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LA REVISTA DEL

NÚM. 500 
DESEMBRE 2018

WWW.RACC.CAT / 900 357 357   

Mobilitat. L’ús del patinet 
elèctric està creixent 
exponencialment a les 
grans ciutats.

Nexdom. Deixa’t encisar 
pels atractius dissenys 
i les tendències més 
noves en cuines obertes. 

Motor. Descobreix les 
millors propostes de 
vehicles per viatjar arreu 
amb la bicicleta. 

Viatges. Coneix i 
gaudeix de quatre 
destinacions on l’òpera 
és la gran protagonista. 

CARLES SANS, JOAN GRÀCIA I PACO MIR

TRICICLE
“EL VIRTUOSISME DEL GEST S’ACONSEGUEIX 

TREBALLANT 40 ANYS JUNTS”

 
Còmics
i socis RACC
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Des de sempre, 
acostant la mobilitat a tothom

La Revista del RACC arriba al número 
500. Des que el 1963 va veure la llum 
el primer exemplar, fins avui, hem 
acompanyat els nostres socis en un 
camí apassionant, fent evolucionar 
sempre els nostres serveis i treballant 
per una mobilitat el més neta i segura 
possible a cada moment. 

Amb els anys hem anat ampliant els 
nostres canals de comunicació i avui, a 
més de la Revista, comptem amb més 
de 388.000 seguidors a les xarxes so-
cials, Facebook, Twitter i Instagram.

La comunicació, orientada a infor-
mar amb el màxim rigor, ha estat 
sempre important per al nostre Club, 
però avui més que mai esdevé un 
instrument clau per ajudar els nos-
tres socis a afrontar els grans can-
vis d’una mobilitat que està creixent 
i s’està transformant a gran velocitat. 
Es multipliquen els modes de trans-
port. Les bicicletes, els patinets, els 
serveis de motos i cotxes compartits 
irrompen a les ciutats i se’ns obre un 
ventall d’alternatives i oportunitats 
que cal donar a conèixer, ordenar i 
gestionar per garantir una bona con-
vivència. En aquest context, tots els 
modes haurien de tenir el seu encaix 
a la ciutat i tothom hauria de poder 
circular amb seguretat. Creiem que 
aquest és un repte que només acon-

seguirem amb el compromís de tots, 
tant dels ciutadans, amb el seu civis-
me, com de les administracions pú-
bliques, aportant solucions i regulant 
l’ús de l’espai públic. Els vehicles de 
mobilitat personal, el debat sobre el 
futur dels peatges, o les noves apps 
que hem desenvolupat, són altres te-
mes en què treballem per ajudar els 
nostres socis i per aportar la nostra 
visió i contribució a la societat.

especialment a Catalunya, on estem 
veient com creixen un 21% respecte 
del 2017. Creiem que la reducció dels 
accidents és possible, ara bé, cal 
intervenir amb decisió i rapidesa. 
Tenim identificats els problemes i 
també tenim definides les mesures 
que poden ajudar a combatre aquesta 
situació. Les nostres propostes, que 
resumim en el programa “20x20: 20 
mesures per al 2020”, consultable al 
nostre web, les estem compartint amb 
les administracions i amb les entitats 
implicades, així com amb la Federació 
Internacional de l’Automòbil (FIA), 
que aglutina més de 246 clubs d’arreu 
del món i representa més de 80 mi-
lions d’usuaris, i de la qual formem 
part. Perquè creiem que l’intercanvi 
d’experiències entre clubs i la pers-
pectiva internacional ens enriqueix.

Tenim per davant un 2019 ple de rep-
tes, i sabem del cert que la mobilitat 
es convertirà en un dels protagonistes 
més importants, més encara si tenim 
en compte que l’any que ve és un any 
d’eleccions municipals al nostre país. 
Al RACC continuarem investigant, 
impulsant, defensant i divulgant una 
manera de moure’ns més neta, més 
segura i més intel·ligent per a tots, 
perquè la nostra voluntat és ajudar 
les persones i la societat.p

De la mateixa manera que posem la 
mirada en el futur, en totes aquelles 
iniciatives que transformaran la nos-
tra manera de moure’ns en els propers 
anys, avui també posem el focus en 
una realitat que no podem ignorar. 
Ens preocupa l’augment dels accidents 
de trànsit, tant de cotxe com de moto, 

La Revista del RACC, 
que publica el seu número 
500, ha estat el testimoni 
fidel dels canvis a la 
nostra societat des 
del 1963.

