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Nova assegurança Llar 10.
T’ofereix la millor cobertura
per danys ocasionats en
cas d’un sinistre a casa.

Vols guanyar una bicicleta
elèctrica? Troba quatre rodes
de bicicleta amagades entre
les pàgines de la revista.

RACC Autoescola.
Aquest Nadal, el millor
regal: treure’t el carnet
de conduir.

Periodista

LAURA
ROSEL

“A LA RÀDIO ET DEUS A L’OIENT,
A LA GENT DEL CARRER, A QUI T’ESCOLTA”

B

SE
LICEN

EDITORIAL

El RACC, una actitud compromesa
per construir un futur millor
En aquest sentit, continuarem aprofitant tots els avantatges que ens ofereix la connectivitat per desenvolupar
solucions intel·ligents que permetin
als ciutadans desplaçar-se d’una manera àgil i sostenible, tant si van a
peu, en cotxe, en moto, en bicicleta
o en patinet com si van en transport
públic, d’acord amb el nostre model
de Club de Serveis a la Mobilitat.
Portem molts mesos lluitant contra
la pandèmia i vivint situacions que
han trasbalsat les nostres vides. El
2021 es presenta molt complex, però
també és cert que avui estem cada
cop més a prop de trobar solucions
per a la crisi sanitària provocada per
la covid-19 i, per tant, més a prop de
començar a superar les seves conseqüències, socials i econòmiques.
Al RACC afrontem aquesta etapa
preparats i amb la confiança que ens
dona el suport dels nostres socis, una
Junta Directiva renovada i un equip
de professionals que treballa dia a
dia per oferir el millor de la nostra
entitat. Iniciem així un nou mandat,
conscients de les dificultats que pateix el nostre país, amb sectors molt
afectats, com els del turisme, l’oci,
l’automoció o l’esport, però també
l’afrontem amb la voluntat de convertir els reptes de la pandèmia en
oportunitats.
Tenim els recursos tecnològics necessaris per oferir els serveis assistencials de sempre, d’una manera
encara més eficient i personalitzada,
mantenint en tot moment el tracte
humà i pròxim que ens caracteritza.
Al mateix temps, la transformació
digital que estem culminant ens
permetrà desenvolupar nous serveis que donin resposta a les noves
necessitats de les persones, tal com
hem fet els darrers anys.

Afrontem el futur preparats
i amb el suport dels socis,
d’una Junta Directiva
renovada i d’un equip de
professionals que treballa per
oferir el millor del RACC.
Reforçarem el compromís
amb els més grans, les
famílies i els joves, amb
serveis adaptats a les seves
necessitats.
Promourem una mobilitat
segura, sostenible i
compatible amb el progrés
econòmic.

En aquesta nova etapa, un dels nostres objectius és reforçar el compromís amb els més grans, desenvolupant els serveis que necessiten
per poder afrontar amb confiança els
reptes constants que la tecnologia i
els nous hàbits socials els presenten
cada dia. La nostra societat ha de
garantir que les persones grans es
puguin integrar bé en aquest món
tecnològic que canvia tan ràpid. De
la mateixa manera, treballarem per
a tots, per a les famílies i per als joRACC
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ves, un col·lectiu amb noves maneres
de moure’s que necessitarà serveis
diferents.
També en l’àmbit de la mobilitat, com
sempre hem fet, aplicarem rigor, escoltarem, observarem, analitzarem,
reflexionarem i farem propostes que
promoguin una manera de desplaçar-nos segura i respectuosa amb el
medi ambient i, a la vegada, compatible amb el progrés econòmic del
nostre país.
Seguirem defensant la millora de
la qualitat de l’aire, continuarem
demanant més transport públic de
qualitat, més suport per a la transició cap a una mobilitat elèctrica
i un sistema de mobilitat integrat a
escala metropolitana, i elevarem la
nostra veu per reivindicar consensos que permetin planificar i dissenyar ciutats que donin resposta
a les necessitats de tots, aprenent
de les millors experiències que s’estan desenvolupant arreu del món.
El 2021 caldrà no abaixar la guàrdia,
seguir estrictament les recomanacions sanitàries, treballar amb decisió
per recuperar l’impuls de l’economia
i contribuir a millorar la mobilitat i
el medi ambient; i el RACC hi serà
per ajudar els nostres socis i la societat amb l’objectiu d’avançar cap
a un futur millor.

p

Josep Mateu
President del RACC
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Un 40% de les dones que es mouen de dia per la ciutat de Barcelona declaren haver patit
algun tipus d’assetjament físic o verbal o una agressió.

DE VIATGE
SECCIÓ LLAR

Per Josep M.
Palau Riberaygua

Com va dir el poeta, “hi ha altres
mons, però tots són en aquest”. I
vet aquí el que farem a les següents
pàgines: descobrir paisatges i llocs
ocults o menys coneguts que de vegades s’amaguen a la vora de casa.
Paisatges que inspiren, indrets que
ens ajuden a evocar altres èpoques
i aventures que podem viure sense
haver de fer milers de quilòmetres.
Us convidem a baixar a les entranyes
de la Terra, a travessar portals cap
a altres dimensions i, fins i tot, a
buscar el Sant Greal. Descobrirem
racons perduts entre les muntanyes
de Prades (Baix Camp, Tarragona) i
DESEMBRE 2020

La pandèmia no ha frenat la innovació en la indústria de l’automòbil i així ho
confirma l’última onada de nous models. Segueixen a l’alça els SUV i tot apunta
que en el 2021 s’accelerarà l’arribada massiva de vehicles de totes les marques
amb un denominador comú: l’electrificació. PER TONI LAGUNAS

Mentre la prioritat sigui la salut, els nostres viatges
hauran de ser a llocs ben propers. Et descobrim
avui tres racons amagats: els Avencs de la Febró, les
mines de sal de Cardona i Josa de Cadí, situats a
les comarques catalanes del Baix Camp, el Bages
i l’Alt Urgell.

per esther algara

54

ELS PROTAGONISTES DE
FINALS D’ANY I DEL 2021

Els Avencs de la
Febró són unes
espectaculars
esquerdes a la terra,
una excursió molt
recomanable per a
tota la família.

RACONS
AMAGATS

Descobreix tres propostes de reforma fetes per
l’equip de professionals Nexdom del RACC per viure
i gaudir de casa teva amb totes les comoditats.

RACC

NOVETATS MOTOR

Dormitori principal i
vestidor distribuïts en
una mateixa superfície
oberta i perfectament
equipada per a un emmagatzematge i una organització més eficients.

RACC
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Projectes Nexdom
Tres propostes plenes
d’estil i de personalitat en la
reforma integral d’un pis, un
bany i una cuina.

BMW potencia l’electrificació
amb l’iX3. La tercera generació
del SUV X3 arriba amb novetats:
per primera vegada un BMW està
disponible amb motor de gasolina,
dièsel, híbrid endollable o completament elèctric. L’iX3, 100% elèctric, augmenta en un 30% la densitat
d’energia de la propulsió respecte
dels actuals elèctrics del grup gràcies
a les noves bateries, que ofereixen
una autonomia de fins a 460 km.
Passa del 0 al 80% de la càrrega en
34 minuts, i una càrrega de 10 minuts genera 100 km d’autonomia. El
preu proposat per BMW és a partir
de 72.300€.

Toyota C-HR Electric Hybrid, el
més venut de Toyota. Toyota és la
marca més “híbrida” de totes per la
seva aposta per aquest tipus de propulsió des de fa anys. El model més
venut de la seva gamma a Espanya
és el SUV C-HR Electric Hybrid, que
es renova per al 2021, tot i que ja ha
sortit a la venda. Presenta actualitzacions en seguretat activa, com ara el
sistema de manteniment de la trajectòria, i també destaquen la ràdio digital (DAB) i el sistema d’avís acústic
AVAS, que alerta els vianants de la
presència del vehicle quan se circula a velocitat baixa en mode elèctric.
Disponible des de 25.800€.

Nissan Ariya, canvi de disseny
i molt més. L’elèctric Ariya, acabat de sortir del forn, estarà a la
venda a Espanya cap a mitjans
del 2021, tot i que aquesta data es
podria avançar. Es tracta del que
Nissan defineix com “un rumb de
disseny completament nou”. Som
davant d’un crossover elèctric de
nova concepció, que fa 4,60 metres
de longitud, i proposa cinc nivells
de potència, de 218 a 394 CV, i dues
dimensions de bateria, amb 63 i 87
kWh, respectivament, que proporcionen una autonomia d’entre 360
i 500 km. La tracció pot ser anterior o 4x4 amb tecnologia Nissan
AWD e-4 RCE.

ID.4, el primer SUV elèctric
de Volkswagen. L’ID.4 es munta
sobre la plataforma MEB, que és
la que VW fa servir per als seus
models elèctrics. És el segon model de la submarca ID, després de
l’ID.3, i el primer SUV 100% elèctric. Amb potències entre 209 i 300
CV, pot arribar a una autonomia
de 522 km. De moment, hi ha a la
venda l’ID.4 1st, amb 204 CV de
potència, una autonomia de 501
km i un preu a partir de 45.485€.
Amb sistemes avançats, disposa de
controls intuïtius i connectivitat
d’última generació amb descàrrega
remota d’actualitzacions i accés a
serveis on-line.

enfonsats a les mines de sal de Cardona (Bages, Barcelona), i indrets
encisadors com el poblet de Josa de
Cadí (Alt Urgell, Lleida).

Els Avencs
de la Febró
Màgia i
aventura a
les muntanyes
de Prades
Al cor de les muntanyes de Prades, en
un lloc que bé podria ser la frontera
entre les comarques del Baix Camp i
el Priorat, hi trobem els Avencs i els
Gorgs de la Febró. Els avencs són un k
RACC
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Formentor, CUPRA es consolida.
Sense córrer però sense aturar-se,
CUPRA, la marca esportiva de Seat,
va prenent forma amb una oferta
que augmenta de mica en mica amb
productes propis creats a la planta
de Martorell. L’últim exemple és el

OSCAR RODBAG

SECCIÓ LLAR

REFORMES
PER VIURE
LA TEVA LLAR
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Cupra Formentor, que es caracteritza
per un disseny molt atractiu i per una
esportivitat que despunta, gràcies als
seus motors de gasolina, dièsel i híbrids endollables (es comercialitza a
Espanya amb cinc motors), amb potències compreses entre 150 i 310 CV.
RACC
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A més, aquest vaixell insígnia de la
marca té un preu molt competitiu,
si en tenim en compte el disseny, la
qualitat i les prestacions que ofereix.
El SUV Formentor, amb motor TSI
(gasolina) de 150 CV i canvi manual
o automàtic DSG, es ven a partir de
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44.900 €. També formaran part de
la família Formentor el VZ 2.0 TSI
de 310 CV amb canvi DSG 4Drive,
i els híbrids endollables de 204 i
245 CV. En tots els casos, les prestacions i el comportament dinàmic
són d’alt nivell esportiu.

RACC
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Paisatges per
descobrir

Novetats en
cotxes eficients

Et recomanem tres
destinacions amagades
en terres catalanes.

Arriba una onada de nous
vehicles, cada cop menys
contaminants, per al 2021.

FOTOMECÀNICA
CEGE
IMPRESSIÓ EUROHUECO
COBALT, 1-5, CASTELLBISBAL
(BARCELONA)
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:
259.296 EXEMPLARS.
ÚLTIMA DIFUSIÓ CONTROLADA:
291.242 EXEMPLARS
(JULIOL 2019-JUNY 2020).

www.racc.cat
ASSISTÈNCIA 24 HORES

18 Samuel Aranda. Soci RACC i fotoperiodista. 20 Emprenedors. Socis RACC amb
projectes i iniciativa. 38 Bicipèdia RACC. T’oferim nou raons per comprar una bicicleta
elèctrica. 50 Nestor. El servei d’assistència personal del RACC aprova amb nota l’examen
dels usuaris. 94 Descomptes exclusius. Avança els regals de Nadal amb la RACC Master.
RACC
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900 242 242

SERVEIS (FONORACC)
900 357 357 (DE 8 A 21 H)
QUEIXES I RECLAMACIONS
900 700 702 (DE 9 A 21 H)
WHATSAPP 696 861 660

CONCURS REVISTA RACC

GUANYA UNA BICICLETA
ELÈCTRICA PLEGABLE
Llegeix la revista del RACC i participa en el concurs!

És molt senzill!
Localitza quatre rodes de bicicleta
com aquesta, que hi ha amagades al text
en alguns articles de la revista.

Envia la teva resposta a través de www.racc.cat
Tens fins al 14/01/2021 a les 23.00h per participar-hi.
BONA SORT I BONA LECTURA!
El sorteig es durà a terme a través de la plataforma Easypromos.
El RACC es posarà en contacte amb tu si n’ets el guanyador/a i ho difondrà a través de la revista i les
xarxes socials. Per consultar-ne les bases legals, truca al 900 357 357.

RACC
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La Littium Ibiza Dogma 03 té una autonomia
de 100 km. És ideal per a ciutat, però també per
a cicloturisme. Perfecta per a desplaçaments
multimodals. La seva facilitat per plegar-se fa
que la puguis portar amb tu en qualsevol mitjà
de transport.

Amb la col·laboració de

SALUT

Assegurança
familiar
des de només

45

ASSEGURANÇA DE SALUT
racc.cat
900 357 357 I
I
696 861 660

’05€

/persona/mes

i fins a 3 mesos gratis!

Ara ens adonem que és
molt important estar ben assegurat
Per això tinc l’assegurança
de salut amb el RACC

M’ofereixen un ampli quadre mèdic
i autoritzacions sense tràmits.
I tot sense pagar més.
Aquesta promoció correspon a la modalitat Completmedic amb copagament de 10 € per a una persona resident a Barcelona d’entre 30 i 39 anys i que contracti l’assegurança amb dos o més membres de la mateixa
família.Producte distribuït sota la marca / xarxa comercial RACC, per RACC Mediagent, S.A.U, agència d’assegurances exclusiva de GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. i autoritzada
per operar en el ram de les assegurances de vida, enfermetat, accidents i assistència sanitària amb Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. (Registre DGSFP codi C0708A58201740); i assegurat per Agrupació
AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. (Ctra. De Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) | NIF A-65782807/ RM Barcelona T. 43137, F. 63, H. B-423520/ Registro DGSFP (código C0790).
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LAURA

ROSEL

“LA NOVA GENERACIÓ DE PERIODISTES
TENIM UNA MANERA DIFERENT D’EXPLICAR
LES COSES I D’ACOSTAR-NOS A L’ACTUALITAT”
Laura Rosel és, des de finals d’agost, la nova presentadora
i codirectora d’El matí de Catalunya Ràdio, el programa insígnia de
la ràdio pública catalana. Ella representa una nova generació de joves
periodistes amb “una mirada més oberta i tecnològica”.
Descobrim la seva passió per comunicar i la seva visió del
periodisme com un servei a la societat. fotos: jose irún

Per
M. Josep Coral

Fa tres mesos que ets al capdavant del programa El matí
de Catalunya Ràdio. Quina ha
estat la teva experiència i com
t’hi sents?_ M’hi sento molt a
gust. Aquests primers mesos han
estat per prendre mides. Crec
que encara queda algun racó per
mesurar. El matí de Catalunya Ràdio és molt gros, no només són
les set hores de directe. És una
maquinària enorme que implica

moltíssima gent, moltes hores de
feina, molta matèria gris. Has
d’estar constantment pensant què
vols fer, com ho vols fer, anar-te
movent… Per tant, és prendre
mides a tot això, a aquestes noves rutines, a aquesta manera de
treballar tan intensiva.
Vas dubtar a l’hora d’acceptar-ho?_ Sí, sí, perquè em debatia entre la il·lusió enorme que
crec que a qualsevol periodista
li pot fer que li plantegin aquest
oferiment i, a la vegada, el respecte. No m’agrada parlar de por.
El matí de Catalunya Ràdio és una
RACC
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institució, gairebé; forma part
del paisatge sonor, comunicatiu i
social d’aquest país. És una responsabilitat enorme. Vaig estar
uns dies pensant-hi per trobar el
punt d’equilibri entre la il·lusió
i el respecte que implica.
Entenc que no te n’has penedit._ No, no, en absolut. Estic
molt contenta d’haver-m’hi llançat. Amb ganes d’acabar de situar-me, de situar-nos tot l’equip,
de fer que rutlli com jo vull que
rutlli. Ho estem aconseguint bastant, però encara tenim camp per
córrer.
k
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Succeir Mònica Terribas, és un
gran repte?_ M’agrada molt que
parlis de succeir perquè jo no substitueixo a ningú. Per mi la Mònica
deixa el llistó altíssim perquè és una
periodista referent. Aquest és un
món, com tota la resta de sectors,
dominat per homes. Als despatxos
majoritàriament hi ha homes i al
capdavant dels programes líders de
ràdio i televisió, també. Ella ha obert
camí per a moltes de nosaltres i, a
més, és jove. Té un talent inqüestionable, en ple vigor, amb molts anys
de carrera que li queden. Arribar al
nivell de qualitat periodística d’ella
és una aspiració que moltes de nosaltres tenim com a repte. Per tant,
era un element més de pressió.
Què aporteu tu i el teu equip?_
Aquí juguem amb el punt de ser més
joves. No tenim tants anys d’experiència o trajectòria com Mònica Terribas o Antoni Bassas, Cuní, Fuentes…, però pertanyem a una nova
generació de periodistes amb una
manera d’explicar les coses, d’acostar-nos a l’actualitat, diferent, perquè
hem incorporat des de molt abans
les xarxes socials, aquesta mirada al
carrer i fora de les nostres fronteres…
Aportem una mirada més oberta i
tecnològica.
Sents la pressió?_ I tant, des del
primer minut. La primera, la meva
per fer-ho bé. No hi ha hagut ni un
sol dia que hagi quedat contenta.
Després, la pressió per l’audiència
perquè es mereix que li oferim el
millor servei públic possible. I encara després, la pressió per l’equip,
perquè hi posa moltes hores i moltes
energies i vull estar al nivell, tenir
la tranquil·litat que tota la feinada
que fan soc capaç d’executar-la en
directe. També hi ha la pressió de
la casa, la confiança que, tant la direcció de Catalunya Ràdio com la
presidència de la Corporació, han
dipositat en mi i en l’equip, no els

puc fallar. I després, és clar, les audiències: tenim un termòmetre, un
examen, tres cops l’any, els EGM,
que són com les notes. No m’agrada
posar-ho en aquests termes, però al
final és el que acaba decidint inversions publicitàries, graelles…
Transmets una imatge de persona tranquil·la…_ Sí que és veritat:
soc una persona tranquil·la. El meu
equip em diu que soc com un glaçó
quan estic en directe perquè, de vegades, hi ha autèntics moments de
caos a l’estudi, però aconsegueixo
mantenir aquesta imatge de serenor.
Tot i que no vol dir que per dins no
m’estigui morint, eh? De vegades
crec que potser em faltaria un punt
d’arrencada més ràpida.
Sempre havies volgut ser periodista?_ Sí, el primer record és que
em vaig enganxar molt i molt a la
lectura. El pas següent era escriure. M’agradava escriure coses que
passaven, llegia molts diaris. Això
em va portar a fer la reflexió: “Què
em permet escriure, llegir i explicar
històries?”. El que més fàcil m’ho
feia era el periodisme.
Més ràdio? Televisió?_ No, no, el
periodisme escrit. Jo el que volia
fer era premsa, estava convençuda
que mai de la vida sortiria davant
d’una càmera, perquè em moria de
vergonya!
Qui t’ho havia de dir, eh?_ Pensava:
ràdio ni somniar-ho, per favor, perquè tinc una veu horrible! Per tant,
quedava escriure. Vaig entrar a la
carrera de Periodisme amb aquestes
premisses sobre mi mateixa.
I què t’ha fet més popular, la televisió o la ràdio?_ El programa de
TV3 FAQS, sense cap mena de dubte.
Tot i la campanya de publicitat
de Catalunya Ràdio?_ FAQS, FAQS.
RACC
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Has treballat a la ràdio pública i
la privada. Quines són les grans
diferències?_ En els dos casos et
deus a l’oient, a la gent del carrer, a
qui t’escolta. No et deus ni al propietari ni a la direcció. Però en el cas
dels mitjans públics això encara és
més radical.

