa Brava i del país. Enguany, el
festival presenta artistes del nivell
de Diana Krall, Sting, Sílvia Pérez
Cruz i Jorge Drexler, entre d’altres.

Cruïlla Barcelona Summer Festival
Del 3 al 6 de juliol.
Al Parc del Fòrum de Barcelona
www.racc.cat/esdeveniments/
festival-cruilla-2019

Festival Grec
Durant el mes de juliol.
En diversos espais de Barcelona
www.racc.cat/descomptes/
festival-grec

Festival de Cap Roig
Del 12 de juliol al 21 d’agost. Jardí Botànic de Cap Roig. Calella de Palafrugell
www.racc.cat/descomptes/
festival-de-cap-roig

15% de descompte

20% de descompte

10% de descompte

per a socis RACC

amb la RACC Master

amb la RACC Master

RACC

90

juny 2019

Sent-te com un pilot
de curses per un dia!
Sorteig de 500 places
per rodar pel circuit.
El youtuber @charlysinewan
liderarà l’esdeveniment el proper
15 de juny.

T’ho perdràs?
Participa-hi a racc.cat/sortejos

Patrocinadors

D’entre tots els participants, 300 podran gaudir d’un meet&greet amb Charly Sinewan.

Hi som
per ajudar

LES NOTÍCIES DEL RACC

ÈXIT DE LA FIRA B-TRAVEL I DE
LES FIRES DE VIATGES DEL RACC
Un any més, el RACC va estar present a la Fira de Turisme B-Travel
a Barcelona amb un estand, dels més visitats, on van presentar les
principals novetats en què destacava l’Índia com a destinació convidada i l’assessorament que MSC va fer als clients que opten per
viatjar en creuer. L’equip de Viatges RACC també va realitzar Fires
de Viatges específiques a Lleida, Tarragona i Girona amb l’objectiu
de fer arribar l’àmplia oferta més enllà de les fires de Barcelona.

RACC
RACC VIATGES
VIATGES

NOU CATÀLEG
D’EXPEDICIONS
RACC 2019/20
VENDA DE COTXES

Tornen els Yellow
Days del RACC
DEL 13 AL 15 DE JUNY VINE A DESCOBRIR MÉS DE 125
VEHICLES SEMINOUS A UN PREU IMBATIBLE.
Més de 125 vehicles exposats i 300
ofertes de vehicles seminous en estoc
disponible t’esperen als Yellow Days
del RACC, la cita imprescindible per
als qui volen canviar de cotxe. Els
experts del RACC t’assessoraran
a la seu central del Club a Barcelona (C. Albert Bastardas, 33) del
13 al 15 de juny. A més, el RACC et

garanteix descomptes únics i que
tots els vehicles a la venda han estat
revisats i compten amb la garantia
de la marca. També, s’ofereixen condicions especials de finançament. El
darrer Yellow Days —el passat mes
d’abril— va consolidar de nou l’estreta confiança entre el soci i l’equip del
RACC. Més informació: 900 357 357.
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Qui ha pogut gaudir de viatjar a
una Expedició RACC pot assegurar que és una manera diferent de fer turisme: destinacions
exclusives i úniques, amb grups
reduïts, amb tots els detalls cuidats i amb les millors combinacions de vols per garantir el màxim confort des del primer dia
fins a l’últim. Si vols viure una
experiència inoblidable, ja està
disponible el nou catàleg de les
Expedicions RACC 2019/20 amb
destinacions tan atractives com
Uganda, Uzbekistan, Etiòpia, Israel, Argentina, Sri Lanka, Costa
Rica i Tailàndia. Més informació
trucant al 93 208 70 00 i a les
oficines de viatges del RACC.

RACC MASTER
900 357 357 I racc.cat I

Oferta
exclusiva
RACC Master

Vine a WaterWorld
i Aquadiver i gaudeix
d’una inﬁnitat
d’atraccions aquàtiques!
Cap de setmana del 29 i 30 de juny per
només 10 € l’entrada!
Més infomació i compra d’entrades a
www.racc.cat/esdeveniments/dia-soci-waterworld-aquadiver

* Màxim 4 entrades per targeta
* L’aforament és limitat
* La compra a taquilla és de 12 €

Hi som
per ajudar

ESTALVIA AMB LA RACC MASTER
DURANT LES VACANCES!

Cooltra és la principal empresa europea disposada a
oferir-te el millor servei de lloguer de motos per gaudir
d’una fantàstica estada.

Descompte amb la
RACC Master

El pàrquing líder per a viatgers. Disposem de pàrquings
als aeroports de Barcelona-El Prat i Madrid-Barajas, a
les estacions de tren de Sants i d’Atocha i també al Port
de Barcelona.

20%

Descompte amb la
RACC Master

Escapa’t amb una furgoneta camper amb Cargoling!
A la platja, a la muntanya, a un festival o per perdre’t enmig del no-res. Tant se val on vulguis escapar-te, l’important és que la improvisació sigui el leitmotiv!

Descompte amb la
RACC Master

10%

Gaudeix de la teva estada nacional o internacional i converteix l’escapada en el pla perfecte.