Tots els modes de 
transport haurien de tenir 
el seu encaix a la ciutat i 
tothom hauria de poder 
circular amb seguretat.

Tenim per davant un 
futur ple de reptes i 
sabem que la mobilitat en 
serà la gran protagonista.

Josep Mateu 
President del RACC
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42
Cuines obertes
Nexdom et presenta 
les darreres novetats i 
tendències en decoració de 
cuines, el cor de la llar. 

06 500 números de la Revista RACC. Estem de celebració. 18 Emprenedors. Socis RACC 
amb projectes i iniciativa. 26 Park & Ride. Auditem els pàrquings de les estacions de tren. 
54 Amb la bici a tot arreu. Descobreix tres models de vehicles on transportar la bicicleta 
fàcilment. 90 RACC Assistència. L’atenció mèdica d’una sòcia en el seu viatge a Tailàndia. 
103 Descomptes exclusius. Viu un Nadal ple d’avantatges amb el carnet i la RACC Master.

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: 
298.725 EXEMPLARS. 
ÚLTIMA DIFUSIÓ CONTROLADA: 
388.129 EXEMPLARS 
(JULIOL 2016-JUNY 2017).

www.racc.cat
ASSISTÈNCIA 24 HORES 
900 242 242
SERVEIS (FONORACC) 
900 357 357 (DE 8 A 21 H)

QUEIXES I RECLAMACIONS 
900 700 702 (DE 9 A 21 H)

PRESIDENT DEL RACC  
JOSEP MATEU

VICEPRESIDENT 1r 
GERMÁN RAMÓN-CORTÉS

VICEPRESIDENT 2n 
ALBERT ESTEVE

VICEPRESIDENT 3r 
JUAN ANTONIO SAMARANCH

VICEPRESIDENT 4t 
XAVIER ARTAL

SECRETARI JUNTA DIRECTIVA 
JUAN TORRAS

VOCALS 
IMMACULADA AMAT 
FERRAN CONTI 
AGUSTÍ CORDÓN 
PEDRO DE LA ROSA 
JOAQUIM FOLCH-RUSIÑOL 
IÑAKI GONZÁLEZ 
INKA GUIXÀ 
JUAN LOSCOS 
MANUEL PUIG 
GENÍS ROCA 
ALFONSO RODÉS 
MARIA ÀNGELS VALLVÉ 
MONTSERRAT VENDRELL

SECRETARI TÈCNIC 
GONZALO SERRACLARA

DIRECTOR GENERAL 
XAVIER PÉREZ

LA REVISTA DEL RACC ÉS UNA 
REALITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ 
DE COMUNICACIÓ CORPORATIVA 
I RELACIONS INSTITUCIONALS  
DEL RACC.

DIRECTOR DE COMUNICACIÓ 
CORPORATIVA I RELACIONS 
INSTITUCIONALS 
ANTONI GIL

DIRECTORA REVISTA 
M. JOSEP CORAL

COORDINACIÓ CONTINGUTS 
MARTA BACH

CONTINGUTS LLUÍS FALCON

DISSENY PEDRO BELTRÁN

CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ IDEAR

PUBLICITAT RACC  
HELENA ARTACHO: 
934 955 000 EXT. 5202 
DELIVERY MEDIA MADRID: 
914 008 618 / 608 486 244 
DELIVERY MEDIA BARCELONA: 
667 579 620

FOTOMECÀNICA 
ESPACIO Y PUNTO 

IMPRESSIÓ EUROHUECO  
COBALT, 1-5, CASTELLBISBAL 
(BCN) 
EL RACC I LA REVISTA DEL RACC NO 
COMPARTEIXEN NECESSÀRIAMENT LES OPINIONS 
FIRMADES PELS COL·LABORADORS. PROHIBIDA 
LA REPRODUCCIÓ LITERÀRIA O GRÀFICA A 
TRAVÉS DE CAP 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

64
54 RallyRACC
Repàs fotogràfic del 54 
RallyRACC Catalunya-
Costa Daurada, una edició 
trepidant fins al final.