FAQs va ser un
exercici brutal per
endurir la pell.
Soc una persona
tranquil·la. El meu
equip em diu que
soc com un glaçó
quan estic en directe
perquè, de vegades, hi
ha autèntics moments
de caos a l’estudi.
Cal ser sensible al que passa, a com
estàs tu, com està l’equip i el carrer…
Però cal tenir la pell dura.
Com combines la teva vida personal amb una feina tan exigent?_
La família, els meus amics, el meu
entorn… sempre hi són. Hi són quan
no tens feina, per tant, quan en tens
també els has de cuidar. És un equilibri difícil. En el meu cas l’aconsegueixo sacrificant hores de son i
aprofitant al màxim els minuts i les
hores del dia, que no són 24, jo crec
que són més, el que passa és que ens
les amaguen.
T’agrada conduir?_ Sí, molt. Em
vaig treure el carnet als 18. Vaig tenir
un mestre únic, a més del de l’autoescola: el meu pare.

Com ha canviat la Laura que va
començar a Ràdio Sabadell?_
Doncs crec que soc la mateixa, però
acumulo cicatrius. Si no hagués arriscat, amb aquest punt d’incertesa
davant un canvi de feina o de mitjà,
sobretot els darrers tres anys, me
n’hauria estalviat algunes. Però em

quedo amb l’aprenentatge espectacular acumulat en aquest temps.
Ets més forta?_ Per força, la pell
s’endureix. FAQS va ser un exercici
brutal per endurir-la, i tot el que ha
vingut després, també. I per això
ara, amb el que estic fent, també.
RACC
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Penses en els que condueixen
quan parles per la ràdio?_ Sí, perquè jo sempre soc d’anar en cotxe
amb la ràdio posada. I entenc la gent
que, quan m’està escoltant, se’n va
a la ràdio musical, perquè es necessita una mica de música per poder
desconnectar; però, després, que
tornin!

p

ACTUALITAT RACC

Josep Mateu, reelegit President
del RACC per als propers quatre anys
El Club inicia un nou mandat per al període 2021-2024 havent-se consolidat
com un Club de Serveis a la Mobilitat.
D’acord amb el que marquen els
estatuts, el passat 16 de setembre
el RACC va convocar eleccions per
renovar la Junta Directiva. Aquest
procés electoral va finalitzar el 19
d’octubre amb la proclamació, per
part de la Comissió Electoral, de Josep Mateu com a President del Club
per al període 2021-2024.
L’entitat inicia aquesta nova etapa
havent culminat la seva transformació digital i havent-se anticipat a les
noves necessitats amb serveis que es
consoliden i amb nous projectes per

ajudar les persones, les empreses i
la societat a afrontar els canvis en la
manera de viure i de desplaçar-nos
que estem vivint i que, arran de les
actuals circumstàncies sanitàries,
s’han accelerat encara més.

Un equip compromès
La nova Junta Directiva integra persones que majoritàriament ja formaven part de la Junta anterior, i també
inclou noves incorporacions, totes
amb una reconeguda experiència en
els seus respectius àmbits professioRACC
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nals. Les fites marcades per a aquest
nou mandat se centren a fer créixer
l’entitat com a Mobility Club, per
ajudar les persones que combinen
diàriament tot tipus de mitjans de
transport, des del cotxe fins a la bicicleta, el patinet, el transport públic i el transport compartit, o que
vagin a peu, i fer-ne compatible la
mobilitat amb el progrés econòmic
i la protecció del medi ambient. I
també a superar amb èxit els exigents reptes que està generant la
covid-19, impulsant el benestar dels

La nova Junta Directiva del RACC
Immaculada Amat

Ferran Conti

Empresària i
Presidenta del Consell
d’Amat Immobiliaris

President
d’HaciendasBio

Agustí Cordón

Pedro de la Rosa

CEO d’Anantara
Ventures

Comentarista de TV
i expilot de F1

Mercedes de Pablo

Marta Domènech

Empresària
i consellera
independent

Gerent d’Hotels Priorat

Albert Esteve
President de la
Corporació QuímicoFarmacèutica Esteve

socis, de les seves famílies i de tota
la societat. En aquesta mateixa línia
de treball, el RACC té com a prioritat reforçar el compromís amb
les persones grans, desenvolupant
un Senior LAB per crear els serveis
específics que necessiten. Els altres
grans reptes de l’entitat per al període 2021-2024 se centren a fomentar
un relleu generacional progressiu
d’una manera sòlida i cohesionada
per enfortir el compromís del RACC
amb el present i el futur de les persones i el progrés de la societat; a posar
al servei dels socis els avantatges
de la digitalització fent evolucionar
l’oferta de valor del Club, i a continuar sent un referent en l’àmbit
de l’esport del motor, organitzant
esdeveniments de rellevància internacional i formant joves pilots en
els valors del Club.

p

RACC

Joaquim
Folch-Rusiñol
President de CORVER

Iñaki González

Inka Guixà

Soci i consultor d’IG
Business Consulting

Directora General i
Vicepr. del Consell
d’Adm. de La Farga

Manuel Puig

Germán
Ramón-Cortés

Vicepresident
de Puig

Presid. de la Fundació
Catalunya La Pedrera

Genís Roca

Alfonso Rodés

President de
RocaSalvatella

President d’Havas
Media Group

Juan Antonio
Samaranch

Juan Torras

President d’Olympic
Channel Services
i membre del COI

Soci i Director de
TG Asesores
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ACTUALITAT RACC

En el marc de l’Smart City Live 2020, diferents directius del RACC han aportat el seu coneixement sobre mobilitat i innovació.
El RACC també ha organitzat el debat Urbanisme Tàctic i Mobilitat. Solució o Repte? (imatge de l’esquerra).

El RACC, protagonista dels debats
sobre mobilitat a l’Smart City Live 2020
La principal cita internacional sobre ciutats intel·ligents i innovació ha tingut més de
240 ponents i ha aplegat més de 20.000 professionals de 144 països d’arreu del món.
El RACC, com a Club de Serveis a la
Mobilitat, ha tingut un paper destacat
en el desenvolupament de l’Smart City
Expo World Congress que organitza
la Fira de Barcelona i que enguany
s’ha celebrat de manera telemàtica
amb el nom de Smart City Live 2020.
El President del RACC, Josep Mateu,
també en qualitat de vicepresident de
l’Smart Mobility Congress, ha exposat la seva visió, juntament amb Lluís
Puerto, director de la Fundació RACC,
i Isabel Trias de Bes, responsable de
projectes d’innovació del RACC, so-

bre els reptes de les ciutats tenint en
compte l’impacte de la covid-19.

Amb visió metropolitana
En aquest sentit, el RACC ha defensat que per als propers anys “es planifiqui una mobilitat amb una visió
global, metropolitana, i que aquesta
sigui neta, sostenible i compatible
amb el progrés econòmic de les ciutats i dels països, i sobretot que no
deixi ningú enrere, qüestions que han
de tenir com a instrument d’ajuda
les noves tecnologies i el big data”.
RACC
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Altres actes impulsats pel Club durant el Congrés han estat l’organització, a través del Mobility Institute
–la plataforma de recerca creada pel
RACC amb el suport de Deloitte–,
de la taula rodona Urbanisme Tàctic
i Mobilitat. Solució o Repte?, en la qual
van participar Rosa Alarcón, regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona; Ricard Font, president
de FGC; Esther Busquets, directora
del Departament de Ciències Socials
i Salut Comunitària de la Universitat de Vic; i el President del RACC.

Nous Punts Bici del
RACC a Badalona
La promoció de l’ús de la bicicleta en l’àmbit urbà
forma part de l’acord de col·laboració entre el
Club i l’Ajuntament badaloní.
El Barcelonès Nord ja disposa de dos
nous Punts Bici RACC, concretament
al passeig Marítim i al carrer Ponent
cantonada amb avinguda del Marquès de Mont-Roig de Badalona. Els
Punts Bici són espais d’accés lliure i
gratuït equipats amb les eines necessàries perquè els ciclistes puguin fer
petites reparacions i tasques de manteniment a la seva bicicleta, com ara
inflar o canviar rodes, collar cargols
o reparar una punxada.

Amb els de Badalona, ja hi
ha tretze Punts Bici RACC
El RACC, com a Club de Serveis a
la Mobilitat, ha triat Badalona perquè és un emplaçament clau per a
la mobilitat a l’àrea metropolitana
de Barcelona i té un gran potencial com a intercanviador. Les noves

instal·lacions se sumen als 11 Punts
Bici que el Club ja ha desplegat a
diverses estacions de la xarxa de
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i a diferents municipis.
Aquesta acció està integrada dins de
l’acord signat entre el RACC i l’Ajuntament per impulsar una mobilitat
més segura i sostenible, un objectiu
que comparteixen les dues institucions, per tal de contribuir a millorar
la qualitat de vida dels ciutadans.
L’acord també preveu la integració de
l’Ajuntament de Badalona al Mobility
Institute, l’entitat de recerca creada
pel RACC i Deloitte que analitza les
noves tendències i tecnologies de
la mobilitat, i la col·laboració en la
difusió de programes educatius en
seguretat viària i mobilitat sostenible entre els joves.

RACC
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LA DGT LIMITA
L’ÚS DEL PATINET
ELÈCTRIC
El 2021 serà un any de canvis en
l’àmbit viari amb l’arribada de
les noves mesures de la Direcció
General de Trànsit (DGT), que
afecten sobretot les ciutats. En
destaca que els patinets elèctrics
no podran circular per voreres
ni zones de vianants, vies interurbanes, autopistes, autovies
o túnels; no podran superar els
25 km/h, i caldrà que disposin
de certificat de circulació. Els
límits de velocitat a les ciutats
passaran a ser de 30 km/h
a les vies d’un únic sentit de
circulació, i es deixarà als ajuntaments sis mesos de marge per
informar els conductors i adaptar
els senyals urbans. El Consell de
Ministres també va aprovar modernitzar el carnet per punts, en
vigor des del 2006, i, entre altres
mesures, augmentarà de tres a
sis punts la sanció per conduir
subjectant amb la mà un telèfon
mòbil. També es perdran quatre
punts (ara en són tres) si no es
porta el cinturó de seguretat posat o les cadiretes infantils (SRI)
lligades, o si se circula amb moto
sense casc. Portar mecanismes
de detecció de radars (encara que
no es facin servir) implicarà la
pèrdua de tres punts del carnet.

ACTUALITAT RACC

La mobilitat sostenible, al servei
del progrés econòmic i social

JORDI PLAY

L’associació Barcelona Global presenta 15 mesures per millorar la mobilitat amb una
visió metropolitana i fent compatible la sostenibilitat amb el creixement de l’economia.

Després d’una feina intensa de dos
mesos, amb la participació activa
del RACC i de més de 60 experts,
l’associació Barcelona Global ha fet
públic un informe on es recullen
les necessitats per millorar l’actual mobilitat, sempre amb una visió
metropolitana i fent que la sostenibilitat sigui compatible amb el progrés social i econòmic.
De les 15 propostes, destaca la petició
unànime de més inversió per accelerar les grans obres pendents, com
ara el tram central de la L9 del metro;
la millora de Rodalies per dotar de
més freqüència el servei; la finalització de l’estació de la Sagrera i la
prolongació de la línia del Llobregat
de Ferrocarrils de la Generalitat, en-

tre d’altres. Els experts també coincideixen en el fet que cal impulsar
Barcelona com a laboratori urbà
de referència en mobilitat global
i, alhora, treballar perquè la ciutat
esdevingui un referent de la mobilitat compartida. Qüestions que
es poden assolir si la tecnologia hi
té un paper important i sempre que
el bon ús del big data permeti una
correcta gestió dels desplaçaments.

Promoció del talent
i l’activitat econòmica
L’informe de Barcelona Global apunta a la necessitat d’implantar un peatge urbà a Barcelona. En aquest sentit, el RACC considera que ara no és
el millor moment perquè s’apliqui.
RACC
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Segons el President del Club, Josep
Mateu, “Barcelona no pot pensar
només en qui viu a la ciutat i oblidar la gent que hi entra i en surt. El
problema de la mobilitat comença a
la segona corona i se centra en la mobilitat obligada (per motius de feina),
i cal tenir present que la renda dels
habitants de ciutats que disposen
de peatge urbà, com ara Londres o
Copenhaguen, no es pot comparar
amb la de Barcelona”.
Barcelona Global és una associació
formada per 215 empreses, centres
de recerca, escoles de negoci, emprenedors i més de 800 professionals
que volen fer de Barcelona una de les
millors ciutats del món per estimular
el talent i l’activitat econòmica.

p

Estas Navidades regala tranquilidad y seguridad,
regala Securitas Direct
POR SER SOCIO DE RACC

50

CONSIGUE UN

%

dto.

en tu alarma

Disfruta de esta oferta exclusiva a través de:

racc@securitasdirect.es - 902 180 010

Oferta válida hasta el 31 de Enero de 2021
* Consulta condiciones en el teléfono o email arriba indicados
RNSP: 2737

SOCIS RACC

FOTOPERIODISTA I SOCI RACC

Samuel Aranda
“EL MÉS DIFÍCIL D’AQUESTA
PROFESSIÓ HA ESTAT
TORNAR A CASA”
per txell moreno. foto: jordi play.

El fotoperiodista Samuel Aranda des dels
19 anys explica realitats d’arreu del món
rere una càmera. Ara combina el seu vessant més formal com a corresponsal del
The New York Times amb una de més creativa amb el projecte Territori
Territori,, de la mà de
la Fundació Vila Casas. Gran part de
la seva vida professional l’ha focalitzat a documentar societats llunyanes
d’Orient Mitjà, Àsia i Àfrica. “Sempre he treballat amb mitjans
estrangers com France Press
i The New York Times. Aquí
no hi ha cultura del fotògraf
corresponsal.”
L’ajuda del RACC. De tot el
que ha viscut, reconeix que
“tornar a casa ha sigut el més
difícil”. “Hi ha molts prejudicis
sobre el món àrab, però allà la
gent és molt hospitalària i, un
cop aquí, vaig enyorar-ho.” Soci
del RACC “de sempre”, recorda
com, l’any 2008, el van atracar intentant escanyar-lo amb un cable a
Johannesburg. “Al despertar-me m’ho
havien robat tot. Vaig trucar a l’ambaixada, a l’assegurança del viatge, i
res. En canvi, al RACC em va atendre un psicòleg, em van enviar un
cotxe i em van donar diners. Això
em va fer sentir molt segur”.

p

Feina reconeguda. Guardonat amb el prestigiós World Press Photo 2011 per una foto durant les revoltes al
Iemen, Aranda reconeix l’aleatorietat dels premis. “He fet fotos, com en la cobertura de l’ebola, amb què vam
aconseguir moure moltes coses políticament en alguns països, i no es van premiar. Ser premiat és una loteria.”

RACC
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Haga que su Navidad sea aún mejor con Stannah
Regálese la comodidad de poder moverse libremente de su casa

Al instalar una silla salvaescaleras
Stannah, podrá hacer su escalera
segura otra vez, disfrutar de toda
su casa, sin dolores, sin
inseguridad, y todo esto sin tener
que cambiar su rutina.
reposapiés, reposabrazos y cinturón
para su confort y seguridad

C

M

asiento y reposabrazos plegables
para escaleras sin obstrucciones

Y

CM

MY

consume menos electricidad que un
calentador de agua

CY

CMY

K

se instalan en pocas horas, sin obras

SS21RAC1220

EXCLUSIVO LECTORES RACC

20%

SÓLO EN
DECIEMBRE

DESCUENTO

SALVAESCALERAS STANNAH

Llame hoy para que le asesoremos gratuitamente

900 83 93 37

Teléfono gratuito

Atención personalizada en su
casa, con todo el rigor y normas
de seguridad.
*Descuento válido hasta el 31 de deciembre para salvaescaleras Stannah. Sin efecto retroactivo, ni acumulable con otros descuentos o
campañas. Para otros modelos, infórmese de las campañas vigentes a través de uno de nuestros expertos.

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.
per esther escolán.

Motors menys contaminants

Cartes màgiques a mida

José Antonio Martínez_ Com a enginyer d’automoció he investigat sobre el fet que els motors sempre
presenten problemes similars (fums negres, carbonissa…). A partir d’aquí, he creat Eco Carburante Motor
(ecocarburantemotor.net), un additiu que fa que els
carburants emetin menys partícules i gasos contaminants. A les ITV assolim emissions properes al 0,0 i
aconseguim estalvis de fins al 25% de combustible en
turismes i del 45% en calderes de gasoil.

Ivet Parareda_ Aportar una dosi d’il·lusió als més petits gràcies a cartes personalitzables i descarregables
escrites per personatges com els Reis Mags, el Pare Noel
o el Ratolí Pérez. Vet aquí la missió de Mensajes Mágicos (mensajesmagicos.com), un projecte que aportarà
un plus de màgia aquest Nadal. Les cartes, disponibles
en castellà i català, també serveixen per inculcar valors
i hàbits saludables. El 5% de cada venda es destina a
l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

El meu pròxim repte és… que les petrolieres incorporin l’additiu i promoure beques per a joves enginyers.

El meu pròxim repte és… crear les cartes també en basc,
gallec i valencià per arribar arreu de l’Estat espanyol.

RACC
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Ets emprenedor
i soci del RACC?

Si el teu projecte pot generar ocupació, amb
Netmentora t’oferim acompanyament gratuït.

JORDI PLAY

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

Escola de negoci per a executives Espai de trobada per a famílies
Clara Lapiedra_ M’he format a les principals escoles
de negocis del país i sempre he pensat que són espais
masculinitzats. És per això que he creat un model d’escola propi per a dones, amb continguts actualitzats, digitals i inclusius. A Aula Magna (aulamagnabs.com) les
docents som professionals en actiu i impartim un PDD
de nou mòduls a través d’un campus virtual. El PDD,
100% subvencionable, també ajuda les empreses a complir els seus plans d’igualtat i les auditories salarials.

Juan Robles_ Quan una família rep el diagnòstic d’un fill
amb una malaltia minoritària, passa molt de temps fins
que troba una associació que li faci costat. Ho he viscut
en primera persona. Per ajudar les famílies i els infants,
neix el projecte Y ahora qué (juanroblespsicologia.es),
que actualment estem donant a conèixer entre pediatres,
neuropediatres i associacions. En poques paraules, un
espai d’ajuda a l’infant i alhora de suport i acollida on
les famílies vegin que no estan soles.

El meu pròxim repte és… esdevenir la business school
inclusiva de referència a escala mundial.

El meu pròxim repte és… consolidar el servei i ajudar el nombre més gran possible de famílies.

RACC
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INTERNET, MÒBIL I TELEVISIÓ

Més de 35.000
clients ens avalen

Per a les famílies d’avui, que ho volen tot per molt poc.

3 primers mesos

500
Megues

100GB
+
Trucades
il·limitades

TV

FIX

OCI
+ANDROID 4K

Trucades a
fixos i mòbils

39

I després 59€/mes

Promocions vàlides per a clients nous de fibra que contractin fins al 31/12/2020. Preu en línies mòbils addicionals per a packs FAMILY (fix, Internet 500 megues i una primera línia mòbil amb
il·limitades + 20 GB o superior) limitat a 4 línies addicionals. La línia principal de mòbil inclou 100 GB durant el primer any; passat aquest període la tarifa passarà a tenir 20 GB de dades. Aquestes
promocions amb durada de 3 mesos no estan subjectes a permanència. Les tarifes planes de mòbil tenen 7000 minuts de trucades i consums nacionals i itinerància UE. Trucades incloses des del
fix: 4000 minuts a fixos i 100 minuts a mòbils. La contractació d'aquestes promocions comporta rebre la factura en format electrònic. Per tal de mantenir la promoció, el client haurà de seguir amb
factura electrònica durant el període de vigència. Si t'interessa tenir la factura en paper, pots consultar les promocions disponibles. Per als socis del RACC que contractin FAMILY o FAMILY+, s’inclou
el Servei Tècnic Prèmium gratuït de manera indefinida. Els preus tenen l’IVA inclòs. Subjecte a cobertura geogràfica. Més informació a: racctelplus.es

amb
estes
es del
amb
nclou

Per Nadal,
cada família
té el seu regal
Fes un regal per a tota la família.
RACCtel+, el servei de
telecomunicacions del RACC i
d’Euskaltel, et porta un pack
fantàstic i a un preu màgic.