10%

Descompte amb la
RACC Master

Fins al

25%

Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes
/d
des
RACC
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TRANQUIL·LITAT TOTAL, LA PRIORITAT
DE RACC MASTER PER A AQUEST ESTIU!

Protegeix la teva llar amb les alarmes Verisure de Securitas Direct. El millor servei perquè tu i la teva família
estigueu tranquils. Contractació exclusivament al telèfon 619 206 142 o escrivint a racc@securitasdirect.es.

Descompte per
ser del RACC

La millor visió i audiologia de la mà de Cottet. Tria el model que millor s’adapti a tu i al teu estil i aproﬁta el descompte que t’ofereix RACC Master.

50%

Descompte amb la
RACC Master

Si estàs planejant la pròxima escapada que faràs, a Catalonia Hotels & Resorts trobaràs l’hotel perfecte per a tu.
Trobaràs un lloc fet a mida per a tu a les principals ciutats
i destinacions de vacances.

Descompte amb la
RACC Master

Fins al

20%

Els productes de Closca són tot un símbol perquè la
comunitat que es desplaça sense fum ni soroll pugui
inspirar el canvi. Aproﬁta el descompte que tens amb
la RACC Master.

7%

Descompte amb la
RACC Master

20%

Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes
/d
des
e
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ESMORZARS, DINAR
DINARS, BERENARS…
EL
E
LF
FORNET
ORNET A QUALS
QUALSEVOL HORA DEL DIA!

Passió per l’autenticitat. De la mateixa manera que
desitja que redescobreixis el pa de sempre, el Fornet
vol que les seves botigues respirin autenticitat en tots
els detalls. Fusta noble, forja, vidre, chesters… Perquè et
sentis sempre com a casa. Troba la botiga més propera
i aproﬁta el 5% que tens amb la RACC Master.

Descompte amb la
RACC Master

5%

Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes
/d
des
RACC
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ELS MILLORS ESPECTACLES
AMB DESCOMPTES

CASA DE NINES. Què passaria si la Nora, el personatge
més conegut d’Henrik Ibsen, reaparegués a la mateixa
casa que havia abandonat vint anys enrere? Els actors
Emma Vilarasau i Ramon Madaula ens ho expliquen…

Exclusiu per ser
del RACC.
Només compra on-line.

LES FERES DE SHAKESPEARE. Pàdua, Itàlia, 1594. La
foscor de l’Edat Mitjana queda lluny. L’home comença a
sospitar que la terra és rodona, ha descobert Amèrica i,
ﬁns i tot, el clítoris…

Des de

Exclusiu per ser
del RACC.
Només compra on-line.

15€

VALENCIANA. Es tracta d’un viatge per deu anys de la
nostra història recent. I és també la història d’una amistat. I,
encara més: un catàleg d’horrors provocats pels mitjans, els
polítics i per homes que no estimen les dones.

Exclusiu per ser
del RACC.
Només compra on-line.

Des de

15€

NENES I NENS. Ser una bona mare pot resultar frustrant.
Ser una dona emprenedora, també. Però el més frustrant
de tot és descobrir, massa tard, que l’home de qui et vas
enamorar és l’equivocat.

Des de

Exclusiu per ser
del RACC.
Només compra on-line.

15€

Des de

17€

Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes
/d
des
e
RACC
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EL COTXE QUE BUSQUES
AL MILLOR PREU
BARCELONA PREMIUM

MOGAUTO

LEXUS BARCELONA

BRITISH GALLERY

AUTOMOCIÓ 2000
ROMACAR

M-CAR
IBERTECNO

BARCELONA PREMIUM

MASTERCLAS

MOGAUTO

MASTERGAS
MASTERNOU

TEAM’S MOTOR
MASTERTRAC

GARATGE ULLÉS, S.A.
ROMAUTO
MOTOR LLANSÀ

BARCELONESA
MAVISA

MOGAMOTOR

LETAMENDI MOTOR
M-MOTOR
LESSEPS MOTOR

MOGADEALER

Amb RACC Venda de Vehicles estalvia temps i diners. T’assessorem
i t’ajudem a buscar la millor oferta del cotxe que necessites.
Les condicions més avantatjoses en cotxes nous, km 0 i seminous.
Per a més informació, truca gratis al 900 357 357

VENDA DE VEHICLES
Av. Diagonal, 687 (Pàrquing gratuït)
900 357 357
racc.cat

Hi som
per ajudar

Nuevo

Conduce la
revolución
eléctrica.

El CR-V ha llegado para revolucionar los híbridos gracias al sistema i-MMD, una
tecnología que propulsa el coche con energía eléctrica la mayor parte del tiempo.
Descubre una nueva generación de vehículo ECO; más eléctrico y más dinámico.

D E S C Ú B R E L O E N L A R E D D E C O N C E S I O N A R I O S H O N D A Y E N W W W. H O N D A . E S

Consumo combinado (l/100 km): 6,9. (NEDC: 5.3). Emisión CO 2 combinada (g/km): 156. (NEDC: 120).
*5 años de garantía y asistencia (3 años de original + 2 de extensión mecánica), según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda.