70
Viatges plens 
de música
Descobreix quatre 
destinacions que t’acostaran 
al món de l’òpera.  

30 El boom dels patinets elèctrics
Els patinets elèctrics ja formen part dels carrers de les nostres ciutats. El clàssic patinet, ara 
amb motor elèctric, necessita seguretat per passar de ser una joguina a un mitjà de transport.

C
È

LI
A

 A
TS

E
T

 RACC 4 desembre 2018

SUMARI DESEMBRE 2018 / NÚM. 500 STAFF

004_500_Sumario_cat.indd   4 27/11/18   15:44



P
D

F
 D

E
 C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

Q
U

E
A

D
O

 P
O

R

50%
de descompte

sobre preu de catàleg
exclusivament a través de

Oferta vàlida fins al 31 de gener del 2019

Aquest Nadal,
demana l'alarma de Securitas Direct
El millor regal, pot ser teu, al millor preu.

racc@securitasdirect.es
902 180 010
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 RACC 6 desembre 2018

ACTUALITAT RACC

Revista RACC: 
500 números 
movent-nos 
amb les persones
Teniu a les mans el número 500 de la revista del RACC, el principal 
canal de comunicació del RACC amb el soci, i una eina molt útil per estar 
informat sobre les novetats del món de la mobilitat, l’esport del motor i 
els serveis del Club. Però, res d’això no seria possible sense els lectors. 
Us donem 500 gràcies per acompanyar-nos en aquest camí. 

La vocació de servei i la innovació 
són de les característiques que més 
i millor defineixen el RACC. També 
en la revista del RACC que celebra 
els 500 números arribant a casa del 
soci, amb tota l’actualitat del món 
de la mobilitat, l’esport i dels ser-
veis del RACC. 
La revista ha estat testimoni fidel 
i partícip dels canvis de la nostra 
societat des de l’any 1963. És molt 
més que una part important de la 

història del Club: és la crònica del 
foment del turisme, de l’impuls de 
la seguretat viària i de la promoció 
de l’esport de motor al nostre país, si 
bé, amb els anys, aquest primer mit-
jà de comunicació amb el soci, s’ha 
anat ampliant amb la xarxa d’oficines 
del RACC i, més recentment, amb 
els canals de què disposa el Club en 
diferents xarxes socials (Facebook, 
Twitter i Instagram) i que segueixen 
més de 388.000 persones. 

La relectura dels primers números 
de la publicació posa de manifest 
que contribuir a la millora de la 
societat sempre ha estat un tema 
prioritari per al RACC. A la primera 
revista del Club, publicada el març 
de 1963, ja es recollia en un article 
l’extraordinària eficàcia del cinturó 
de seguretat en cas d’un accident de 
trànsit i que la majoria dels Estats 
Units d’Amèrica l’havien declarat 
obligatori. 

006-007_500_Report 500 numeros v3_CAT.indd   6 26/11/18   14:48
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 RACC 7 desembre 2018

ACTUALITAT RACC

Informar amb rigor i exigència ha 
estat sempre un dels objectius de la 
publicació, un aspecte que ara esde-
vé imprescindible en un entorn on 
els usuaris necessiten conèixer de 
primera mà la ràpida transformació 
que està patint la mobilitat de les 
persones. Així, darrerament, la re-
vista s’ha fet ressò de novetats com 
l’app RACC Trips, la primera amb 
tota l’oferta de transport compartit 
(cotxes, motos, bicicletes, transport 
públic, taxis i vehicles de lloguer) de 
la ciutat de Barcelona i dels Punts 
Bici, la xarxa gratuïta de punts d’au-
toreparació de bicicletes del RACC, 
que responen a l’objectiu de contri-
buir a una mobilitat més segura, més 
neta, fluida i intel·ligent. 