Afegeix fins a 4
línies addicionals
des de 9,9 €/mes

Canvia de franc.
Costa més no canviar!

17 44
racctelplus.cat

MOBILITAT

En gairebé tots els
mitjans de transport
públic les dones s’han
sentit assetjades
verbalment o físicament.

RACC
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Mobility
Club

LA MOBILITAT,
UNA QÜESTIÓ
DE GÈNERE
L’estudi elaborat pel RACC i Zurich Seguros
conclou que el 40% de les dones han patit algun
tipus d’assetjament quan es mouen per Barcelona
de dia. Incrementar la vigilància del personal de
seguretat al metro, més il·luminació a la via pública
i més sancions per a les persones que agredeixen són
les propostes plantejades per aspirar a una mobilitat
sense bretxa de gènere. PER MARTA BACH. FOTOS: JORDI PLAY.
Escollir com moure’s per la via pública és una decisió personal, però
fortament determinada pel gènere.
Dones i homes no es mouen igual i
la seva percepció de la seguretat és
diferent. Encara que desplaçar-nos
és un dret de tota la població i que
va estretament vinculat a poder desenvolupar activitats econòmiques i
socials, les dones se senten menys
segures i còmodes en els seus trajectes que els homes. El RACC ha
posat números a aquesta qüestió tan
a l’ordre del dia amb l’informe Mobilitat des d’una perspectiva de gènere
a Barcelona, i ha identificat que un
40% de les dones han patit algun
tipus d’assetjament físic o verbal
o una agressió mentre es desplaçaven pels carrers de Barcelona
durant el dia; en canvi, en el cas dels
homes és només d’un 24%. Aquesta
és una de les principals conclusions
RACC
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de l’estudi promogut pel RACC i la
companyia asseguradora Zurich, que
treballa la cura i la protecció de les
persones, a més de fomentar la vida saludable i la pràctica esportiva,
especialment entre les dones. S’ha
realitzat a partir de 1.500 enquestes a ciutadanes i ciutadans i 17.000
observacions de comportaments en
hora punta al bus i al metro.

Canviar els hàbits de
transport per seguretat
La situació pot arribar a ser tan incòmoda per a les dones que el 68%
declara que ha canviat els hàbits
de transport almenys en una ocasió
per motius de seguretat personal,
mentre que només un 37% dels homes ho ha hagut de fer. La seguretat
personal és un element tan decisiu
quan ens desplacem que al 56% de
les dones les condiciona a l’hora de k

MOBILITAT

Estudi de mobilitat des d’una perspectiva de gènere

El RACC i Zurich Seguros han preguntat a homes i dones si han patit algun tipus d’assetjament pels carrers de Barcelona.
El 40% de les dones han patit
algun tipus d’assetjament o
agressió durant el dia, mentre que
en el cas dels homes la xifra es redueix
al 24%.

El 32% de les dones han patit
algun tipus d’assetjament o
agressió durant la nit, mentre que
en el cas dels homes la xifra es redueix
al 19%.

HOMES

DONES

HOMES

DONES

A peu 38%

12%

A peu 45%

16%

Bici/VMP 33%

29%

Bici/VMP 21%

14%

Metro 37%

13%

Metro 36%

15%

Bus 18%

5%

Bus 18%

6%

Tren 16%

13%

Tren 18%

14%

11%

4%

Tramvia 33%

10%

Moto 19%

20%

Moto

8%

13%

Cotxe 17%

18%

Cotxe

7%

11%

0%

14%

Taxi

8%

3%

Mitjana 40%

24%

Mitjana 32%

19%

Tramvia

Taxi

37%
SÍ

32%
NO
Ha canviat alguna vegada els
seus hàbits de desplaçament
per motius de seguretat?

HOMES

DONES
68%
SÍ

De quina manera influeix
la seguretat personal a
l’hora de decidir el tipus
de transport per als seus
desplaçaments?

k
decidir quin mitjà de transport escolliran (i a un 29% dels homes).
La majoria de situacions denunciades per elles es produeixen quan
van a peu: un 38% han patit assetjament verbal o físic mentre anaven caminant de dia pels carrers
de Barcelona, més del triple que els
homes (12%). Segueixen de prop, amb
un percentatge gairebé idèntic, els
casos d’assetjament al metro, on

Influeix molt

63%
NO

No influeix
33%

56%

11%

Influeix

Caminar sola quan
és fosc fa augmentar
el risc: el 45% de
les dones han estat
assetjades de nit i
anant a peu.
RACC
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Influeix molt
29%

39%

No influeix
32%

Influeix

n’han patit el 37% de les dones i el
13% dels homes. En gairebé tots els
mitjans de transport públic és considerablement superior el nombre
de dones que s’han sentit agredides
en comparació del d’homes, un fet
que perjudica l’ús i la promoció de
determinats mitjans de transport
sostenible. Per contra, el cotxe, la
moto i el taxi són els mitjans per
desplaçar-se que inspiren més con-

Mobility
Club

Estratègies utilitzades perquè les persones se sentin més segures
El 89% de les dones
prefereixen anar
acompanyades,
davant el 55% dels
homes.

97%

86%

95%

89%
78%

55% 47%
11%

Caminar per llocs
il·luminats

Caminar per
carrers amb gent

Anar
acompanyat

Parlar
per telèfon

26%

15%

Altres (caminar ràpid,
avisar un familiar…)

Propostes de millora perquè les persones se sentin més segures

Sancions i multes més
elevades
12%

3%

Més personal de
seguretat al metro
16%

85%

Més enllumenat en
carrers i parcs

2%

19%

82%

Més càmeres de
seguretat al metro

2%

16%

52%

79%

DONES

32%
14%

4%

3%

4%

21%

26%

76%

82%

16%

50%

70%

HOMES

34%
Molt interessant /

fiança, tant de dia com de nit. Destaca especialment el cas del taxi, on
cap dona enquestada declara haver
patit assetjament, mentre que sí ho
declaren el 14% dels homes.
La bretxa de gènere també en temes
de mobilitat encara és més gran
quan els desplaçaments s’han de
fer de nit (vegeu gràfiques superiors). Gairebé la meitat de les dones (45%) han patit situacions d’ask

Interessant /

Poc interessant

Elles van més a peu i en transport públic
Els hàbits de desplaçament són diferents entre dones i homes, tal com revelen les
enquestes realitzades pel RACC i que formen part de l’estudi Mobilitat des d’una
perspectiva de gènere a Barcelona. Les dones principalment van a peu i utilitzen
més el transport públic, tant de dia com de nit, que els homes. De nit, elles opten
per caminar menys (es passa del 62% al 35%) i, en canvi, condueixen més, tant
en cotxe com en moto (es passa del 28% al 40%). Elles fan més desplaçaments
diaris que ells, encara que els seus viatges són de menys distància i més propers
a la llar. El taxi és un mitjà de transport que augmenta l’ús de manera substancial
durant la nit en tots dos gèneres, encara que són les dones les que més l’utilitzen.

RACC
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Un 37% de les dones
han patit assetjament
al metro, davant el
13% dels homes.

k
setjament mentre anaven a peu de
nit per Barcelona, pràcticament el
triple que els homes (16%), malgrat
que només un 35% d’elles opten per
anar a peu quan es fa fosc (de dia ho
fan el 62%). En canvi, l’ús del cotxe i
la moto entre les dones augmenta en
hores nocturnes fins al 40%, quan en
les diürnes només l’utilitzen el 28%.

Plantejar solucions
en clau de gènere

El RACC considera
que ara és una bona
oportunitat per
desenvolupar més
polítiques de mobilitat
amb una perspectiva
de gènere.

En el moment actual, amb un debat
obert sobre l’organització de l’espai
públic, el RACC considera que és una
RACC
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bona oportunitat per tenir més en
compte una visió de gènere en el
desenvolupament de les polítiques
de mobilitat. Per això, reclama que es
prioritzi inventariar l’espai públic per
identificar les necessitats d’actuació
i millorar la seguretat en la mobilitat
a peu, prioritzant la millora de la il·
luminació, especialment als carrers,
parcs i túnels, així com a les zones al
voltant del transport públic (accessos
a estacions, etc.). Aquesta és una de
les solucions que també apunten el
79% de les dones i el 70% dels homes,
juntament amb el fet que hi hagi més

Mobility
Club

I com està la situació a Madrid?
La ciutat de Madrid no ha assolit tampoc uns bons resultats pel que fa a
l’assetjament físic o verbal que han patit els ciutadans i ciutadanes quan hi
circulen. 4 de 10 dones asseguren haver sofert algun tipus d’assetjament,
respecte del 23% d’homes. Una part important de les dones (39%) senten
que anar a peu per Madrid és perillós en horari nocturn, igual que a Barcelona. Són aspectes que influeixen decididament en el fet que les dones prenguin més mesures de seguretat personal que els homes quan es desplacen
de nit, com procurar anar acompanyades (90%) i parlar per telèfon (52%).
El 41% de les dones
han patit algun tipus
d’assetjament o
agressió durant el dia, mentre
que en el cas dels homes la xifra
es redueix al 23%.
A peu 40%

12%

A peu 47%

15%

Bici/VMP 26%

21%

Bici/VMP 29%

16%

Metro 35%

11%

Metro 28%

9%

Bus 19%

11%

Bus 15%

11%

Tren 21%

8%

Tren 15%

14%

Moto 38%

21%

Moto 21%

21%

Cotxe 20%

13%

21%

Cotxe 10%

4%

8%

Taxi 8%

3%

Mitjana 41%

23%

Mitjana 28%

16%

Taxi

El taxi, la moto i el
cotxe particular són els
mitjans que inspiren més
confiança a les dones,
tant de dia com de nit.

sancions i siguin més elevades per
als agressors o assetjadors (hi estan
d’acord un 85% de les dones i 82% dels
homes) i que s’incrementi el personal
de seguretat al metro (82% de dones
i 76% d’homes).
Perquè on realment comparteixen
opinió dones i homes és en el fet de
voler més seguretat a la via pública
i al transport públic per tal d’aconseguir una mobilitat sense prejudicis de gènere i que inspiri confiança a tota la població. Perquè, no ho
oblidem, la mobilitat també és una
qüestió de gènere.

El 28% de les dones
han patit algun tipus
d’assetjament o
agressió durant la nit, mentre
que en el cas dels homes la xifra
es redueix al 16%.

El 60% de les dones han canviat els seus hàbits de desplaçament
per Madrid en alguna ocasió per motius de seguretat personal,
davant el 30% d’homes.
Per al 57% de les dones, la seguretat personal és un factor que
influeix molt quan decideixen en quin mitjà de transport es
desplaçaran, davant el 32% dels homes.

Ha canviat alguna vegada els seus hàbits de desplaçament per
motius de seguretat?
30%
SÍ

40%
NO
DONES

HOMES
60%
SÍ

p
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70%
NO
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COM ENS MOVEM EN
TEMPS DE PANDÈMIA?
Un nou estudi del RACC ha analitzat el canvi d’hàbits en la mobilitat de
Barcelona i l’àrea metropolitana arran de la covid-19, i ha identificat que
un 30% dels ciutadans han variat els trajectes que fan per feina o estudis
i que ara prefereixen anar a peu, en bicicleta o en cotxe. L’informe també
revela que, de mitjana, menys del 20% dels vianants utilitzen els nous
espais per caminar que s’han habilitat a les calçades de la ciutat.
RACC
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ARNAU ROVIRA/EL PAÍS SEMANAL

Els nous carrils habilitats
per guanyar espai per
als vianants a Barcelona,
com aquest de la Via
Laietana, sovint són
utilitzats pels ciclistes.

La covid-19 ho ha trasbalsat tot. També la manera com la gent es mou.
En gran part, perquè hi ha menys
desplaçaments per la pèrdua de llocs
de treball, l’increment del teletreball i la limitació dels moviments
no imprescindibles; i, d’altra banda, per motius sanitaris i per poder
garantir la distància física i extremar la higiene. Les xifres són aclaparadores: a Barcelona s’estan fent
1.125.000 desplaçaments menys que
abans de la pandèmia i molts ciu-

tadans opten per utilitzar mitjans
de transport individuals (anar a
peu, en bicicleta i en vehicle privat),
mentre que el transport públic pateix una davallada d’usuaris molt
significativa. Aquestes són només
algunes de les reveladores conclusions de l’ampli estudi realitzat pel
RACC, La mobilitat a Barcelona en
la nova normalitat, que inclou 1.600
enquestes a ciutadans residents a
l’àrea metropolitana de Barcelona i
més de 60.000 observacions a perRACC
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sones que es desplacen en diferents
mitjans de transport.

El transport públic,
el més perjudicat
Que la crisi sanitària ho ha aturat
tot ho demostra el fet que la gent es
mou molt menys per la ciutat: un
40% dels treballadors ja no es desplacen diàriament al seu lloc de
feina, dels quals un 20% teletreballen i un 20% addicional combinen
feina presencial i teletreball. La da- k

MOBILITAT
k
da és reveladora, ja que si abans de
la pandèmia es feien 3,5 desplaçaments al dia de mitjana, ara se’n fan
2,6. Ara es va més a peu (amb un
increment del 24% al 34% a dins
de la ciutat) i en cotxe (del 24% al
47%). A Barcelona, un 30% dels ciutadans admet que ha variat el mitjà
de transport que utilitza per anar
a treballar o estudiar. A la resta de
l’àrea metropolitana ho ha fet el 23%.
Els efectes de la pandèmia han anat
en detriment de l’ús del transport
públic: molts ciutadans declaren que
han deixat d’utilitzar-lo. A l’interior
de Barcelona, els usuaris del metro
han disminuït del 42% al 27%; i els
del bus, del 32% al 24%. A la resta
de l’àrea metropolitana, l’ús del metro ha caigut del 30% al 20%; i el del
bus, del 21% al 16%.

La m bilitat durant la crisi sanitària

La covid-19 ha reduït la mobilitat dels ciutadans i la por al contagi n’ha modificat les preferències de transport a favor dels mitjans més individuals, com
anar a peu, en bicicleta o en cotxe.

Canvis en l’ocupació
La pandèmia també ha provocat modificacions en l’ocupació de la població
que afecten directament la mobilitat urbana.
Treballen
presencialment
60%

21%

19%

Combinen teletreball
i treball presencial

Necessitat de consens
El RACC també ha fet una feina
d’observació del comportament dels
ciutadans, tant si van a peu com en
bicicleta, patinet, transport públic
urbà o interurbà, i cotxe o moto. S’ha
focalitzat en si s’usen els nous espais
per caminar que s’han habilitat a les
calçades d’alguns carrers de Barcelona, i que formen part de l’anomenat urbanisme tàctic. I de l’observació
es desprèn que, de mitjana, menys
del 20% dels vianants utilitzen els
espais per caminar (amb l’excepció
del c. Girona) i que un de cada tres
cotxes i motos no respecten el nou
límit de velocitat de 30 km/h establert per garantir la seguretat dels
usuaris més vulnerables.
La nova normalitat ha comportat
importants canvis que afecten la qualitat de vida, l’economia i el medi
ambient, però també ha deixat la
porta oberta a assolir nous reptes
que ens acostin a una mobilitat més
segura i sostenible i que, alhora, generin progrés econòmic. És temps
de repensar nous escenaris des del
consens i on el paper de cada mitjà
de transport estigui ben definit.

Teletreballen

Descens dels
viatges interns a
Barcelona

Descens dels
viatges de connexió
amb Barcelona

-19,6%

-20%

Quins mitjans de transport utilitza en la seva
mobilitat habitual (feina i estudis)?*

A peu

Barcelona

Resta àrea
metropolitana

Pre-covid Post-covid

Pre-covid Post-covid

24%

34%

18%

22%

Bici pròpia

7%

8%

4%

4%

Bici compartida

5%

6%

1%

1%

Patinet

3%

3%

1%

2%

Metro

42%

27%

30%

20%

Bus urbà

32%

24%

21%

16%

FGC/Renfe

9%

5%

15%

11%

Moto pròpia

15%

16%

10%

11%

Moto compartida

2%

2%

0%

0%

24%

47%

27%

52%

Cotxe

¢
¢
¢
=
å
å
å
¢
¢
¢

* A partir de l’enquesta del RACC realitzada a 1.600 ciutadans residents a l’àrea metropolitana de Barcelona
durant el mes de setembre del 2020.
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I què passa al carrer?

El RACC ha observat més de 60.000 desplaçaments de ciutadans que anaven a peu, en bicicleta, patinet, transport
urbà i interurbà i cotxe i moto, i s’ha centrat en l’ús que els ciutadans fan d’algunes de les noves mesures implantades per
l’Ajuntament de Barcelona, com ara la creació d’espais per a vianants habilitats a les calçades.

Els vianants
De mitjana, menys
del 20% dels
vianants utilitza
els nous espais
per caminar que
s’han habilitat a
les calçades. Amb
l’excepció del
c. Girona, on l’usen
un 47,8%.

86,7%

83,9%

Respecte de la
velocitat per part
de cotxes i motos

52,2%

Un de cada tres cotxes
(el 36,4%) no respecten
el nou límit de velocitat
de 30 km/h que s’ha
establert en alguns
carrers de la ciutat per
garantir la seguretat dels
usuaris més vulnerables.

46,0%
13,3%

16,1%
49,8%

Consell
de Cent

Rocafort

99,5%

47,8%
Girona

4,1%

Gran Via

0,5%
■ Nova vorera (calçada)
■ Vorera habitual
■ Passeig central

Via Laietana

Els ciclistes
Els usuaris de bici en hora punta
han baixat de mitjana un 19%
respecte del febrer del 2019.*

-48%

+63%
1.046
510

Esplugues

La velocitat mitjana de
circulació dels ciclistes és de
13 km/h.

2.163
-18%
1.016

838

Gran Via

■ 2019
■ Set. 2020

* 2n Baròmetre RACC del Ciclista Urbà a
Barcelona (2019).

El vehicle
privat
Les entrades a la
ciutat amb més
volum de vehicles
són la Diagonal i
la Gran Via, amb
més de 1.500 i
1.300 vehicles
comptabilitzats,
respectivament,
de 7 a 10h d’un dia
laborable.

-36%

540

Pau Casals

833

1.392

Diagonal

+22%
606

Marina

737

Els patinets

352

1.229

Trav.
de Dalt

Els usuaris de patinets
elèctrics (VMP) han
pujat de mitjana un 18%
respecte del gener del
2020.*

311

335

Diagonal

482
■ Cotxe
■ Moto

306

879

Gran Via - Villarroel

561

La velocitat mitjana de
circulació dels VMP és
de 20,9 km/h, molt per
sobre de la dels mitjans
més vulnerables.

Gran Via - Llacuna
* Estudi RACC sobre vehicles de
mobilitat personal.
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Tres sistemes que et poden salvar la vida
El RACC i la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) llancen una campanya
per donar a conèixer les noves tecnologies d’ajuda a la conducció que poden salvar
més de 25.000 vides i evitar 140.000 accidents a Europa en un període de 15 anys.

Frenada
d’emergència
autònoma

Assistent de
manteniment
de carril

Control de creuer
adaptatiu

Aquesta tecnologia emet un avís
en cas de detectar la presència
d’algun obstacle a la via i, si el
conductor no hi reacciona, intervé
de manera automàtica i frena el
vehicle. Malgrat que no sempre és
possible evitar el xoc, es redueix
considerablment la gravetat de
la col·lisió. És important que els
conductors s’informin de les característiques del sistema del seu
vehicle, ja que alguns únicament
detecten vehicles i altres també
identifiquen vianants i ciclistes.

Alerta al conductor en cas que es
comenci a desviar involuntàriament del seu carril i retorna el
vehicle a la posició correcta amb
un moviment suau. Aquest sistema és especialment adequat per
minimitzar accidents a causa d’errors del conductor, distraccions i
somnolència. Cal tenir en compte
que el bon funcionament d’aquest
sistema és limitat quan les condicions de la via són canviants, per
exemple en carreteres amb molts
revolts successius.

Permet mantenir una velocitat constant en el vehicle per tal
d’ajustar i preservar la distància
de seguretat amb els vehicles del
davant i alhora identifica els vehicles de l’entorn per adaptar-se
a la velocitat del trànsit.
El conductor ha de ser conscient
que aquest sistema té limitacions
en el seu funcionament correcte
quan hi ha males condicions meteorològiques i quan es circula en
una rotonda o bé a velocitats molt
baixes o molt elevades.

Per a més informació:

https://fundacio.racc.cat/campanyes-de-conscienciacio
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ADAS,

Sistemes Avançats d’Assistència
a la Conducció.
Hi pots con�ar.

Com en un amic.

Un bon amic
vetlla
per tu.

Un bon amic
et fa anar
pel bon camí.

Un bon amic
t’atura
quan cal.

Els ADAS, també, gràcies al Control de Creuer Adaptatiu.
Familiaritza’t amb tots els Sistemes Avançats d’Assistència a la Conducció.
Hi pots con�ar. Com en un amic.

Els ADAS, també, gràcies al Control de Creuer Adaptatiu.
Familiaritza’t amb tots els Sistemes Avançats d’Assistència a la Conducció
que tindran cura de tu. Com un amic.

Els ADAS, també, gràcies al Control de Creuer Adaptatiu.
Familiaritza’t amb tots els Sistemes Avançats d’Assistència a la Conducció
que tindran cura de tu. Com un amic.

El conductor és el responsable de la conducció

El conductor és el responsable de la conducció

El conductor és el responsable de la conducció

Campanya FIA
https://fundacio.racc.cat/campanyes-de-concienciacio

El conductor és el responsable de la conducció

MOBILITAT

La conducció autònoma avança de
la mà del projecte europeu Brave
El RACC vetlla perquè els aspectes socials, legals i ètics es tinguin en compte
a l’hora de dissenyar i implantar els vehicles sense conductor.

El RACC participa activament en el
projecte europeu Brave, que amb una
visió multidisciplinària –inclou aspectes d’enginyeria i tecnologia, però
també de ciències socials– treballa
per aplanar el camí al llançament
de vehicles autònoms. El punt de
partida de Brave, que disposa del
finançament de la Unió Europea,
és que per implantar els vehicles

professors
formació per a
bilitat.cat
a www.jovesimo
material educatiu
932 809 160
s, podeu trucar al
o altres qüestion

14è concurs
Participa en el
cola, com
Protegits a l’es
la mobilitat
protegim també
?
orn
ent
del seu
t.cat
www.jovesimobilita

Organitzadors

Col·laboradors

14720

Patrocinador

sense conductor primer és necessari
garantir un consens social respecte de la seva acceptació i, al mateix
temps, que se n’avaluïn les implicacions socials, legals i ètiques i es
tinguin en compte a l’hora de dissenyar-los. Entre les diferents línies
d’investigació de Brave, destaca el
disseny de la interacció cooperativa
de vehicles automatitzats amb altres

usuaris de la carretera en entorns
de trànsit mixt, i també la millora
dels sistemes avançats d’assistència a la conducció actuals, per augmentar la precisió dels vehicles, i
la predicció dels usuaris vulnerables de la carretera, per tal de reduir
el temps de reacció en maniobres
d’emergència. Per a més informació:
www.brave-project.eu

TRET DE SORTIDA DEL 14è CONCURS JOVES I MOBILITAT
“Protegits a l’escola, com protegim també la
mobilitat del seu entorn?” és el tema escollit
per a la nova edició del concurs Joves i Mobilitat que organitza el RACC des de fa 14
anys i que compta amb la col·laboració del
Servei Català de Trànsit i dels departaments
d’Interior i d’Educació de la Generalitat de

Catalunya. El concurs està pensat perquè
els joves reflexionin i promoguin actituds
cíviques entorn de la mobilitat i cultivin la
seva creativitat en diferents formats: anuncis, textos i vídeos. Els treballs es poden
presentar fins al 30 d’abril del 2021.
Més informació a www.jovesimobilitat.cat

Hi som
per ajudar

RACC
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“EN MOTO ZERO RISCOS, FICA-T’HO AL CASC!”,
NOVA CAMPANYA PER ALS USUARIS DE MOTOSHARING

Mobility
Club

SI FAS ÚS DEL
MOTOSHARING
AIRE MÉS NET

MENYS SOROLL

SÍ

ÚS FÀCIL

NO

CASC
MASCARETA
I GUANTS
APARCAR
EN PLACES
HABILITADES

NI ALCOHOL
NI DROGUES

COMPARTIR
USUARI

CARRIL
BUS

CARRIL
BICI

Amb el suport de:

El RACC, l’Ajuntament de Barcelona i les onze empreses que operen amb moto compartida a Barcelona han unit esforços per tirar endavant una campanya de sensibilització amb l’objectiu de millorar la seguretat viària entre els usuaris de motosharing.
L’any passat a Barcelona hi va haver més de 9.000 accidents de trànsit, amb 22 víctimes
mortals, de les quals 14 eren motoristes, tot i que cap era usuària de motosharing. Els
missatges de la campanya van dirigits a reduir les conductes de risc i, alhora, destaquen els beneficis que el motosharing aporta a la mobilitat de la ciutat, com ara la
contribució a un aire més net, la reducció del soroll i l’optimització de l’espai públic.

Els més de 330.000 usuaris ja podran ser alertats.

L’app RACC Infotransit
avisa sobre la presència de
conductors ‘kamikazes’
L’aplicació RACC Infotransit disposa d’una nova funcionalitat que
adverteix els usuaris sobre conductors que circulin en sentit contrari a
l’autopista, els anomenats kamikazes,
o els alerta si són ells mateixos qui
ha entrat en sentit contrari a la via
per error. A Europa es produeixen
uns 4.500 accidents d’aquest tipus
cada any. Per això és tan important
aquesta nova funcionalitat, desen-

T’avisem si
detectem
que circules
en sentit
contrari

volupada per Bosch i integrada pel
RACC, ja que alerta automàticament
a tots els conductors que la tinguin
instal·lada i es trobin en la trajectòria d’un conductor que s’ha equivocat de sentit. Amb més de 330.000
usuaris, RACC Infotransit és una de
les aplicacions sobre informació de
trànsit més utilitzades a Espanya.
Descarrega-te-la gratuïtament a
fundacio.racc.cat/servei-infotransit

T’avisem si
detectem algú
circulant en
sentit contrari

37

El RACC ha compartit el coneixement adquirit en la metodologia
iRAP a través de la formació de
tècnics de la Direcció General de
Trànsit (DGT). Els enginyers del
Club ja fa anys que inspeccionen
vies d’arreu del món mitjançant
aquest programa internacional
d’avaluació de carreteres. La formació s’ha fet en el marc del projecte europeu Slain. Més info a
eurorap.org/slain-project

C-MOBILE
DESPLEGA UN PILOT
DE SERVEIS D’AJUDA
A LA MOBILITAT
A través de l’aplicació C-Mobile
s’informa els usuaris en temps
real dels canvis semafòrics, de
l’aproximació de vehicles d’emergència, d’incidències a la carretera i dels límits de velocitat,
entre altres qüestions. Applus+
IDIADA, el RACC i la Direcció
de Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona han liderat la prova
pilot realitzada recentment a
Barcelona.

Descarrega
l’APP Infotrànsit
i activa la funció:
Sentit prohibit

RACC

FORMACIÓ A
TÈCNICS DE
LA DGT EN LA
METODOLOGIA IRAP
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9 RAONS PER COMPRAR
UNA BICICLETA ELÈCTRICA
Les e-bikes són una de les millors opcions per moure’s en zones urbanes.
A bicipediaracc.cat disposes de més de mil models perquè puguis trobar la que
s’adapti millor al teu estil de vida. PER SERGIO FERNÁNDEZ TOLOSA

Elegant i sense suar
Amb la pedalada assistida,
podem dosificar l’esforç en tot
moment, de manera que el nostre
organisme es termoregula millor.
No arribarem suant a la destinació
encara que sigui en una zona
elevada o faci calor.

Trajectes més llargs
L’ajuda del motor elèctric
anima els usuaris d’una e-bike
a augmentar el radi màxim
dels seus desplaçaments
quotidians, ja que poden
mantenir una velocitat de
creuer mitjana més alta.

Pujades que semblen pla
El motor d’assistència actua quan
exercim pressió al pedal.
D’aquesta manera, fins i tot
en pujada podrem avançar
ràpidament sense cansar-nos tant.

Més capacitat de càrrega
La potència del motor elèctric,
acompanyat d’un disseny adequat del
quadre i els components, permet que
puguem portar càrregues addicionals,
com ara la compra, la cadireta infantil, etc.

RACC
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Més llibertat
En ser un vehicle autònom i
individual, no depenem d’horaris
de trens o autobusos, o de
limitacions de capacitat.

• MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA
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Estalvi segur
L’electricitat és més econòmica
que la gasolina. Amb una tarifa de
0,15 euros per KWh, amb 10 euros
podem carregar una bateria de
500 Wh unes 125 vegades i fer fins
a 6.000 km (és a dir, 50 km al dia
durant 4 mesos).
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Millora de la forma i l’ànim
L’exercici de pedalada suau
–l’equivalent a anar en terreny pla
o gairebé pla– ajuda a mantenir la
salut i la forma, i, al mateix temps,
activa la secreció d’endorfines i
serotonina.

Sense sorolls ni gasos
Són vehicles silenciosos i eficients
i ajuden a mantenir més net l’aire
de les ciutats. A més, en ser menys
exigents que una bici convencional
des del punt de vista físic, la podem
fer servir amb mascareta.

De dilluns a diumenge
La mateixa e-bike que fem servir
entre setmana per anar a la feina
o portar els nens a l’escola també
ens serveix per sortir d’excursió
i gaudir de la natura en el nostre
temps lliure.

Consulta www.bicipediaracc.cat i www.holabici.com

I tria fàcilment la bicicleta elèctrica que s’adapti millor a les teves necessitats i les de la teva família.
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Les vendes d’elèctrics es
multipliquen a Europa
La quota europea de mercat d’aquests cotxes se
situa en el 8%.
Els cotxes elèctrics han vist com
augmenten les seves vendes a Europa abans i durant la crisi de la
covid-19. En gran part perquè, a
meitat d’any, es van llançar ajudes
a la compra en diferents països de
la Unió Europea com ara Alemanya, França i Espanya.
Actualment els països de la UE‑27
que lideren el mercat dels elèctrics són Suècia, Finlàndia i Països Baixos, mentre que Espanya
se situaria en 14a posició. Aquest
increment de cotxes venuts ha per-

mès que alguns fabricants automobilístics hagin assolit el seu
objectiu d’emissions de CO2 per
al 2020. S’espera que el nombre de
vehicles elèctrics venuts a Europa fins a finals d’any es dupliqui,
malgrat l’actual crisi sanitària, i
que passi de mig milió de vendes
el 2019 a un milió el 2020. L’objectiu marcat per al 2021 és assolir els
1,8 milions de vendes. Un fet que
permetria que els elèctrics aconseguissin un 10% de la quota de
mercat, que ara se situa en el 8%.

Vendes d’elèctrics i híbrids per països
durant el primer semestre del 2020

HARLEY-DAVIDSON APOSTA PER LA BICICLETA ELÈCTRICA. El mític fabricant de
motocicletes debuta en el
món de les e-bikes amb la
presentació de la nova Serial 1
Cycle Company, que s’inspira
en el disseny d’una de les primeres motos de la marca en la
dècada del 1900. El fabricant
nord-americà oferirà quatre
models diferents de la Serial 1
al llarg del 2021 que, de moment, estaran disponibles als
Estats Units i Alemanya i costaran a partir de 3.399 dòlars.
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Malgrat la
crisi sanitària,
s’espera tancar
l’any amb 1 milió
de vendes.
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■ Cotxes elèctrics ■ Cotxes híbrids
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ADÉU AL SEGWAY, EL PRECURSOR DELS PATINETS
ELÈCTRICS. Gairebé dues
dècades després d’arribar al
mercat els primers Segway, recentment s’han deixat de comercialitzar. Tot i el suport de
Steve Jobs, cofundador
d’Apple, que va pronosticar que el giny seria un invent més gran que el PC, el
Segway no ha aconseguit
convertir-se en el vehicle
de mobilitat personal (VMP) amb
més èxit entre
els usuaris.

Mobility
Club

SI FAS ÚS DEL
MOTOSHARING
AIRE MÉS NET

MENYS SOROLL

SÍ

ÚS FÀCIL

NO

CASC
MASCARETA
I GUANTS
APARCAR
EN PLACES
HABILITADES

NI ALCOHOL
NI DROGUES

COMPARTIR
USUARI

CARRIL
BUS

CARRIL
BICI

Amb el suport de:
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CREIXEN ELS HÍBRIDS
ENDOLLABLES DE VOLKSWAGEN
L’electrificació, el gran desafiament de la marca alemanya, s’estén a gairebé tota la
seva gamma, inclosos els models més selectes.
L’electrificació dels motors marca
una nova era per a la mobilitat. Es
tracta d’un gran repte tecnològic en
el qual el Grup Volkswagen està treballant amb tota la seva capacitat
per ser el clar referent d’aquest nou
univers en què l’automòbil és més
eficient que mai. I per al present,
una aposta segura són els híbrids
endollables. Simultàniament al desembarcament dels nous elèctrics de
VW sobre la plataforma MEB, abanderats per l’ID.3, l’oferta plug-in es va
ampliant dintre de la gamma. Cotxes

per funcionar amb zero emissions
en el dia a dia i sense limitacions
per viatjar.

Econòmics i eficients
Així, a més del nouvingut Golf GTE
de nova generació, Volkswagen ofereix aquesta pràctica alternativa per
a tots els models de la seva gamma
superior, incloent-hi els més selectius, és a dir, la seva oferta prèmium:
Tiguan, Touareg, Passat i Arteon
ja disposen de versions híbrides
endollables d’última generació. El
RACC
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Passat ha estat el primer de la nova
generació de models híbrids endollables de Volkswagen, amb més autonomia que el seu antecessor gràcies a una bateria de més capacitat
(13 kWh), que assoleix un rang elèctric de fins a 57 km, i a una millor
gestió dels seus dos motors: l’elèctric,
de 115 CV, i l’1.4 TSI, de 156 CV, que
conjuntament proporcionen 218 CV
(160 kW), amb un consum mitjà homologat de només 1,3 l/100 km. El
Tiguan, el SUV compacte més venut
a Europa, introdueix amb el restyling

NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA

Et costa pujar
i baixar escales?
Cadires salvaescales

La gamma híbrida
endollable de
Volkswagen s’ha
ampliat als seus
segments més alts.

HIVERN
DESCOMPTE

ESPECIAL

SI ENS DIUS LA
PARAULA “RACC”

de la seva segona generació una variant híbrida endollable entre els seus
propulsors. Aquesta versió, anomenada eHybrid, oferirà una potència
combinada de 180 kW (245 CV).
També el SUV de luxe, el Touareg,
entra en l’ofensiva híbrida de VW
amb dues versions, totes dues amb
una autonomia en elèctric de fins
a 46 km (WLTP): el Touareg eHybrid, amb una potència conjunta de
280 kW (381 CV), i el Touareg R,
una versió més potent i esportiva
que arriba als 340 kW (462 CV). I la
berlina coupé de VW, l’Arteon, està
disponible amb propulsió híbrida
endollable de 160 kW (218 CV), que
també s’ofereix amb la nova i espectacular variant Shooting Brake. Una
oferta plug-in per a tota la gamma
Volkswagen, incloent-hi els seus
models més selectius.

p

anys

Còmodes, pràctiques i segures!
Ràpida instal·lació i sense obres a casa.
Silencioses i plegables (ocupen poc).
Tant per a trams corbs com rectes.
Cobertura a tot el territori.
Servei tècnic de reparació urgent.
Finançament a mida.

ASSESSORAMENT GRATUÏT

900 414 000

www.validasinbarreras.com
“Fem la vida
més fàcil i segura”

MOTOR SPORT

Al servei del país
En homenatge a Josep Lluís Vilaseca (1930-2020).
Advocat, polític i dirigent esportiu.

El 1980, Vilaseca va agafar la responsabilitat de la recent creada
Direcció General de l’Esport d’una
Generalitat de Catalunya emergent,
càrrec que faria créixer fins al rang
de Secretaria General, i des d’on va
desplegar una activitat tan ingent
com discreta, dotant Catalunya d’una
infraestructura esportiva que va culminar en el CAR de Sant Cugat, que
avui porta el seu nom.
Del 1987 al 1992, Vilaseca va ser vicepresident del Comitè Organitzador Olímpic Barcelona’92 on va
seguir teixint entesa entre diferents
administracions públiques i partits
polítics, per tant, amb diferents interessos i sensibilitats, i també amb el
Comitè Olímpic Internacional, que
presidia Juan Antonio Samaranch.

COI

Treball en equip

Per Josep Mateu
President del RACC

Probablement, la millor manera de
resumir la personalitat de Josep Lluís
Vilaseca és explicant que, amb la
seva presència i gestió, temes d’alta
complexitat van passar a la història
com si cap problema hagués existit.
La seva manera de fer va ser clau.
Gestionava amb molta proximitat,
implicant-se, escoltant i reunint
interessos diversos, defugint el protagonisme, però facilitant que les coses que havien de passar, passessin.
Aquesta manera de fer el va convertir en punt de trobada per generar

acords en projectes molt importants
per al desenvolupament de l’esport.
Un paper que tothom li reconeixia.
Per això podem dir que la potència
actual de l’esport català és conseqüència directa de la tasca realitzada
per Josep Lluís Vilaseca.
Si fem l’esforç de mirar uns any enrere, només una mica, el 1973, trobarem Josep Lluís Vilaseca a la junta directiva del FC Barcelona que
va fitxar Johan Cruyff, és a dir, tal
com passa amb els grans personatges, prenent decisions encertades
que transcendeixen el seu temps,
perquè avui tots sabem que aquell
Cruyff, jugador d’enorme caràcter,
va marcar una empremta cabdal en
la història blaugrana.
RACC
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I el trobarem també vinculat al llavors
anomenat Circuit de Catalunya, on
va tenir un paper poc conegut. Fent
equip amb el president del RACC de
l’època, Sebastià Salvadó, va fer-ne
possible l’emplaçament a Montmeló i disposar dels recursos per a la
seva construcció. Vilaseca i Salvadó
entenien que de “JJOO en tens uns en
la història, grans premis en pots tenir
cada any”, i que la suma d’ambdós
era vital per a la projecció mundial
del país. D’aquí també l’interès que el
Circuit estigués operatiu plenament
l’any olímpic del 1992. Una conjunció d’esports olímpics i d’esports de
motor que no havia succeït abans.
La seva tasca no es limitava als grans
projectes; ben al contrari, era un convençut que l’èxit de l’esport d’elit començava a la base. Donava suport a
competicions, entitats i clubs de tot
Catalunya per potenciar aquest teixit
esportiu tan característic.
Ens ha deixat un personatge cabdal,
que prenia decisions posant la mirada en el seu efecte a llarg termini,
sense excloure ningú i sumant totes
les complicitats. Qualitats que fora
bo que abundessin més sovint.

p

L’ESPORT RECLAMA
AJUDES URGENTS
El sector reclama un pla de rescat
per salvar l’esport català. La Comissió d’Esports de Foment del
Treball ha presentat un seguit de
mesures per compensar l’enorme
impacte negatiu que està tenint
la pandèmia. Entre d'altres, s’ha
sol·licitat l’IVA superreduït del
4%, la supressió de l’IVA en inversions en equipacions i la reducció en l’IRPF de les quotes
d’instal·lacions esportives i de
llicències.