Hi som per ajudar
A través de la revista, el soci també 
s’informa dels serveis del RACC, 
que assoleixen uns índexs de qua-
litat rècord. En aquestes dècades 
hem parlat de la gran innovació que 
va suposar l’arribada dels primers 
cotxe-taller d’assistència del RACC, 
el 1985, i que han evolucionat fins 
a oferir assistència mecànica amb 
vehicles taller elèctrics; la creació 
de les escoles de conducció segura i 
l’ampliació de la xarxa d’autoescoles 
del RACC; l’aposta pels productes 
propis de l’Agència de Viatges i, més 
recentment, de la creació del Centre 
RACC Auto, un nou concepte de 
taller, únic i modern, dedicat a la 
reparació i manteniment integral de 
l’automòbil; també sobre Nexdom, el 
servei amb el qual el RACC ha tras-
lladat la seva qualitat assistencial 
al món de la llar, oferint solucions 
a mida en reformes i manteniment. 
Sempre hem volgut donar veu als 
socis i ajudar-los en totes les face-
tes de la seva vida. Avui, de manera 
excepcional, permeteu fer-nos una 
mica d’autobombo per celebrar que 
portem 500 números de la revista 
RACC movent-nos amb les perso-
nes, movent-nos amb tu.p

Viatge per la història de la revista RACC
Les portades publicades per la revista del RACC permeten fer un repàs de la 
història del Club i dels esdeveniments socials i esportius d’una època. 

Març 1963. Es publica el primer 
número de Club, el principal canal de 
comunicació amb el soci. 

Febrer 2009. El RACC va informar 
sobre quins eren els trams de més 
perillositat de la xarxa viària. 

Març 2003. La revista va recollir 
les campanyes de seguretat viària 
portades a terme pel RACC.  

Desembre 1973. La celebració del 
IX Rallye Catalunya va ser portada de 
la revista a inicis del anys 70.

Octubre 2014. El periodista Jordi 
Basté, recent premi Ondas 2018, va 
ser entrevistat per la revista RACC. 

Juny 2010. La imatge de l’helicòpter 
va servir per explicar per què 
l’assistència del RACC és la millor. 

006-007_500_Report 500 numeros v3_CAT.indd   7 26/11/18   14:48
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De debò que dieu adeu?
Paco Mir. Continuarem vinculats 
a temes artístics sempre. Ara bé, 
el que és l’etapa escènica, sí que 
la deixem. 

No us en penedireu?
Joan Gràcia. Segurament en al-
gun moment. Potser veient algun 
espectacle, però també és cert 
que, tot i que som i ens sentim 
“superjoves”, ja tenim una edat 

i cada vegada ens en penedirem 
menys (riu).
Carles Sans. Queda tot obert. 
Seria diferent si ho deixéssim 
perquè ens barallem, però no és 
el cas, marxem amb les portes 
ben obertes.

El carrer va ser el vostre pri-
mer escenari?
Joan Gràcia. La primera vegada 
que vam actuar plegats va ser a 
Maó, en un curs d’estiu que or-
ganitzava El Timbal (escola de 
teatre). Després vam coincidir a 
l’Institut del Teatre. Actuàvem al 
carrer, a fires, festes majors. L’1 

de novembre del 1979 —el Paco 
encara no hi era— vam actuar a 
Breda i vam posar-nos el nom de 
Tricicle. Al cap d’un temps vam 
començar a córrer món: vam ac-
tuar al primer Festival de Mim i 
va entrar el Paco, perquè el tercer 
integrant va marxar. 

I amb el Paco va arribar el ca-
fè-teatre El Llantiol on us van 
fer una divertida predicció… 
Paco Mir. La Senyora Anto-
nia, pitonissa, va assegurar 
que creuaríem el “charco”. Se 
la va jugar molt, però, no ana-
va desencaminada. 

Per  
Marta Bach Arús

Tricicle diu adeu. Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir, els reis de l’humor 
gestual i socis del RACC de fa més de 30 anys, afronten l’última gira, Hits, on 

recuperen els seus millors esquetxos. Fundada el 1979, la seva companyia 
porta gairebé 40 anys fent riure a diferents generacions en teatres d’arreu del 

món gràcies al seu “humor universal”. fotos: jordi bernabé

TRICICLE
“SEMPRE HEM FET EL QUE 

A NOSALTRES ENS DIVERTEIX”

k

 RACC 8 desembre 2018

SOCIS RACC  
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I ara ha arribat el moment del 
comiat, amb la darrera gira, Hits?
Carles Sans. Té una part bona per-
què deixarem de viatjar contínua-
ment, d’estar tantes hores en hotels, 
lluny de la família i amics. I té una 
part amarga perquè deixes d’assa-
borir la mel de l’èxit perquè —està 
malament que ho diguem nosaltres— 
però la trajectòria de Tricicle ha estat 
sempre un èxit.

Hits és un acrònim d’Humor Intel·
ligent Trepidant i Sorprenent. És 
una bona definició del que feu?
Joan Gràcia. També pot ser acrò-
nim d’Homes Increïbles Teatreros 
i Sandongueros. 

A Hits heu escollit els millors es·
quetxos d’aquests 40 anys, i tots 
segueixen vigents?
Joan Gràcia. Són els més represen-
tatius i també són els que ens agrada 

més fer i els que agraden més a la 
gent. Una combinació perfecta. A 
més, n’hi ha que són d’una actua-
litat absoluta.

En 40 anys, l’humor ha canviat?
Carles Sans. Hi ha un tipus d’hu-
mor que continua sent el de sem-
pre. Abans es feia humor de coses 
que ara es consideren políticament 
incorrectes i ara l’humorista ha de 
pensar-s’ho dues vegades si no vol 
acabar als tribunals. La gent sabia el 
que era incorrecte i el que no, però 
teníem més màniga ampla. Ara ens 
hem tornat més fins.
Joan Gràcia. I més intolerants!!!
Paco Mir. Hi ha més pors. Por de tot. 

Aquest fet us ha condicionat?
Paco Mir. No gaire. Sempre hem fet 
el que a nosaltres ens diverteix. Te-
nim un tarannà que no és conflictiu. 
Sempre busquem el més bàsic de la 

 RACC 10 desembre 2018

SOCIS RACC 

Sempre busquem 
el més bàsic de la 
persona, amb uns 
problemes de tota la 
vida i dels quals es pot 
fer humor universal. 

A Slastic vam comptar 
que la gent reia més 
de 300 vegades en tot 
l’espectacle. No hi ha 
ningú que superi els 
riures de Tricicle.

k

Joan Gràcia Paco MirCarles Sans
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persona, amb uns problemes de tota 
la vida i dels quals es pot fer humor 
universal. 

El vostre humor sembla senzill, 
però no ho és…
Joan Gràcia. A primera vista és molt 
fresc, de vegades ratllant la ingenu-
ïtat. El joc de nens que, per sort, no 
hem deixat de ser. Hem de buscar 
l’humor on no n’hi ha perquè si cri-
tiques o imites a algú ja tens la font, 
però en el nostre cas no és així. Po-
sat a la pràctica dalt de l’escenari 
cada dia és una simfònica; o és to-
ca bé o sona malament. Si actuem 
un segon més tard l’atenció se’n va 
i aquell gag es perd. El que sembla 
senzill no ho és.
Paco Mir. Aquest és un aspecte no 
prou valorat. Amb el temps som ex-
perts de nosaltres mateixos. Hem 
millorat moltíssim. Si fóssim balla-
rins, un de bo fa tres fouettés i un de 
molt bo en fa deu. Nosaltres fem deu 
gestos. Amb el pas dels anys, hem 
sigut capaços de col·locar més gags, 
per tant, més gestos amb el mateix 
temps. I això és un virtuosisme del 
gest que s’aconsegueix a base de tre-
ballar 40 anys junts.
Joan Gràcia. Jo vaig una mica més 
enllà: si mires referents de l’humor 
de tot tipus no hi ha ningú que superi 
el ritme de riures de Tricicle. 