ARRIBA EL PRIMER
RALLYSPRINT RACC

Albert Arenas es proclama
campió del món de Moto3
El flamant guanyador ha crescut esportivament sota
el paraigua del RACC.
El pilot RACC Albert Arenas, de
l’equip Aspar Team de KTM, va
complir tots els pronòstics i es va
proclamar campió del món de Moto3.
Ho va fer en la darrera cursa de la
temporada, disputada a Portimão,
en un any especialment complicat
i amb un calendari reduït a conseqüència de la covid-19.
El nou campió mundial va començar
la temporada guanyant una cursa a
Qatar i va segellar la victòria final
per quatre punts després de fer tres
primers i dos podis més. Arenas és
el cinquè campió del món espanyol
en la més petita i més moderna de

les categories del nou campionat de
motors de quatre temps: Maverick
Viñales ho va ser el 2013; Àlex Márquez, el 2014; Joan Mir, el 2017; i Jorge
Martín, el 2018.
La trajectòria guanyadora d’Albert
Arenas, que ha crescut esportivament sota el paraigua del Club, avala l’aposta del RACC per l’esport de
base, que ha creat una autèntica escola de campions. Des del RACC es
promouen entre els joves pilots de
totes les disciplines valors humans i
habilitats esportives perquè assoleixin els seus reptes, tant professionals
com personals. Felicitats, campió!
RACC
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El proper 19 de desembre tindrà
lloc, si la situació provocada per
la covid-19 ho permet, el primer
RallySprint RACC Circuit de
Barcelona-Catalunya. La prova
constarà d’un tram cronometrat
d’11 km, que inclou una volta al
traçat de Fórmula 1 i que es farà tres vegades, amb un total de
33 km cronometrats. Per a més
informació, inclosos reglament
i inscripcions:
http://motorsport.racc.cat

1r RallySprint RACC

Circuit de Barcelona-Catalunya
19 desembre 2020
http://motorsport.racc.cat rallyracc@racc.es

HI SOM PER AJUDAR

La tranquil·litat arriba amb la nova
assegurança Llar 10 del RACC
Coneix la millor garantia per al teu habitatge i les persones que hi viuen, i que
a més t’ofereix les millors cobertures per danys ocasionats en cas de sinistre i
serveis molt útils com el bricolatge i la revisió d’instal·lacions. PER JUDIT MONCLÚS

Ser a casa ha de ser sinònim de tranquil·litat, de tenir la confiança que
és segura passi el que passi; i més
ara que, arran de la covid-19, passem
moltes més hores a la nostra llar.
Per aquest motiu, el RACC presenta la nova assegurança Llar 10, que
cobreix els principals desperfectes
que pugui patir l’habitatge, tant en
contingut com en continent, especialment els més habituals, com són

els causats per aigua o els petits accidents domèstics. Llar 10 atén també
les reclamacions a l’assegurat pels
danys que hagi pogut ocasionar a
tercers, afegeix serveis útils per al
dia a dia (bricolatge, petites reparacions, etc.) i inclou una cobertura per a incidents a fora de la llar,
com ara els robatoris. Pensada per
a inquilins i per a propietaris que
utilitzin l’habitatge com a primera
RACC
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o segona residència, i també per a
propietaris arrendadors, la nova
assegurança Llar 10 permet triar
entre diferents nivells de protecció, i si es contracta abans del 31
de gener del 2021, es pot gaudir
de fins a un 20% de descompte.
El primer nivell de protecció de
Llar 10 és la modalitat Acces, amb
protecció bàsica davant els riscos
més freqüents, com ara danys per

Xavier Pérez. Director General del RACC

aigua i trencament de vidres, robatoris, incendis, explosions o danys
derivats de fenòmens atmosfèrics
i ocasionats a tercers per un valor
de fins a 300.000€. També ofereix
cobertures opcionals, com ara reparacions d’emergència i vigilància
de l’habitatge per robatori.

L’assegurança
que sempre respon
La modalitat Complet cobreix també, entre altres opcions, obres a la llar
en cas de dependència, responsabilitat civil corporal fins a 1.000.000€
i assistència informàtica. Ofereix, a
més, la cobertura opcional del servei
d’assistència per a animals de companyia. Per la seva banda, la modalitat
Complet Plus amplia les prestacions anteriors, incloent-hi el bricolatge a domicili, els danys estètics
fins a 6.000€ i la caiguda d’arbres
i els danys a béns fora del domicili
fins a 4.000€. A més, inclou com a
opció la cobertura de tot risc accidental amb fins a 10.000€ per danys
al contingut i al continent. L’assegurança també disposa de la modalitat
Arrendador, amb avantatges molt
interessants per a propietaris amb
llogaters, com la reposició de panys
i la cobertura d’actes vandàlics del
llogater fins a 1.800€, i dona l’opció
de contractar-la per impagament de
lloguers i serveis de neteja amb canvi
de pany en finalitzar el contracte. En
totes les modalitats ofereix facilitats
de pagament sense compromís de
permanència.

p

Consulta la taula de cobertures a la pàgina següent.

Innovant també a la llar
Els moments que estem vivint els
superarem, tot i que, des de la perspectiva actual, el cansament dels
mesos acumulats i el fet de no disposar d’un horitzó clar generen encara molta incertesa i angoixa. Cada
canvi, sigui quin sigui l’origen o la
causa, demana innovació per generar un nou marc d’actuació, i aquesta
afirmació és especialment vàlida en
aquests moments. Hem de treballar
per al present i per al futur, malgrat
que des d’avui el calendari de sortida és encara molt incert.
Com a RACC volem continuar oferint els millors serveis, i amb
aquest objectiu treballem. Ben recentment, aquest mes de novembre, hem llançat amb la nostra
asseguradora de referència, el grup
francès ACM (Assurances du Crédit
Mutuel), un nou producte de la llar.
L’hem denominat Llar 10. Aquesta nova assegurança vol oferir, per
un costat, les millors cobertures
necessàries per a una llar, i, per
l’altre, flexibilitat perquè tothom
pugui triar quin és el seu nivell de
protecció.
Per això, el producte es presenta en
tres nivells de garantia: Acces, Complet i Complet Plus, i un seguit de cobertures opcionals que van des de
l’enviament de reparadors i el servei
d’assistència per a animals de companyia fins a la cobertura de tot risc
accidental, per citar-ne algunes a
tall d’exemple. L’assegurança Llar 10
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presenta també una variant molt
atractiva per a llogaters. A més, reforça les cobertures per danys provocats per tempestes, que poden
ser més habituals pel canvi climàtic,
així com les cobertures per danys a
tercers.
També hem avançat en assistència
mecànica, el servei més utilitzat pels
nostres socis. En aquesta mateixa
revista trobaran informació sobre
un nou canal per sol·licitar el servei d’assistència mecànica: ara ja
es pot demanar el servei a través
del WhatsApp, l’eina més popular de missatgeria mòbil, al número
638 220 311. Se suma a l’app RACC
Assistència que es pot descarregar
tothom que vulgui a les botigues digitals d’Apple i Android.
Al RACC treballem constantment
per millorar els nostres serveis.
En alguns casos innovant de la
manera més disruptiva, com és el
cas de l’agregador de mobilitat urbana CityTrips o l’assistent personal
Nestor; en d’altres, com els que he
volgut explicar-los avui, en productes com l’assegurança de la llar o el
servei d’assistència mecànica.
La vocació de servei i la innovació son dues característiques que
ens permeten oferir uns serveis
d’alta qualitat a les persones i a la
seva mobilitat. Un esperit que volem reflectir amb la frase “Hi som per
ajudar”. Continuarem evolucionant.

HI SOM PER AJUDAR

Tu tries el nivell de protecció de casa teva
ACCES

COMPLET

Protecció bàsica davant dels riscos més freqüents:

Protecció que inclou les prestacions ACCES
i les completa i amplia amb les següents:

Danys per aigua
i trencament de
vidres

Despeses de
demolició
i desenrunament

 esponsabilitat
R
civil corporal fins
a 1.000.000€

 tracament
A
al carrer fins a
300€

Robatori

Fenòmens
atmosfèrics i
inundació

 anys estètics
D
fins a 3.000€

 ssistència
A
informàtica

Incendi, explosió,
caiguda d’un
llamp, fum

Responsabilitat
civil immobiliària
ﬁns a 300.000€

 liments de la
A
nevera
fins a 300€

 bres a la
O
llar en cas de
dependència

Cobertures opcionals:
• Enviament de reparadors
•E
 lectricitat, aigua i serralleria urgents
•R
 eparacions d’emergència i vigilància de l’habitatge
per robatori

Cobertures opcionals:
• Servei d’assistència per a animals de companyia

COMPLET PLUS

ARRENDADOR

Protecció que inclou les prestacions COMPLET
i les completa i amplia amb les següents:

Cobertures especials per a propietaris
amb llogaters:

Bricolatge a
domicili, ampliat

Atracament
al carrer fins a
600€

 obatori i
R
vandalisme

 anys estètics
D
fins a 3.000€

 anys estètics
D
fins a 6.000€

Arbres caiguts
fins a 4.000€

 eposició de
R
panys

 ctes vandàlics
A
de l’inquilí fins a
1.800€

Aliments de la
nevera fins a
500€

 anys a béns
D
fora del domicili
fins a 4.000€

Danys elèctrics

Cobertures opcionals:
• Cobertura de tot risc accidental per a qui consideri la
seguretat el més important; fins a 10.000€ per danys
tant a contingut com a continent (franquícia de 100€)

Cobertures opcionals:
• Impagament de lloguers i serveis de neteja amb canvi
de pany en finalitzar el contracte

Consulta’ns per contractar la teva assegurança de la llar
Truca al 900 357 357, entra a www.racc.cat o vine a les oficines del RACC.
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Ara,
amb un

LLAR

20%

ASSEGURANÇA DE LLAR
racc.cat
900 357 357 I
I 696 861 660

de dte.

Descobreix el nou nivell de protecció:
Nova assegurança Llar 10
La cobertura més completa en danys per aigua
amb la millor protecció per a l’habitatge.

Campanya vigent fins al 31/01/2021. Prima mínima total de 180 € per tenir dret al descompte. Producte distribuït sota la marca / xarxa comercial RACC, per RACC Mediagent, S.A.U, agència d’assegurances
exclusiva de GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. i autoritzada per operar en el ram de les assegurances de vida, enfermetat, accidents i assistència sanitària amb Agrupació AMCI
de Seguros y Reaseguros, S.A. (Registre DGSFP codi C0708A58201740); assegurat per GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174 St. Cugat del
Vallès (Barcelona) | NIF A-59575365 | RM Barcelona T. 20701, F.4, H. B-11.217 | Registro DGSFP (código C0708).

RACC INNOVACIÓ

L’aplicació Nestor passa amb bona
nota l’examen dels usuaris
Coneguem l’opinió de tres usuaris de Nestor, el servei d’assistència personal
del RACC que permet delegar les necessitats i gestions del dia a dia.

“És molt fàcil i
intuïtiva d’utilitzar”
Tinc contractat un servei de neteja de
la llar dos cops al mes a través de Nestor.
Així puc gaudir més del meu temps
personal i, alhora, tenir la casa polida.
Carmen Cantón. Neteja de la llar.
bbbbb 5/5

“L’avantatge és
el temps que t’estalvies”
Vaig buscar un cuidador per al gos per
als dies que vaig estar a l’hospital pel
naixement del meu segon fill. Nestor va
buscar un perfil afí i tot va anar molt bé.
Anna Garriga. Cuidador per al gos.
bbbbb 4.5/5

“Et permet resoldre
gestions àgilment”
He utilitzat Nestor per demanar
la cita prèvia per renovar el
DNI. La gestió administrativa es
va resoldre de manera ràpida.
Aurora Martín. Cita prèvia renovar DNI.
bbbbb 5/5

T’oferim més de 150 serveis.
Descarrega’t Nestor gratuïtament.
Accedeix a nestorapp.es/ct
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ESTOCOLM
COPENHAGUEN
AMSTERDAM

HÈLSINKI

OSLO

TALLIN

DÜSSELDORF

RIGA

FRANKFURT
BRUSSEL·LES COLÒNIA
WASHINGTON

LONDRES
PARÍS

VILNIUS
MUNIC
BUDAPEST
VIENA

MADRID
LISBOA

MILÀ
BARCELONA
VALÈNCIA

CIUTAT DE MÈXIC

SINGAPUR

SANTIAGO
DE XILE

CityTrips arriba a 23
ciutats més de tot el món
L’aplicació dissenyada pel RACC permet als
ciutadans visualitzar els vehicles disponibles al seu
voltant i planificar els seus desplaçaments urbans.
CityTrips, l’aplicació mòbil creada
pel RACC –disponible per a iOS i
Android– i que ofereix informació
en temps real dels transports públics
i serveis de mobilitat de Barcelona,
Madrid i València, continua la seva expansió internacional i arriba a
més d’una vintena de noves ciutats.

A Europa, Amèrica i Àsia
Gràcies a CityTrips, els ciutadans
que viatgin a Lisboa, París, Londres,
Brussel·les, Amsterdam, Colònia,

Düsseldorf, Frankfurt, Munic, Milà, Budapest, Viena, Oslo, Copenhaguen, Estocolm, Riga, Vilnius, Tallin
i Hèlsinki, a Europa; Washington,
Santiago de Xile i Ciutat de Mèxic,
a Amèrica; i Singapur, a Àsia, podran visualitzar amb el mòbil tots els
vehicles disponibles al voltant seu i
triar el que més s’adapti a les seves
necessitats de desplaçament. L’app
CityTrips, dissenyada pel Club fa dos
anys, és pionera a Europa i ja l’han
utilitzat més de 100.000 persones.

CityTrips. Totes les opcions
per moure’t. Descarrega-te-la gratis.
Accedeix a gocitytrips.cat
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Nous operadors
a Barcelona
L’aplicació CityTrips ha incorporat
darrerament dos nous operadors
de motosharing urbà a Barcelona, la qual cosa li permet mantenir
el seu lideratge a la ciutat en opcions de mobilitat. Es tracta dels
operadors de ciclomotors elèctrics Cityscoot (present a Niça,
Milà, Roma i Barcelona) i Gecco.
Amb aquestes dues noves incorporacions, l’app CityTrips esdevé l’agregador líder en nombre
d’operadors a Espanya. A la ciutat de Barcelona en té de disset,
mentre que a Madrid en té divuit.

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. Barcelona

Dilluns a divendres de 9 a 19h. Sol·licita
cita prèvia. (Establiment amb mesures de
seguretat i prevenció davant la COVID-19).

nexdom.cat
900 242 242

REFORMES INTEGRALS
CUINES
BANYS

Cuidem la teva llar

SECCIÓ LLAR

REFORMES
PER VIURE
LA TEVA LLAR
Descobreix tres propostes de reforma fetes per
l’equip de professionals Nexdom del RACC per viure
i gaudir de casa teva amb totes les comoditats.
per esther algara
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Dormitori principal i
vestidor distribuïts en
una mateixa superfície
oberta i perfectament
equipada per a un emmagatzematge i una organització més eficients.

SECCIÓ LLAR

Reforma integral
Un pis fresc, lluminós i actual
L’equip de professionals Nexdom
intervé en la reforma d’aquest
habitatge per aconseguir espais
més frescos, lluminosos, actuals
i funcionals, tal com demanen els
clients.
Les noves necessitats de la família,
una parella jove amb fills adolescents, demana que el pis s’actualitzi íntegrament, de manera que es
dissenyen ambients contemporanis,
amb una distribució que resulta
més eficient i confortable per als
seus habitants.

amb els quals s’aconsegueix un perfecte aïllament acústic i tèrmic de
l’interior.
La zona d’estar i el menjador es distribueixen en un mateix pla per garantir la correcta circulació entre els
dos ambients, perfectament il·luminats pel gran finestral que ocupa tot
l’ample de l’espai, de manera que
s’aconsegueix que la llum natural
arribi a tots els racons de l’estança.
L’ús de tons clars, tant a les parets i
els sostres com als elements de fusta
i el mobiliari, permet accentuar la

sensació d’amplitud i lluminositat
de l’espai. Alguns detalls de color
en accessoris i llums aporten un
ritme cromàtic a l’ambient.
La zona de pas oposada al finestral
de la sala es completa amb un moble fet a mida; aquesta peça destaca
per la seva gran capacitat d’emmagatzematge, fonamental per aconseguir la sensació d’ordre que un
espai d’aquestes característiques
demana.
Tal com s’ha fet a tot l’habitatge
rehabilitat, els sostres han estat k

Amplitud i
lluminositat a la sala
Una de les intervencions més importants dutes a terme per l’equip
de professionals Nexdom passa per
la reformulació i plantejament de
tots els conductes de calefacció i
aire condicionat de l’habitatge.
La substitució del terra original
permet instal·lar els tubs de la
calefacció sota el nou paviment,
un laminat de fusta clara de lamel·les amples, instal·lat en els
diferents espais de l’habitatge.
Aquest tipus de terra té un paper
fonamental en el disseny d’aquest
pis, ja que proporciona un extra
de confortabilitat, funcionalitat
i harmonia estètica amb la resta
d’elements.
La substitució de l’antiga fusteria
interior i exterior del pis permet
gaudir de tancaments de qualitat,

(Damunt d’aquestes línies) Perspectiva de la zona d’accés del menjador a la
resta de l’habitatge. (A la dreta) Sala i menjador distribuïts en un mateix espai
en el qual destaca la sensació de lluminositat i amplitud.
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Abans
Rentador

Cuina

Terrassa

Sala menjador

Habitació 1

Rebedor

Bany 1

Habitació 4

Habitació 3

Bany 2

Habitació 2

Després

Rentador

Cuina

Rebedor

Terrassa

Sala menjador

Habitació 2
Bany 1
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Vestidor

Habitació 1

Bany 2

Habitació 3

SECCIÓ LLAR

k
abaixats per instal·lar-hi els conductes d’aire condicionat.

Dormitoris funcionals
i acollidors
Gràcies a l’eliminació d’alguns dels
envans a la zona de l’entrada de l’habitatge que s’ha reformat, s’aconsegueix que el dormitori principal
disposi d’un vestidor, una de les peticions principals dels propietaris.
Aquest vestidor, perfectament equipat, se situa darrere de la paret del

capçal del llit, que s’ha empaperat i
proporciona així un detall de gran
valor estètic i un espai més acollidor.
El disseny d’un moble sota les
finestres de l’habitació i el vestidor,
amb calaixos ben grans i prestatges
ocults darrere de les portes, proporciona una superfície d’emmagatzematge extra per a l’habitatge.
Al dormitori de la nena destaca l’ús
racional de l’espai i el mobiliari,
que es distribueix en dues zones
diferenciades: l’àrea de descans,
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emmarcada per un arrimador de
color rosa talc i el capçal, que disposa de prestatges incorporats; i, en
paral·lel, sota la finestra, una zona
d’estudi perfectament organitzada
i equilibrada, des del punt de vista
estètic i funcional.

Banys ben aprofitats
Després d’haver tirat a terra els dos
banys de l’habitatge, es van dissenyar ambients perfectament equipats per aprofitar l’espai disponible

SECCIÓ LLAR

fins a l’últim centímetre. L’ús del
color blanc segueix sent primordial
a la cambra de bany. El color negre
fa la funció d’element de contrast,
així com també els detalls grisos
en el tipus de paviment escollit:
unes peces geomètriques que recorden els clàssics terres hidràulics. També són negres els perfils
i els agafadors de la mampara de
vidre de la zona de dutxa, els tovallolers radiadors i les aixetes, una
proposta de tendència molt actual.