Heu arribat a comptar quants 
cops riu la gent?
Paco Mir. A Slastic vam decidir fer-
ho: superàvem més de 300 riures en 
tot l’espectacle. 

Els triangles no tenen fama de du-
radors. Com ho heu aconseguit?
Carles Sans. Hem sabut portar-ho. 
És evident que amb tants anys hi 
hagut moments de tot, però quan 
ens hem discutit ha estat per qües-
tions creatives i el resultat ha val-
gut la pena. 
Joan Gràcia. Intentem escollir de-
mocràticament i fer un tres a zero. 

Però de vegades reconeixem que el 
dos a u ho agilita tot molt. 

Queda clar que continuareu vin-
culats al món artístic. És cert que 
voleu crear un Tricicle femení?
Carles Sans. És una idea que no ens 
sembla gens dolenta. Ja ho veurem… 

És un bon moment per fer teatre? 
Joan Gràcia. És cert que el teatre ha 
passat una crisi important, en gran 
part pel 21% de l’IVA. Ara sembla 
que revifa: recentment s’han estre-
nat cinc musicals a Madrid i dos a 
Barcelona.

Sou socis del RACC des de fa 
molts anys?
Paco Mir. Si sumem els anys de 
tots tres som els socis més antics 
del RACC (riuen).

En aquest viatge el RACC us ha 
ajudat?
Carles Sans. Molt. A mi m’han car-
regat bastantes bateries en aquests 
anys.
Joan Gràcia. Jo tinc una anècdota 

molt bona amb el RACC. Fa anys 
quan anava de camí per córrer La 
Baja Montesblancos, en ple mes 
de juliol amb una calor sufocant, 
vaig aturar-me al barri de Sarrià 
de Barcelona, i resulta que el cotxe 
—que anava carregat amb moltís-
sima benzina— perdia combusti-
ble. Van venir dos policies i vam 
decidir trucar al RACC. Mentre el 
mecànic estava arreglant la bomba 
de benzina, un home va veure la 
seva grua, es va acostar al mecà-
nic que era ajupit, i li va dir: “Oiga 
para hacerme socio del RACC?”. Jo 
li vaig dir: “tira pa’ arriba…”. Està 
clar que no va apreciar la magnitud 
del que passava…p

Funció especial 
de Hits per a socis
El 16 de gener 2019 
al Teatre Victòria.
15% de descompte.
Entra a racc.cat/hits-tricicle 
i identifica’t com a soci del 
RACC. Places limitades.

 RACC 11 desembre 2018

SOCIS RACC
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 RACC 12 desembre 2018

ACTUALITAT RACC

En l’actualitat, el risc d’accident 
d’una persona que es desplaça en 
moto és 17 vegades més gran que 
el d’una que va en un turisme. L’alta 
accidentalitat entre el col·lectiu de 
motoristes és un tema que preocupa, 
per això, en el 24è Fòrum Barcelona 
de Seguretat Viària —que organitza 
el RACC, l’Ajuntament de Barcelona, 
el Servei Català de Trànsit (SCT) i 
l’Associació de Prevenció d’Accidents 
de Trànsit (PAT)— es va centrar en 
aquest tema. Amb el lema “Motorista, 
volem la teva seguretat” va convidar 
a buscar solucions conjuntes per 

millorar la seguretat dels qui cir-
culen en moto i, sobretot, reduir-ne 
els accidents de trànsit.

Vorals exclusius per a motos. Una 
de les solucions proposades la va 
formular Josep Mateu, president del 
RACC, i que consisteix en fer una 
prova pilot habilitant vorals exclu-
sius per a motos en hores punta, 
amb velocitat limitada, una idea que 
el Club ja ha presentat a les admi-
nistracions. Des del RACC també es 
va defensar la necessitat de millorar 
la formació amb cursos obligatoris 

per a motoristes provinents del per-
mís B+3, la realització de campanyes 
destinades a conductors de camions 
i l’obligatorietat de portar peces de 
protecció (guants, calçat, etc.). El 
RACC també considera prioritari 
que l’ABS, el sistema antibloqueig de 
rodes, sigui obligatori de sèrie per a 
les motocicletes de menys de 125 cc. 
En l’entorn del 24è Fòrum, Pere Na-
varro, màxim representant de la Di-
recció General de Trànsit (DGT), va 
fer públic que aquesta institució està 
estudiant imposar en el futur una 
taxa 0,0 alcohol per als motoristes. 

L’alta accidentalitat de les motos centra 
el Fòrum Barcelona de Seguretat Viària 
El RACC proposa com a mesura per reduir els accidents dels motoristes que es 
faci una prova pilot habilitant vorals exclusius per a aquest col·lectiu en hores 
punta i a velocitat limitada. 

012-015_500_Breves RACC_CAT v3.indd   12 26/11/18   15:20
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Places limitades. Compra màxima de 6 entrades per soci RACC.

REPRESENTACIÓ
 EN EXCLUSIVA 

PER A SOCIS RACC

TEATRE VICTÒRIA
16 DE GENER

A LES 20:30 H

VINE A VEURE HITS A UN 
PREU INIGUALABLE
Entra a www.racc.cat/hits-tricicle, identifica’t com a soci del RACC i 
compra les entrades amb un 15% de descompte. Places limitades.

NOMÉS PER A SOCIS RACC:

15% DE DTE.

Oferta 
exclusiva
Socis RACC

anunci195x264triciclecat1118.indd   1 07/11/18   16:54



P
D

F
 D

E
 C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

Q
U

E
A

D
O

 P
O

R

 RACC 14 desembre 2018

ACTUALITAT RACC

La cimera mundial de MaaS Alli-
ance —organització integrada per 
67 institucions d’arreu del món i 
que investiga i debat sobre el futur 
de la mobilitat entesa com a servei  
(Mobility As A Service) i de la qual 
el RACC n’és membre fundador— va 
ser l’escenari escollit per presentar 

la prova pilot que el RACC i l’Au-
toritat del Transport Metropolità 
(ATM) porten a terme i que explora 
un model de tarifa plana on l’usuari 
pugui adquirir un abonament que 
inclogui, d’una banda, un paquet de 
viatges en transport públic de l’ATM 
i, de l’altra, un paquet de minuts per 

desplaçar-se en motos compartides 
per la ciutat de Barcelona. 
Amb aquesta iniciativa el RACC i 
l’ATM volen desenvolupar instru-
ments per impulsar la intermodali-
tat, fer més còmodes i econòmics els 
desplaçaments i facilitar maneres de 
moure’s alternatives al vehicle privat.

El RACC acull la cimera 
mundial MaaS Alliance

El Club va presentar el projecte d’abonaments combinats per pagar viatges en 
transport públic i motos compartides que està duent a terme amb l’ATM.

AVANTATGES EN SERVEIS DE LA MOBILITAT 
DE COOLTRA PER AL SOCI DEL RACC 

El RACC i Cooltra —companyia especialitzada en mobilitat sosteni-
ble sobre dues rodes— col·laboren per oferir nous serveis. Inicial-
ment en els camps de la formació, la venda de vehicles i la mobilitat 
compartida, per ampliar l’acord en un futur. En una primera fase, 
el RACC impartirà cursos de mobilitat elèctrica per a les empreses 
clients de Cooltra per millorar les habilitats dels usuaris i reforçar 
la seguretat viària. Mentre que els socis del RACC podran accedir a 
condicions especials en el rènting i la compra de motos de Cooltra.