(A l’esquerra) Dormitori principal amb vestidor integrat darrere de l’envà de la
paret del capçal i habitació de nena amb zona de treball. (Damunt d’aquestes
línies) Bany amb àrea de dutxa i moble de lavabo suspès, en blanc.
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Reforma de bany
Canvi radical per a la cambra de bany
Aquest bany presenta particularitats complexes que han estat resoltes amb gran encert per l’equip
de professionals Nexdom. Entre
les més destacades, trobem la forma irregular de l’estança, que va
obligar a realitzar un gran estudi
de la distribució i l’alçària de l’habitatge en què es troba, que arriba
als 3,6 metres. Per aquest motiu es

va haver de recuperar l’escala humana, a partir dels dissenys escollits, sense restar protagonisme a
una alçària que denota el caràcter
senyorial de la casa.

Zones de dutxa i
banyera independents
La superfície disponible i la distribució ideada per Nexdom permeten

Després de la reforma
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crear dues àrees diferenciades per
instal·lar la dutxa i la banyera de
forma independents.
L’ús de doble alçària per a la col·locació de la banyera exempta d’estil
contemporani; la instal·lació de la
dutxa amb una bancada d’obra feta a mida, a nivell del paviment de
tarima triat; i els perfils metàl·lics
negres de la mampara, proporcio-

SECCIÓ LLAR

nen caràcter, estètica i funcionalitat a l’espai.

Paviments i
revestiments amb estil
La selecció dels materials que revesteixen terres i parets tenen una
funció fonamental en el disseny
d’aquest bany. Per a les parets generals s’ha escollit un porcellànic
col·locat en format horitzontal, mentre que a la paret del rentamans
s’hi han instal·lat peces en format
hexagonal, que simulen l’acabat i la
textura del marbre, per potenciar
la geometria de les ombres que es

creen gràcies a la llum indirecta
situada sobre el mirall.
Entre les tonalitats emprades, destaca el color blanc complementat
amb peces en negre per al sòcol baix
i l’estructura elevada que suporta
la banyera, de manera que es crea
un espai actual, de tendència.

Detalls en negre
Per seguir amb el mateix patró
cromàtic establert, se substitueix
la finestra original per una peça
de fusteria en acabat negre mat, a
joc amb els perfils de ferro negre
que emmarquen el gran moble del

lavabo suspès i el tovalloler radiador situat al costat de la zona de
cortesia i dutxa.

Il·luminació diferenciada
El sistema d’il·luminació parteix
de diferents circuits per oferir atmosferes diferenciades que es poden escollir en funció de l’ús que es
doni en cada moment a l’estança.
La il·luminació general està situada al centre de l’espai, l’ambiental
genera una il·luminació tènue a la
zona de la banyera i de la dutxa, i
la puntual s’usa per a l’àrea en què
hi ha el mirall.

Abans de la reforma

(A l’esquerra) Bany reformat d’estil actual amb banyera exempta contemporània. (Damunt d’aquestes línies) Imatge de
la distribució, el mobiliari i els materials de la cambra de bany abans de la reforma i detall dels bols sobre el taulell i de
les rajoles hexagonals que simulen l’acabat del marbre.
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Reforma de cuina
Una cuina quadrada per
viure i gaudir de l’espai
L’actualització de la cuina, tant
pel que fa al disseny de mobiliari
i materials com a les instal·lacions
de fontaneria i electricitat, va ser
una de les principals peticions de la
propietària de l’habitatge en què es
troba aquesta estança. Per aconseguir els objectius suggerits, l’equip
de professionals Nexdom conserva
la distribució original de la zona
d’aigües i focs i utilitza un disseny
de mobiliari totalment actualitzat
per aportar més funcionalitat i estètica a l’espai.

Distribució en L
Per a aquesta cuina de planta gairebé quadrada es manté la distribució en L que ja existia originalment, una distribució eficient en
què la zona d’aigües es troba en
un dels costats, mentre que la de
cocció s’instal·la a l’altre. Aquesta
distribució clàssica es converteix
en una de les més adequades en espais quadrats en què es vol deixar
una paret lliure per instal·lar-hi
una taula d’office.
Els materials emprats, de primera
qualitat, i l’ús de tons clars proporcionen més sensació d’amplitud
visual i lluminositat a l’espai, de
manera que transformen la cuina
original en una peça actual en la
qual es poden fer els àpats dels
dies de cada dia.

El Silestone és un dels materials
protagonistes de l’estança. Aplicant-lo al taulell i al frontal que
protegeix la paret, s’aconsegueix
un disseny actual d’una banda i
funcional de l’altra. Gràcies a les
propietats específiques que ofereix aquesta popular superfície
de quars, entre les quals destaca
l’alta resistència a les taques de
matèries habituals com són el cafè, la llimona, l’oli, el vinagre, etc.,
es converteix en una de les alternatives més eficaces per a espais
com la cuina.
Al terra s’instal·la un material porcellànic que simula l’acabat i la textura de la fusta. És un element que
aporta confortabilitat, resistència,
facilitat de manteniment i calidesa
a l’espai.

Zona d’emmagatzematge
En aquest projecte plantejat pel
nostre equip d’interioristes, es
presta especial atenció a la zona
d’emmagatzematge.
Per aquest motiu, es dissenya una
configuració de mobles alts i baixos, amb calaixos compartimentats de diferents mides i diferents
usabilitats, que ofereixen una gran
capacitat d’emmagatzematge, tant
d’aliments com de parament i estris
de cuina, per mantenir perfectament organitzat l’espai.

p
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Nexdom
t’ajuda a reformar
casa teva

Després de la reforma

Si vols adaptar la teva llar a les teves
necessitats i a les de la teva família, amb
Nexdom només t’hauràs de preocupar de
gaudir del resultat final.

Fem
projectes de
reforma integral.

T’adaptem
la cuina
al teu estil de vida.

Et reformem el
bany per donar-li un
aire nou i pràctic.

Dissenys exclusius
Gama Urban en
cuines i bany.

T’oferim un
pressupost
tancat.

Amb la garantia
i professionalitat
del RACC.

Abans de la reforma

Nexdom:
millorem la teva llar

Truca’ns al telèfon gratuït
900 242 242 (24h/365 dies l’any)
o entra a www.nexdom.cat

(A dalt) Cuina de planta quadrada en tons clars i gran
capacitat d’emmagatzematge. (A l’esquerra) Detall de la
il·luminació led instal·lada sota els mobles alts. (Damunt
d’aquestes línies) Fotografia abans de la reforma.
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Reforma bàsica
de bany des de

4.870 €*

11.590 €**

a
mm
a
g
va AN
No URB

a
mm
a
g
va AN
No URB

Bany model URBAN de 3,5 m2
Disseny exclusiu Nexdom

8.790 €

Reforma bàsica
de cuina des de

(IVA inclòs)

Renovació de vàter a terra, plat de dutxa, mampara
de vidre fix, aixetes monocomandament, mobles de
bany, mirall i focus. Col·locació de revestiment 25x75
i paviment amb rajola porcellànica d’imitació fusta
15x90. Retirada dels materials antics.*

14.555 €

(IVA inclòs)

Instal·lacions d’aigua i electricitat, revestiment
i paviment ceràmic. Mobiliari amb portes
laminades, taulell de Silestone. Inclou forn, placa
d’inducció i campana.**

Cuina integral
a Sarrià

Bany integral
a Sant Joan Despí

13.305 €

Cuina model URBAN de 8 m2
Disseny exclusiu Nexdom

(IVA inclòs)

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

24.563 €

(IVA inclòs)

Cuina de 15 m2. Renovació integral de la cuina i
del safareig. Instal·lacions, revestiment i mobiliari,
inclosos electrodomèstics i taulell.

Preus amb IVA inclòs. En les sol·licituds de reformes s’haurà d’abonar el cost de l’avantprojecte a l’inici del procés, que es descomptarà del pressupost final de la reforma. En les
reformes completes de bany o cuina i/o reformes integrals o parcials que incloguin bany o cuina, l’avantprojecte inclourà plànols i renderització en els casos que sigui possible.
Consulteu les condicions específiques de cada reforma. Actualment NEXDOM ofereix serveis de reformes als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, Sabadell i
Terrassa. En els propers mesos tenim previst ampliar la nostra cobertura geogràfica a nous territoris. Aquestes ofertes especials NO inclouen:
* Reforma bàsica de bany inclou canvi de banyera per plat de dutxa, mampara, aixetes i revestiment. NO INCLOU: modificacions de preses d’aigua o desguassos, posició del
vàter, posicions d’endolls i interruptors, accessoris de bany, porta d’entrada i finestra.
** Reforma bàsica de cuina inclou 4 metres lineals de mobiliari, taulell de Silestone, placa vitroceràmica, forn, campana extractora, revestiment d’una paret de 4 metres.
NO INCLOU: modificacions de preses d’aigua o desguassos, posicions d’endolls i interruptors o de preses elèctriques per a electrodomèstics, ni la substitució de portes i
finestres. Subministrament de frigorífic, rentadora i/o rentavaixelles, microones, estris de cuina o elements decoratius, cadires o mobiliari de menjador.

SI PENSES
EN REFORMES,
PENSA EN
NEXDOM

Consulta la nova gama
exclusiva que
t’oferim a

nexdom.cat

Cuidem la teva llar

Servei prestat amb mesures de seguretat i prevenció davant la COVID-19

DE VIATGE

RACONS
AMAGATS

Mentre la prioritat sigui la salut, els nostres viatges
hauran de ser a llocs ben propers. Et descobrim
avui tres racons amagats: els Avencs de la Febró, les
mines de sal de Cardona i Josa de Cadí, situats a
les comarques catalanes del Baix Camp, el Bages
i l’Alt Urgell.

Com va dir el poeta, “hi ha altres
mons, però tots són en aquest”. I
vet aquí el que farem a les següents
pàgines: descobrir paisatges i llocs
ocults o menys coneguts que de vegades s’amaguen a la vora de casa.
Paisatges que inspiren, indrets que
ens ajuden a evocar altres èpoques
i aventures que podem viure sense
haver de fer milers de quilòmetres.
Us convidem a baixar a les entranyes
de la Terra, a travessar portals cap
a altres dimensions i, fins i tot, a
buscar el Sant Greal. Descobrirem
racons perduts entre les muntanyes
de Prades (Baix Camp, Tarragona) i

enfonsats a les mines de sal de Cardona (Bages, Barcelona), i indrets
encisadors com el poblet de Josa de
Cadí (Alt Urgell, Lleida).

Els Avencs
de la Febró
Màgia i
aventura a
les muntanyes
de Prades
Al cor de les muntanyes de Prades, en
un lloc que bé podria ser la frontera
entre les comarques del Baix Camp i
el Priorat, hi trobem els Avencs i els
Gorgs de la Febró. Els avencs són un k
RACC
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OSCAR RODBAG

Per Josep M.
Palau Riberaygua

Els Avencs de la
Febró són unes
espectaculars
esquerdes a la terra,
una excursió molt
recomanable per a
tota la família.

RACC
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DE VIATGE

La muntanya de sal de Cardona és un fenomen natural únic al món. Visitar-la ens permetrà descobrir la importància de la sal, l’excepcionalitat
geològica del jaciment i el profit que la humanitat ha tret d’aquest recurs
natural.

k
conjunt de tres esquerdes que corren
en paral·lel prop d’un cingle o un talús,
i que resulten aptes per a una petita
aventura d’espeleologia en família;
mentre que els Gorgs són unes gorgues que resulten molt refrescants a
la fi de l’excursió, o senzillament fotogèniques, segons el clima del moment
de l’any en què les visitem.
Tant si és veritat com si no que a
la Mussara hi ha un portal que ens
condueix a una altra dimensió, del
que no hi ha cap dubte és que, per
les característiques calcàries de l’indret, unides a l’acció de torrents i

corrents d’aigua de cabal irregular,
s’ha erosionat el terreny i ha dibuixat
un paisatge màgic de coves, avencs
i cascades ocultes.
La visita més coneguda i valorada
per tothom que va a aquest indret és
la que porta a l’esquerda principal
i a la Cova Gran, a la qual s’arriba
sense gaire esforç després d’aparcar el cotxe en una cruïlla de camins
coneguda com el Pla de l’Agustenc. El
punt d’accés passa per una esquerda
estreta sobre la qual s’aguanta, en un
estrany equilibri, una roca enorme,
que queda encaixada entre dues paRACC
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rets. Més avall, i amb l’ajuda d’una
bona llanterna o frontal, podem endinsar-nos a la cova. A l’interior, d’accés apte per a gairebé tots els públics,
hi pot fer força fresca.
Si l’emoció de la visita ens ha deixat amb el cos fred, n’hi haurà prou
de seguir les indicacions del sender
GR-7 en direcció al poble d’A rbolí
per entrar en calor. Pel camí, una
pista ens durà directes a les gorgues.
Que la cascada sigui més o menys
espectacular ja dependrà de si ha
plogut molt o poc, però el conjunt
no decep mai.

JORGE FRANGANILLO/CC

L’agència
del RACC et
descobreix
nous racons
% Prades (Baix Camp)
Apartament de 3*.
Només allotjament.
3 dies des de

105€

% Mines de sal de Cardona
Al Parador de Cardona, 4*.
Només allotjament.
3 dies des de

110€

% Saldes (Berguedà)

Mines de sal
de Cardona
Viatge al centre
de la Terra
A la comarca del Bages, la població
de Cardona exhibeix orgullosa, en
la distància, el perfil del seu característic castell medieval, que té
el seu contrapunt a la muntanya de
sal de la població, actualment parc
cultural. Sembla que l’explotació

d’aquest condiment va començar
de manera molt limitada en el Neolític, i va continuar, amb mètodes
moderns i a cel obert, fins al segle
XVIII. Pel camí, els Folch de Cardona es van fer rics i van guanyar
poder i influència, fins al punt que
van ser proposats en diverses ocasions com a virreis de Nàpols i Sicília
a l’època de la Corona d’Aragó; però
no va ser fins a principis del segle
XX que es va descobrir una important veta de potassa que canviaria
completament la vida de la població.
La mina Nieves de Cardona va es- k
RACC
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Hotel de 3*. En règim
d’allotjament i esmorzar.
3 dies des de

110€

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

Reserva ara

Més informació al
telèfon 93 208 70 00,
WhatsApp 696 861 660,
agències i raccviatges.cat

BYELIKOVA OKSANA/EYEEM/GETTY

DE VIATGE

Josa de Cadí és un
poble situat a la
cara sud de la serra
del Cadí i punt de
partida del camí
dels Bons Homes.

k
tar en actiu fins al 1990 i, després
de tancar-la, es va reobrir com a
atracció turística l’any 2003.
El trajecte guiat que es fa actualment recorre cinc-cents metres de
galeries a gairebé noranta metres de
profunditat. Només arribar al Parc
Cultural de la Muntanya de Sal, destaca la construcció de l’antic pou de
María Teresa, semblant a un animal
mitològic fossilitzat que ens observa. Després de donar un cop d’ull a
les instal·lacions mineres i al centre
d’artesania Art Sal, un 4x4 transporta el visitant fins a l’entrada de

la muntanya. Tan bon punt som a
l’interior de la mina, els passadissos juguen a despistar-nos com si
fóssim en un laberint excavat per
éssers estranys directament procedents d’un llibre de fantasia èpica.
Aquesta sensació s’intensifica quan
s’arriba als punts més destacats de
l’experiència, com són la Sala Coral
i la seva gran quantitat d’estalactites i estalagmites de sal, formades
amb el pas dels anys i que recorden
un fons marí de corals, o l’anomenada Capella Sixtina, on esclata
tota la varietat cromàtica provocaRACC
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da per les pacients filtracions d’un
torrent salat que acaba confluint al
riu Cardener.
A la sortida, val la pena acceptar
el repte de pujar al castell de Cardona, situat just davant, per tal de
completar l’excursió. El va fundar
ni més ni menys que Guifré el Pilós i va exercir un paper clau en la
Guerra de Successió contra Felip V,
ja que va ser l’últim bastió que es
va rendir durant les hostilitats. De
tot plegat, avui només en queden la
pedra imponent i les vistes panoràmiques sobre la comarca.

Josa de Cadí
Les llegendes
del camí dels
Bons Homes
Si féssim una línia recta entre la Seu
d’Urgell i Berga, a meitat de camí i
molt a prop del Pedraforca, a la cara
sud del Parc Natural del Cadí-Moixeró veuríem retallada la imatge d’un
petit poble enfilat en una muntanya.
Es tracta de Josa de Cadí, un lloc

que va romandre deshabitat durant
anys a l’hivern i que ara té trenta
habitants. El nom de Josa sembla que
deriva del basc jaus, ‘caure’, paraula
que també es pot traduir com ‘pendent’. I és cert que haurem de vèncer
una costa molt dreta si volem arribar a la part alta d’aquest llogaret.
El seu aspecte és, sens dubte, d’una
gran bellesa plàstica, però també
fa pensar en un últim refugi, un
indret inaccessible per amagar-s’hi
o, potser, per defensar-se. I això és
precisament el que va ser en època
medieval per als càtars o albigesos,
RACC
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un moviment religiós cristià que va
estar molt arrelat tant al Llenguadoc francès com al nord de Catalunya i que va ser considerat heretgia
perquè feia una defensa radical de
l’ascetisme i de la necessitat de desfer-se dels béns terrenals. Allà, en
aquell punt que controla el pas de la
carretera que va de Gósol a Tuixent,
van buscar amagatall a la cova dels
Escarols. Del castell que defensava
la posició, no en queda res, tret de
les pedres que es van aprofitar per
a la construcció de l’església actual.
Actualment, el camí dels Bons k

DE VIATGE
k
Homes s’ha convertit en una ruta transpirinenca amb un recorregut de gairebé 200 km. L’itinerari
segueix les traces d’aquells càtars
que, segles enrere, van fugir de les
persecucions i als quals van anomenar bons homes i bones dones. El
camí complet comença al santuari de Queralt, al costat mateix de
Berga, i arrenca en direcció nord
passant per la reserva del Cadí i,
ja en terres franceses, s’acosta al
castell de Montsegur i a la ciutat
de Foix. Montsegur, per cert, va ser
el lloc on es va donar per liquidada l’heretgia càtara després d’un

Aquestes festes
et mereixes
vacances
Abans de tornar a la rutina, regala’t
unes vacances visitant paratges
increïbles a preus molt especials.
T’ho mereixes!
Amb el RACC, planificar és estalviar

El camí dels Bons
Homes és una ruta
transpirinenca de
gairebé 200 km que
segueix les traces
d’aquells càtars
que van fugir de la
persecució religiosa
durant l’època
medieval.
terrible setge, i també on els nazis
van buscar segles més tard… el Sant
Greal! Qui recorri la ruta sencera ha de preveure uns nou o deu
dies de caminada, però, per a qui
no tingui tant de temps, sempre és
interessant recórrer alguns dels
trams del sender de llarg recorregut GR-107, potser prenent com a
punt de partida el poblet de Josa
de Cadí. Sens dubte una manera
ideal de descobrir els paisatges i
monuments més emblemàtics de
les zones del Berguedà, la Cerdanya i l’A rieja.

p

AGÈNCIA DE VIATGES
93 208 70 00
raccviatges.cat
696 861 660

LA VALL D’ARAN

LA SEU D’URGELL

4 dies

4 dies

120 €

128 €

Hotel 4* (només allotjament)
Cancel·lació gratuïta
fins a 7 dies abans

Hotel 3* (només allotjament)
Cancel·lació gratuïta
fins a 2 dies abans

ANDORRA

CARDONA

4 dies

4 dies

142 €

154 €

Hotel 3* (només allotjament)
Cancel·lació gratuïta
fins a 5 dies abans

Hotel 4* (només allotjament)
Cancel·lació gratuïta
fins a 2 dies abans

LA CERDANYA

CAMPRODON

4 dies

4 dies

155 €

205 €

Hotel 3* (allotjament i esmorzar)
Cancel·lació gratuïta
fins a 7 dies abans

Hotel 3* (només allotjament)
Cancel·lació gratuïta
fins a 3 dies abans

des de

des de

des de

des de

des de

des de

Preus per persona en habitació doble. Preus dinàmics subjectes a variació en funció de la disponibilitat de places. Consulteu condicions.

Mobility
Club

DE VIATGE

Donem suport al comerç de proximitat i al sector hoteler

Els hotels i la restauració es reinventen
Apel·lar a la solidaritat entre nosaltres i prioritzar el consum local esdevé la
millor manera d’ajudar a revitalitzar el teixit econòmic i social dels sectors més
perjudicats per les restriccions imposades per frenar l’expansió de la covid-19.

1

2

3

L’hotel Ohla Barcelona, ubicat al cor
del Barri Gòtic, ofereix paquets gastronòmics per regalar experiències
úniques. L’oferta inclou el menú degustació “Terra i Mar”, o bé un menú
vegetarià, al restaurant Caelis (d’una
estrella Michelin i que dirigeix el
xef Romain Fornell), i passar la nit
en una de les habitacions Design
Deluxe de l’establiment.

Per gaudir de la sorprenent i gustativa cuina de Nandu Jubany i Anna
Orte, el millor és dormir a l’hotel
Mas Albereda (Sant Julià de Vilatorta), on la parella ha traslladat la
vaixella, cadires i tot l’attrezzo del
restaurant Can Jubany (Calldetenes),
i hi ha instal·lat un autèntic pop-up
del seu propi local, que enguany celebra els 25 anys.

L’interiorisme i les magnífiques vistes
dels Yurbban Hotels, ubicats al carrer
Trafalgar de Barcelona, són la millor
carta de presentació per convertir-se
en estudis de rodatges cinematogràfics i publicitaris. Una activitat
pensada per donar vida a aquests
establiments durant els mesos que
encara es pot prolongar la situació
provocada per la pandèmia.

Menú degustació + 1 nit d’hotel,
des de 314€ per persona.

Menú degustació + 1 nit d’hotel,
des de 378,70€ per parella.

Més informació:
www.yurbban.com

Ohla Barcelona
Sopar i somiar de luxe

Mas Albereda
Experiència pop-up
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Yurbban Hotels
Un plató de pel·lícula

Jordi Mestre Masdeu
President del Gremi d’Hotels de Barcelona

La resiliència del sector hoteler:
el futur de Barcelona

4

Hilton Diagonal Mar
Proximitat amb els veïns
El Hilton Diagonal Mar ha diversificat la seva oferta reenfocant-se
cap al client local perquè pugui
gaudir de les seves instal·lacions
sense necessitat d’allotjar-se a
l’establiment. Als nous clients se’ls
rep amb safates de benvinguda i la
possibilitat de menjar al restaurant i gaudir d’abonaments per a
consumicions.
Més informació:
www.hilton.com

A aquestes altures es fa gairebé inne-

del 5% del PIB de la ciutat, aporta anu-

cessari insistir en la dramàtica situació

alment més de 340 milions d’euros en

que travessa la indústria turística, es-

concepte d’impostos i aglutina més de

pecialment al nostre país, com a conse-

30.000 treballadors vinculats directa-

qüència de la crisi sanitària provocada

ment a la seva activitat.

per la covid-19.

Però la rellevància que té va més enllà

Sí que cal insistir, però, en com l’aturada

d’aquestes xifres. Parlem d’un sector

en sec d’un motor, el turístic, ben grei-

clau per a Barcelona: que no es pot des-

xat i que funcionava a ple rendiment,

localitzar, estable, sòlid i fiable, pivot per

ha sacsejat els fonaments d’una activi-

a la societat civil i els sectors empresari-

tat que és pilar indiscutible de la nostra

al i administratiu de la ciutat i plenament

estructura econòmica i social, palan-

compromès amb els seus veïns.

ca i dinamitzadora de moltes activi-

Una infraestructura hotelera que esde-

tats transversals, a més de posar en risc

vé peça clau en la internacionalització i

molts aspectes vinculats que fins ara

el posicionament de Barcelona a l’hora

eren obviats o menystinguts per certs

d’assolir la captació de grans esdeveni-

actors socials i polítics.

ments; uns fets que propicien l’arribada

Val la pena recordar que la indús-

de talent i noves empreses o centres

tria turística representava, a principis

d’investigació al seu voltant. Tot plegat

d’aquest any 2020, més del 12% del PIB i

amb una aposta ferma per la innovació

el 14% d’ocupació laboral de Catalunya,

en la indústria turística, com a base de

segons les dades de la Generalitat. La

l’excel·lència i la qualitat.

mateixa exconsellera d’Empresa i Co-

En el dramàtic context actual, on bona

neixement, Àngels Chacón, reconeixia

part de la infraestructura hotelera de la

a principis d’aquest any que no hi havia

ciutat ja fa nou mesos que està tancada

cap altra indústria que aportés aquestes

i sense cap tipus d’activitat ni ingres-

xifres. No en va, Catalunya és la destina-

sos, val la pena posar en relleu la capa-

ció més visitada a Espanya i concentra

citat de resiliència de les persones que

el 21% del turisme estranger, que l’any

la conformen. Una resiliència que rau

2019 va generar una despesa de més de

principalment en el seu grau de respon-

21.000 milions d’euros al nostre territori.

sabilitat, conscients que el present i el

Òbviament, el pes del turisme a Bar-

futur de la ciutat i dels seus veïns passa,

celona també és indiscutible, amb un

en bona part, per elles.

desenvolupament de la seva activitat

Aquesta responsabilitat, però, no pot

que està vinculat pràcticament amb

ser assumida sense l’ajuda i la implicació

tots els agents econòmics i socials del

de les administracions pertinents, a les

seu entorn.

quals hem adreçat de forma reiterada

El sector hoteler de Barcelona és, en

les nostres peticions per tal de mante-

aquest sentit, un clar exemple d’això. En

nir amb vida i salvar un sector vital per

termes econòmics representa al voltant

a Barcelona.
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Nadal a través dels ulls de Santa Claus
JUHO KUVA/VISIT FINLAND

El Pare Noel i els seus ajudants, els elfs, preparen els regals des de la seva
oficina a Rovaniemi, la capital de Lapònia, a Finlàndia. PER MÒNICA GALINDO

Lapònia, nord de Finlàndia, fa prop
de 100 anys. Un viatger qualsevol
s’obria pas entre la neu i les aurores
boreals amb l’objectiu de travessar el
cercle polar àrtic. La seva sorpresa
va ser trobar-se el cim del Korvatunturi, el lloc secret on viu Santa
Claus amb la seva dona, els elfs i
els rens que l’ajuden a portar la màgia i els regals a tot el món.

On tot l’any és Nadal
Davant de la possible arribada de
més viatgers, Santa Claus va tenir
una idea genial per preservar la tranquil·litat dels elfs que fabriquen els
regals i mantenir la seva intimitat.
Per això, molt a prop d’aquest indret,

va crear una oficina, a la localitat de
Rovaniemi –la capital de Lapònia,
destruïda durant la Segona Guerra
Mundial–, on tots els nens i nenes
del món el poden visitar. Al voltant
de la cabana ha crescut un poble on
tot l’any es viuen les festes de Nadal.
Entre les atraccions més destacades,
a banda de l’oficina de Santa Claus,
hi ha l’oficina de correus, el centre
neuràlgic on es reben les peticions
dels nens i nenes de tot el món
(des del 1985 s’han rebut 18 milions
de cartes de 199 països), la casa de
Nadal de Santa Claus, i la casa de
la senyora Claus, que ensenya als
més petits com fer les tradicionals
galetes de gingebre.

p
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Una atracció
turística de
ressò mundial
Rovaniemi és la ciutat natal oficial
de Santa Claus i ha contribuït decisivament a fer que Finlàndia s’hagi
convertit en un important centre internacional per al turisme. El poble
del Pare Noel, al cercle polar àrtic,
obre 365 dies l’any. Aquesta atracció turística atreu més de 500.000
visitants anuals d’arreu del món.
Més informació:
santaclausvillage.info/es
www.visitfinland.com/es

Centre RACC Auto

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

Prepara el teu cotxe
per a l’hivern

Revisió Prèmium
Assegura’t que tot està en
ordre. Revisió que inclou
canvi d’oli i filtres de l’oli, de
l’habitacle i d’aire.
Des de

144,95 €

10% de dte. soci inclòs*

SEGURETAT
CONFORT
PREVENCIÓ

Revisió Oficial
La millor revisió, al millor preu,
seguint tots els estàndards
de manteniment fixats pel
fabricant per preservar-ne la
garantia oficial.

30%

d’estalvi**

Totes les marques de pneumàtics al millor preu.
Canvi de llums i revisió de la calefacció.
Anticongelant per protegir el teu motor.

* Consulta les condicions de la Revisió Prèmium al web del RACC.
** Estalvi de fins a un 30% en el preu final en comparació amb el preu d’un concessionari oficial.

NOVETATS MOTOR

ELS PROTAGONISTES DE
FINALS D’ANY I DEL 2021
La pandèmia no ha frenat la innovació en la indústria de l’automòbil i així ho
confirma l’última onada de nous models. Segueixen a l’alça els SUV i tot apunta
que en el 2021 s’accelerarà l’arribada massiva de vehicles de totes les marques
amb un denominador comú: l’electrificació. PER TONI LAGUNAS

Formentor, CUPRA es consolida.
Sense córrer però sense aturar-se,
CUPRA, la marca esportiva de Seat,
va prenent forma amb una oferta
que augmenta de mica en mica amb
productes propis creats a la planta
de Martorell. L’últim exemple és el

Cupra Formentor, que es caracteritza
per un disseny molt atractiu i per una
esportivitat que despunta, gràcies als
seus motors de gasolina, dièsel i híbrids endollables (es comercialitza a
Espanya amb cinc motors), amb potències compreses entre 150 i 310 CV.
RACC
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A més, aquest vaixell insígnia de la
marca té un preu molt competitiu,
si en tenim en compte el disseny, la
qualitat i les prestacions que ofereix.
El SUV Formentor, amb motor TSI
(gasolina) de 150 CV i canvi manual
o automàtic DSG, es ven a partir de

44.900 €. També formaran part de
la família Formentor el VZ 2.0 TSI
de 310 CV amb canvi DSG 4Drive,
i els híbrids endollables de 204 i
245 CV. En tots els casos, les prestacions i el comportament dinàmic
són d’alt nivell esportiu.

BMW potencia l’electrificació
amb l’iX3. La tercera generació
del SUV X3 arriba amb novetats:
per primera vegada un BMW està
disponible amb motor de gasolina,
dièsel, híbrid endollable o completament elèctric. L’iX3, 100% elèctric, augmenta en un 30% la densitat
d’energia de la propulsió respecte
dels actuals elèctrics del grup gràcies
a les noves bateries, que ofereixen
una autonomia de fins a 460 km.
Passa del 0 al 80% de la càrrega en
34 minuts, i una càrrega de 10 minuts genera 100 km d’autonomia. El
preu proposat per BMW és a partir
de 72.300€.

Toyota C-HR Electric Hybrid, el
més venut de Toyota. Toyota és la
marca més “híbrida” de totes per la
seva aposta per aquest tipus de propulsió des de fa anys. El model més
venut de la seva gamma a Espanya
és el SUV C-HR Electric Hybrid, que
es renova per al 2021, tot i que ja ha
sortit a la venda. Presenta actualitzacions en seguretat activa, com ara el
sistema de manteniment de la trajectòria, i també destaquen la ràdio digital (DAB) i el sistema d’avís acústic
AVAS, que alerta els vianants de la
presència del vehicle quan se circula a velocitat baixa en mode elèctric.
Disponible des de 25.800€.

Nissan Ariya, canvi de disseny
i molt més. L’elèctric Ariya, acabat de sortir del forn, estarà a la
venda a Espanya cap a mitjans
del 2021, tot i que aquesta data es
podria avançar. Es tracta del que
Nissan defineix com “un rumb de
disseny completament nou”. Som
davant d’un crossover elèctric de
nova concepció, que fa 4,60 metres
de longitud, i proposa cinc nivells
de potència, de 218 a 394 CV, i dues
dimensions de bateria, amb 63 i 87
kWh, respectivament, que proporcionen una autonomia d’entre 360
i 500 km. La tracció pot ser anterior o 4x4 amb tecnologia Nissan
AWD e-4 RCE.

ID.4, el primer SUV elèctric
de Volkswagen. L’ID.4 es munta
sobre la plataforma MEB, que és
la que VW fa servir per als seus
models elèctrics. És el segon model de la submarca ID, després de
l’ID.3, i el primer SUV 100% elèctric. Amb potències entre 209 i 300
CV, pot arribar a una autonomia
de 522 km. De moment, hi ha a la
venda l’ID.4 1st, amb 204 CV de
potència, una autonomia de 501
km i un preu a partir de 45.485€.
Amb sistemes avançats, disposa de
controls intuïtius i connectivitat
d’última generació amb descàrrega
remota d’actualitzacions i accés a
serveis on-line.
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NOVETATS MOTOR

Renault Captur E-TECH, híbrid amb tecnologia de F1. El Captur,
el SUV urbà de Renault, va arribar l’any 2019 a la seva segona generació
carregat de novetats, començant pel disseny exterior i per una longitud
11 cm més llarga, fins als 4,23 metres, i una distància entre eixos superior.
Pel que fa a les versions, l’últim és la tecnologia E-TECH híbrida endollable, inspirada en la utilització i recuperació de l’energia de la F1. Amb
160 CV de potència, consumeix de mitjana (incloent l’autonomia en elèctric, que és de 50 km) 1,4 i 1,5 l/100 km, segons l’acabat Zen o SL, i emet 33
i 34 g/
 km, respectivament. El preu se situa entre els 31.200 i els 32.500€.

Audi S3 Sedan, compacte 4 portes
amb 310 CV. El nou A3 va arribar a
mitjans d’any amb canvis substancials en disseny, connectivitat, ajudes
a la conducció i un interior nou, inclosos comandaments i pantalles. La
lletra S significa, en Audi, potència,
i això és el que s’ha aplicat tant a la
carrosseria Sportback com a la sedan
en els S3. El sedan torna a superar
amb nota el disseny d’aquest tipus
de compactes 4 portes. Fa 4,5 m de
llarg i té un maleter de 370 litres,
davant dels 4,34 m de llarg i els 325
litres de l’Sportback. Som davant
d’un cotxe familiar i alhora esportiu
amb 310 CV i 400 Nm de parell. A la
venda a partir de 54.890€.

Citroën C3 Aircross, SUV aventurer a bon preu. L’Aircross és el
germà “robust” del C3, gràcies sobretot al seu aspecte i a una carrosseria elevada, cosa que es nota en el
moment d’accedir al vehicle, en el
lloc de conducció, en l’espai per als
ocupants i en la possibilitat d’entrar
en terrenys fora de l’asfalt gràcies
a l’anomenat “control d’adherència
en descens assistit en pendents”. El
comprador pot triar entre 85 combinacions, encara que si parlem de
motors, només són tèrmics (dièsel i
gasolina), entre 102 i 120 CV de potència i amb preus molt competitius,
des de 16.800€.

Peugeot 3008, SUV amb “poder
d’elecció”. La marca del lleó ha presentat amb el nou 3008 el que defineix com “una nova era de modernitat amb més elegància”. En disseny,
aposta per un nou frontal que li dona
un toc de personalitat ben intens
i uns grups òptics posteriors Full
Led que destaquen especialment.
En motoritzacions, els compradors
poden triar entre un motor híbrid
endollable amb tracció a dues o quatre rodes i motors de gasolina o dièsel. Líder en el mercat dels SUV,
amb 800.000 unitats fabricades, té
un gran ventall d’opcions i preus,
entre 27.300 i 49.700€.

Golf GTI, el compacte esportiu
etern. Ja en són vuit, de generacions
del Golf GTI. Cada vegada és més
difícil superar l’anterior, però una
vegada i una altra ofereix millores
en disseny i tecnologia. Amb una potència de 245 CV i un parell màxim
de 370 Nm, accelera de 0 a 100 en
6,3 segons. Per ara es comercialitza
amb el canvi automàtic DSG, però
aviat en sortirà la versió manual de
sis velocitats i també podrem veure
una versió amb 300 CV de potència.
I atenció a la proposta 100% digital,
amb pantalla Cockpit i nou sistema
de infoentreteniment. A la venda
des de 42.280€.
RACC
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T’ajudem a
escollir el
millor vehicle

Mercedes Benz Classe A250, en
mode endollable. El compacte de
Mercedes, que tantes i tan bones notícies ha donat a la marca, ha fet el
salt definitiu al món de l’electrificació amb la versió endollable, que
es presenta amb carrosseria compacta i també sedan. L’autonomia
en funcionament elèctric és de fins
a 69 km, i les bateries es poden recarregar en poc més de 3 hores en
un endoll domèstic. Conjuntament,
el motor de gasolina i el motor elèctric arriben als 218 CV de potència.
Està disponible per al comprador en
diferents modes de conducció, entre
ells el 100% elèctric. El model és a
la venda des de 39.400€.

LEXUS UX 300e, crossover urbà
elèctric de luxe. La marca japonesa
de luxe presenta, amb el seu UX 300e,
una aerodinàmica innovadora per
millorar el rendiment del vehicle i
augmentar-ne l’autonomia. A més
de detalls molt i molt curosos en els
materials, cal fixar-se en l’amplitud
de l’habitacle, que proporciona més
comoditat, i en el volum del maleter,
de 367 litres, que s’aconsegueixen
gràcies a la situació de les bateries,
col·locades a sota dels seients del
darrere. Ofereix una autonomia de
fins a 315 km, encara que en l’acabat superior és de 305 km. Els preus
van des de poc menys de 50.000€
fins a 63.500€.

Des del nostre servei de
Venda de Cotxes, t’oferim
assessorament gratuït
especialitzat per ajudar-te
a trobar el vehicle que s’adapti
millor a la teva manera de
moure’t.

Assessorament
personal i gratuït
per als socis.

Ofertes
especials
en vehicles nous,
seminous i km 0.

Últimes novetats
en motorització i
consum eficient.

Seat Leon e-Hybrid, el primer “endollable” de Seat. Seat també s’ha
apuntat als híbrids endollables amb el nou León, i gràcies als seus 64 km
d’autonomia en mode elèctric aconsegueix l’etiqueta O de la DGT. Disponible en dues carrosseries, 5 portes i familiar, i amb els dos acabats superiors, Xcellence i FR. Els 204 CV de potència s’assoleixen gràcies a un
motor de gasolina de 150 CV associat a un d’elèctric de 116 CV, amb una
acceleració de 0 a 100 km/h en 7,5 segons. El consum mitjà és d’1,4 litres
als 100 km i emet només 32 g/km de CO2. Les bateries es carreguen en 3
hores i 42 minuts. És a la venda per 34.080€.
RACC
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Consulta totes
les ofertes
Trucant-nos al
tel. 900 357 357
o per WhatsApp
al 696 861 660.

NOVETATS MOTOR

Tenim el cotxe que busques al millor
preu i amb condicions exclusives
Si et cal canviar el teu vehicle, el Servei de Venda de Cotxes del RACC
et proposa models nous, km 0 i de rènting, a uns preus imbatibles.

Toyota CHR 125H
Advance Electric Hybrid

Renault Captur Zen E-TECH
híbrid endollable 117 kW (160 CV)

Sistema d’integració mòbil, detector d’angle mort (BSM) i sistema d’entrada i arrencada sense clau. PVP: 31.710€

Consum mixt WLTP (l/100) des d’1,4 fins a 1,7. Emissions WLTP
CO2 (g/km) des de 32 fins a 37,3. PVP: 33.760€

Oferta RACC

24.261€

Oferta RACC

196,13€/mes (49 quotes).
Quota inicial: 6.000€. Quota final: 14.286,78€.

28.370€

347,92€/mes (60 quotes). Quota final: 15.340,80€.
1 any d’assegurança. Extensió de garantia 2+1. Manteniment 3 anys.

G
RÈNTIN

Lexus UX 300e

Mercedes GLA 250 e

Acabat ECO. Compatibilitat Apple CarPlay i Antroid Auto,
control de creuer adaptatiu, Lexus Safety System+, etc.
PVP: 51.000€

160 CV + 74 CV. Híbrid endollable de gasolina. AMG Line, paquet Premium, paquet Night, canvi automàtic 8G DCT. Fins a
76 km d’autonomia elèctrica. Lliurament immediat.

Oferta RACC des de

49.900€

Oferta RACC

Instal·lació de punt de càrrega a domicili gratuïta. Compatible
amb els ajuts MOVES de fins a 5.000€.

RACC

399€ al mes

En 48 quotes i 20.000 km/any. Inclou assegurança, garantia
i manteniment de Mercedes-Benz Renting.
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Consulta totes les ofertes a www.racc.cat/venda-de-cotxes, al 900 357 357, a través de
WhatsApp al 696 861 660 i en oficines RACC.

Nissan QASHQAI Dig-t 140 CV
6m/t 4x2 n-Connecta

Peugeot 3008 Allure 130 CV
gasolina manual

Color blanc sòlid i amb extres com els llums LED i paquet sostre i barres, etc. PVP: 30.640€

SUV amb un look elegant i elements distintius com els retrovisors exteriors i carcasses cromades, etc. PVP: 33.450€

Oferta RACC

22.500€

Oferta RACC

185€/mes (36 quotes). Quota inicial: 5.950€. Quota final 14.958€.
Inclou 3 anys de manteniment i 5 anys de garantia.

24.500€

399,87 €/mes (47 quotes). Sense entrada.
Quota final: 14.843,09€. Finançament Easy Credit.

OFERTA ESPECIAL SOCIS RACC

BMW X1 sDrive 18d 150 CV
Automàtic / Advantage

Seat León 1.0 eTSI 81 kW
(110 CV) DSG Start/Stop Xcellence

Llums led autoadaptables, llantes de 19’’, sistema intel·ligent
de tracció a les quatre rodes, etc. PVP: 40.264€

Amb un disseny atractiu i equipat amb les últimes tecnologies d’ajuda a la conducció. PVP: 27.870€

Oferta RACC

33.149€

Oferta RACC

19.492€

300€/mes (60 quotes).
Quota inicial: 1.592€. Quota final: 8.551€.

287,27€/mes (48 quotes). Quota inicial: 7.500€.
Garantia de manteniment 5 anys o 100.000 km.
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PVP OFICIAL FIXAT PER FABRICANTS. ELS PREUS SÓN ORIENTATIUS I SENSE CARÀCTER CONTRACTUAL. ELS DEFINITIUS ELS CONFIRMARÀ EL CONCESSIONARI COL·LABORADOR. IVA INCLÒS. UNITATS LIMITADES. OFERTES VÀLIDES FINS A ACABAR-NE LES 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.

RACC Venda de cotxes

Ara més que mai,
seguim al costat dels socis

Assistència a la llar
Resolem qualsevol urgència a la llar per
a problemes d’electricitat, d’aigua, de
vidres i de serralleria. A més, oferim un
servei de substitució urgent
d’electrodomèstics.

Assistència mèdica telefònica
i pediatre de guàrdia
Si tens una emergència mèdica,
truca’ns. I recorda que disposes d’un
servei de consultes pediàtriques per als
més petits.

Assistència tecnològica
Si tens algun problema tècnic, has de
configurar algun aparell electrònic o
fas teletreball i necessites ajuda,
truca’ns.

Ser del RACC sempre surt a compte

ca

als

Al RACC mantenim els nostres serveis actius per garantir
l’assistència, adoptant les mesures de seguretat necessàries i
ampliant i potenciant els serveis més urgents. Perquè davant la
situació actual, seguim al costat del soci, ara més que mai.

Assessorament jurídic
Tens a la teva disposició el departament
legal del RACC per a dubtes jurídics en
qualsevol àmbit, ja sigui laboral,
econòmic, familiar o personal.

Assistència mecànica
i a la mobilitat
Et donem assistència en cotxe, moto,
bici i patinet. Resoldrem l’avaria al
moment o t’oferirem una alternativa
per continuar el trajecte.

Servei de gestoria
T’ajudem en totes les teves gestions i
tràmits perquè no hagis de perdre
temps i no t’hagis de preocupar de res.

Si tens una urgència:
900 242 242

Si vols informació:
900 357 357

ELS SOCIS ENS EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA

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

“Estic molt satisfet per la rapidesa i l’agilitat del RACC”
Un diumenge de finals d’octubre vaig patir un accident
de moto a Pont de Montanyana. De seguida va venir
una ambulància que em va traslladar a l’hospital de
Barbastre, on em van dir que tenia el braç trencat per
diversos llocs i que calia operar-me. Com que disposo
d’assegurança mèdica em volia operar en un hospital
prop de casa. El RACC va coordinar el meu trasllat
fins allà. L’endemà, puntualíssima, va arribar l’ambuRACC

lància UCI que s’encarregaria de fer-ho, en la qual em
van acompanyar un metge i un infermer del RACC.
Estic molt satisfet per la rapidesa i l’agilitat amb la
qual el RACC va organitzar el trasllat i per l’atenció
que vaig rebre.
Josep Maria Mas_ Trasllat interhospitalari des de
Barbastre.
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Compta amb
l’ajuda del RACC
les 24 hores
El RACC disposa d’un equip de professionals les 24h tots els dies de
l’any per oferir als seus socis assistència en viatge, mèdica, mecànica
i a casa.
Sempre que necessitis ajuda 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) o contacta amb
l’app d’assistència.
L’any 2019 es van fer

140.530

serveis d’assistència mèdica,

11%

l’
del total de serveis
d’assistència prestats.

“Amb Nexdom hi
va haver feeling
des del principi”

“No ens vam sentir
sols en cap moment
del viatge”

Recentment hem reformat el bany
de casa. Vaig conèixer Nexdom a
través de la revista. Em va convèncer d’ells el feeling que hi va
haver des del principi, vam entendre’ns molt bé de seguida. Jo
no tenia massa clar què volia i em
van assessorar molt bé. La simulació 3D que fan servir també em
va ajudar a fer-me’n millor a la
idea. La cap d’obres sempre estava
disponible, cosa que vaig agrair
molt. Els objectius es van assolir,
el disseny i el resultat final em
van agradar i davant dels imprevistos l’empresa va mostrar una
gran capacitat resolutiva.

Estàvem passant uns dies a Narbona
i vaig patir una caiguda fortuïta. Tenia la cama trencada i dubtava de si
operar-me allà o fer-ho a Barcelona.
Al RACC van aconsellar-nos fer-ho
allà. A les quatre hores ja m’havien
operat! També vam coordinar la tornada a casa dos dies després amb ambulància. El RACC ens va acompanyar i assessorar en tot moment, va
encarregar-se de totes les gestions i
també ens va ajudar a trobar hotel a
Narbona perquè la meva dona pogués
ser a prop de l’hospital, ja que el que
teníem contractat era a Carcassona.
No ens vam sentir sols en cap moment.

Montse Juncà_ Reforma del bany.

Jordi Riba_ Assistència mèdica urgent a Narbona.
RACC
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L’any 2019 es van fer

219.975

serveis d’assistència a la llar,

26%

el
del total de
serveis d’assistència prestats.
L’any 2019 es van fer

760.534

serveis d’assistència mecànica,

63%

el
del total de
serveis d’assistència prestats.

Fes-te’n soci ara

Més info al 900 357 357
o a www.racc.cat

LES NOTÍCIES DEL RACC

ASSISTÈNCIA RACC

Ara també pots demanar una
assistència mecànica via WhatsApp
A TRAVÉS D’AQUESTA EINA RÀPIDA I GRATUÏTA PODRÀS SEGUIR L’EVOLUCIÓ DEL SERVEI.

El RACC continua treballant per ser
més a prop dels seus socis i clients i,
a partir d’ara, també es pot sol·licitar
l’assistència mecànica del vehicle
a través del número de WhatsApp
638 220 311. Gràcies a aquesta eina
gratuïta i ràpida es pot fer el seguiment, en tot moment i en temps real,
de la ubicació del mecànic RACC que
s’encarregarà de realitzar el servei.

Aquest nou canal s’afegeix als que ja
ofereix el Club: l’App RACC Assistència, que facilita al soci demanar
ajuda mecànica, mèdica, a la llar o
en viatge des del telèfon mòbil, i el
telèfon 900 242 242, operatiu les
24h, els 365 dies de l’any.
El servei d’assistència mecànica del
Club és un dels més ben valorats pels
socis i clients per la seva qualitat i
RACC
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atenció personalitzada, i ha assolit
una puntuació de 9,20 en una escala
de 10 pel que fa al nivell de satisfacció pel servei rebut.

638 220 311

Nou WhatsApp
Assistència Mecànica

VIA-T

MOU-TE SEGUR
AMB EL VIA-T
El ViaT RACC by Bip&Drive, el sistema de telepeatge més còmode, ràpid
i fàcil d’instal·lar, et permet passar
peatges d’Espanya, França i Portugal,
accedir a pàrquings i pagar parquímetres sense haver de tocar cap tiquet gràcies a la tecnologia contactless.
Tot per només 18,15€ anuals. Lliurament en 48 hores trucant al
900 357 357 o a www.racc.cat.

AVANTATGES RACC

CARREGA
GASOLINA AL
MILLOR PREU

RACC SPORT

Assistència RACC
Sport especial neu
GAUDEIX DE LA MÀXIMA PROTECCIÓ A LA NEU O
MENTRE PRACTIQUES L’ESPORT QUE MÉS T’AGRADA,
FINS I TOT SI ÉS DE RISC, DURANT TOT L’ANY I A
QUALSEVOL LLOC DEL MÓN.
Amb el nou paquet especial que
inclou l’assistència RACC Sport
i el mòdul de protecció de neu, si
t’agrada esquiar el Club t’ofereix la
màxima protecció i tranquil·litat,
i avantatges al millor preu:
1R
 eemborsament del forfet
de temporada de neu en cas
d’accident.
1 Cobertura del material esportiu en cas de robatori, pèrdua
o trencament durant el viatge.

1P
 rotecció mentre practiques
qualsevol esport a qualsevol
lloc del món.
1 A ssistència mèdica de fins a
12.000€ i despeses odontològiques fins a 300€.
1 S i no pots esquiar a causa
de la situació actual per la
covid-19 (tancament de pistes, confinament de ciutats o
quarantena mèdica), t’ampliem
gratis la cobertura per a l’any
que ve.

Tot per 59€ l’any (preu per a socis)

I si no ets soci, 79€ l’any. Més informació al 900 357 357,
a www.racc.cat o a les oficines RACC.

RACC
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La gasolinera del RACC –situada
a l’av. del Doctor Marañón núm. 17
de Barcelona– ofereix gasolina a un
preu molt competitiu, amb un estalvi que gira entorn del 12% respecte
al preu mitjà del combustible. Els
conductors tenen dos assortidors
disponibles, tant de dièsel com de
gasolina 95. El pagament amb tecnologia contactless ofereix més seguretat, sense haver de tocar cap bitllet.

LES NOTÍCIES DEL RACC

RACC VIATGES

PROVES PCR A PREU ESPECIAL
PER ALS QUE HAN DE VIATJAR
El RACC ofereix a tots els seus socis i clients que han de viatjar el tràmit de la gestió de les PCR al preu especial de 95€. El procés és ben
senzill: després de registrar-se es rep a casa el material per fer-se l’automostra, que li passaran a recollir. En 48/72 h li enviaran els resultats
a través del mòbil. Més informació al 93 208 70 00.

AUTOESCOLES RACC

RACC VIATGES

Aquest Nadal, regala
RACC Autoescola
TREURE’S EL CARNET DE CONDUIR, EL MILLOR OBSEQUI
PER A AQUESTES FESTES.

NO RENUNCIÏS
AL TEU VIATGE
DE NOCES I
PLANIFICA’L
AMB TEMPS
En uns moments en què ja hi ha
destinacions llunyanes que estan
oferint viatges pensant en la imminent arribada de les vacunes
contra la covid-19, el RACC ha preparat un nou catàleg per al 2021
pensat especialment per als que
es vagin a casar. Destinacions tan
atractives com Maldives, Kènia
i el Carib conformen l’oferta turística perquè els nuvis puguin
reservar amb temps el seu viatge somiat. Més informació al
93 208 70 00 o per WhatsApp
al 696 861 660.

Les autoescoles del RACC ofereixen
la millor formació i més propera amb
tota una sèrie d’avantatges diferencials per no haver de renunciar a tenir
el carnet de conduir en l’entorn de
la “nova normalitat” provocada pel
coronavirus:
1 Formació teòrica on-line o presencial perquè els alumnes triïn
l’opció que més els convingui: seguir les classes en directe, consultar les enregistrades anteriorment,
contactar amb el professor per resoldre dubtes, consultar vídeos

explicatius sobre les preguntes i
resoldre dubtes de l’examen.
1 Classes intensives de teòrica.
1 Plataforma per reservar on-line
les classes de pràctiques.
1 Possibilitat de fer pràctiques amb
un vehicle elèctric.
1 Protocol de mesures d’higiene covid-19 per a les classes presencials.
I si fas la matrícula a través del web
www.raccautoescola.cat, pots obtenir un 10% de descompte amb el
codi REVISTA 11.
RACC
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ASSISTÈNCIA RACC SPORT
900 357 357 I racc.cat
I 696 861 660

Aquest hivern, gaudeix
de la neu amb
la màxima seguretat
Reemborsament del
forfet de temporada
en cas d’accident.

Et protegeix mentre
practiques qualsevol esport a
qualsevol lloc del món.

Rescat i despeses
mèdiques fins a 12.000 €.
I despeses odontològiques
fins a 300 €.

Cobertura del material
esportiu en cas de robatori,
pèrdua o trencament durant
el viatge.

I si finalment no puc esquiar?
Si al final no pots esquiar a causa de la situació actual, t’ampliem
gratis la cobertura un any més.*

La teva
assistència
RACC Sport amb
Mòdul de Neu
per només

59€

a l’any**

* Condicions per congelar la quota i garantir la renovació gratis de l’any següent: atesa la situació actual, el soci que contracti el paquet RACC Sport + Mòdul Neu fins al 15/4/2021 tindrà un marge de 2
mesos, des de la data en què va emetre l’alta, per congelar la seva quota fins a l’any següent, sempre que demostri que no ha pogut dur a terme la seva activitat a causa de les circumstàncies actuals i pels
motius següents (cal aportar el justificant descrit): tancament de pistes d’esquí (sol·licitar a les pistes un certificat o publicació al seu web de les dates de tancament per covid-19). Confinament i tancament
de ciutats (es pot presentar comunicat oficial que emeti l’organisme públic encarregat: ajuntaments, Generalitat, Govern…). Contagi de covid-19 del titular o d’algun dels familiars de la seva unitat familiar
(cal aportar el resultat de la prova mèdica realitzada). Es tramitarà la congelació de la quota per a l’any següent, sempre que el RACC comprovi que: 1) La quota estigui al corrent de pagament. 2) No s’hagi
consumit cap assistència en el període estipulat. 3) S’hagi aportat el justificant de les casuístiques a dalt descrites.
** Campanya vàlida per a noves contractacions fins al 15/4/2021, no compatible amb cap altra campanya. Preu per a socis RACC (RACC Sport + Mòdul Neu): 59 €. Preu per a no socis del RACC (RACC
Sport + Mòdul Neu): 79 €.
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VIU ELS MILLORS DESCOMPTES
AMB LA RACC MASTER!

VERSIONES DE LA MARCA

Parking Libre és un servei que et permet aparcar a la via
pública sense problemes a la zona blava de Barcelona,
Madrid i altres províncies.

Esmorzars, dinars, berenars… Et volem sorprendre amb
propostes autèntiques i irresistibles a qualsevol moment del dia.

Descompte amb la
RACC Master

5%

Descompte amb la
RACC Master

Lynx posa a la teva disposició el lloguer de patinets elèctrics a la ciutat de Barcelona, perquè et puguis moure
amb tota la llibertat.

A Casa Viva ho trobaràs tot per a la llar: una àmplia gamma de productes, como ara petit mobiliari, productes
de bany i accessoris…

Descompte amb la
RACC Master

50%

10%

Descompte amb la
RACC Master

10%

Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes
RACC
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VIU A FONS ELS ESPORTS
DE NEU AQUEST HIVERN!

Has pensat a gaudir de la neu al Pirineu francès? 43
pistes d’esquí t’esperen al cor de la Cerdanya francesa.
Contractacions a l’oficina RACC del Túnel del Cadí i de
Puigcerdà: 972 880 434/973 510 005.

Descompte per
ser del RACC

68 km esquiables per la Cerdanya, un snowpark de
grans dimensions i el superpipe més gran del Pirineu.
Contractacions a l’oficina RACC del Túnel del Cadí i de
Puigcerdà: 972 880 434/973 510 005.

Dte.
exclusiu

Descompte per
ser del RACC

Més que ensenyar, compartir la nostra passió, créixer esquiant, respectar el medi que ens acull i saber passejar
amb els esquís /snow per les muntanyes amb seguretat
i comoditat.

Descompte per
ser del RACC

Dte.
exclusiu

El teu paradís per a l’esquí és a Andorra, a Grandvalira, un
espai ideal per esquiar i practicar surf de neu a l’estació
més gran del Pirineu.

Dte.
exclusiu

Descompte per
ser del RACC

Dte.
exclusiu

Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes
RACC
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Alp 2500 és el domini esquiable que et permetrà esquiar conjuntament a les estacions de Masella i La
Molina.

Descompte per
ser del RACC

Les Angles s’estén al peu de les pistes i ha conservat la
seva autenticitat però també ha donat resposta a les
exigències d’una estació d’esquí moderna.

Dte.
exclusiu

Descompte per
ser del RACC

Dte.
exclusiu

NEGRE

Les Neiges Catalanes són sis estacions d’esquí alpí que
configuren un dels majors espais per practicar l’esquí
nòrdic als Pirineus.

Descompte per
ser del RACC

Disposa de 74 quilòmetres esquiables i 10 quilòmetres de pistes il·luminades per poder practicar l’esquí
BLANC
nocturn.

Dte.
exclusiu

Descompte per
ser del RACC

Dte.
exclusiu

Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes
RACC
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RECORDA QUE LA RACC MASTER
TAMBÉ ET TORNA DINERS!

L’app de menjar a domicili líder a Espanya que et posa
en contacte amb grans cadenes i restaurants independents per rebre el teu menjar favorit de manera ràpida
i segura.

Amb l’app
RACC Master

Fnac és la primera distribuïdora a Europa de productes
tecnològics i culturals. Literatura, música, imatge, so i
noves tecnologies al teu abast.

Fins a un

17%

Amb l’app
RACC Master

reemborsat

El Corte Inglés és la botiga per excel·lència a Espanya,
on s’hi pot trobar tot el que necessitem sense sortir del
seu web.

Amb l’app
RACC Master

5,34%
reemborsat

AliExpress és un dels grans “centres comercials” on-line
del món, on podràs trobar pràcticament de tot. Milions
de productes on escollir.

Fins a un

3,70%

Amb l’app
RACC Master

reemborsat

Fins a un

4,80%
reemborsat

Consulta’n les condicions i tots els descomptes a www.racc.cat/racc-master/ahorro
RACC
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El coche para los que
prefieren hacer running.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Volvo XC40 con detección de peatones.
Por la seguridad de todos.

Consumo mixto (l/100 km) de 1,8 a 7,2; Emisiones CO₂ (g/km) de 41 a 163.

Descubre más en volvocars.es