012-015_500_Breves RACC_CAT v3.indd   14 26/11/18   15:20
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 RACC 15 desembre 2018

ACTUALITAT RACC

Barcelona va acollir el Dia Mundi-
al en Memòria de les Víctimes del 
Trànsit, que organitzava l’associació 
per a la Prevenció dels Accidents de 
Trànsit (PAT), entitat que enguany 
celebra el seu 50è aniversari. Sota el 
lema “Els carrers i carreteres expli-
quen històries”, l’obertura de l’acte 
va anar a càrrec de Jean  Todt, enviat 
especial de l’ONU per a la seguretat 

viària amb la missió d’ajudar a com-
plir l’objectiu de reduir a la meitat 
les víctimes mortals en accidents de 
trànsit, tasca que compagina amb 
la presidència de la Federació In-
ternacional de l’Automòbil (FIA). 
El RACC es va sumar, amb totes les 
entitats presents, a la signatura del 
Manifest per ajudar a assolir zero 
víctimes de trànsit. 

Dia Mundial en Memòria 
de les Víctimes del Trànsit
 Jean Todt, enviat especial de l’ONU per a la seguretat 

viària i president de la FIA, va inaugurar l’acte. 

OBJECTIU COMPARTIT: MILLORAR 
LA QUALITAT DE L’AIRE URBÀ 

La Fundació Naturgy i el RACC, en col·laboració amb la Generalitat 
de Catalunya, van organitzar un seminari sobre l’etiquetatge ambi-
ental de vehicles i la gestió de la contaminació urbana. El Director 
General del RACC, Xavier Pérez (a la dreta de la foto) va reclamar 
mesures com la reinversió del nou impost sobre el CO2 en ajudes 
per renovar el parc mòbil més antic o vincular l’impost de circula-
ció a les emissions. També va incidir en la necessitat d’invertir en 
el transport públic, sobretot a Rodalies, i en les infraestructures. 

“HOLA BICI” 
JA COMPTA AMB 
MÉS DE 10.000 
SEGUIDORS

Hola Bici, la iniciativa creada pel 
RACC per als ciclistes urbans a 
través de les xarxes socials (Face-
book i Instagram) continua crei-
xent i ja suma més de 10.000 se-
guidors en vuit mesos. L’objectiu 
d’Hola Bici és proposar i compatir 
continguts interessants, imatges 
inspiradores i serveis rellevants 
que acostin la cultura de la bici-
cleta urbana a tothom. 
Amb Hola Bici, el RACC conti-
nua avançant per ser un Club de 
Serveis a la Mobilitat que ofereix 
serveis a conductors de cotxes o 
motos i també als ciclistes, vi-
anants i usuaris de transport 
públic. 
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 RACC 16 desembre 2018

SOCIS RACC

Marta Bach
“M’AGRADA JUGAR EN EQUIP 
I AJUDAR A TOTHOM”  
per celes piedrabuena. foto: jordi play.

Aquesta jove waterpolista de Mataró és una 
rara avis en el món actual, on prima l’èxit 
individual. La sòcia del RACC i medalla en 
waterpolo als Jocs de Londres 2012 ante-
posa el bé comú. Un pensament que ja 
tenia de petita, quan va deixar la natació 
pel waterpolo. “L’esport individual no 
m’agradava.” Va tenir la sort de jugar 
per al CN Mataró, on confien en el 
planter, i això li permetria als 13 anys 
jugar a la Divisió d’Honor, als 15 de-
butar amb la selecció espanyola i 
als 18 amb l’absoluta, sempre fent 
de boia defensiva. “M’agrada més 
defensar que fer gols. Prefereixo 
jugar en equip i ajudar.” 

Una trajectòria brillant. Va ser 
or al Mundial de Barcelona 2013 i 
a l’Europeu de 2014, ha estat a dos 
jocs olímpics i, amb el seu club, ha 
guanyat la Copa de la Reina i la LEN 
Trophy. Llueix uns alegres 25 anys, 
però sembla més madura, sempre fidel 
al seu ideari: “Ningú em regalarà res. 
Haig de ser jo qui treballi”. I ja pensa 
en el dia que surti de l’aigua. Aquest 
any acabarà els estudis de nutrició i 
dietètica. 

El RACC com a garantia. Encara re-
corda les vacances a Tailàndia, on va 
perdre el carnet de conduir. Va agrair 
com mai que el seu pare, seguint la tra-
dició familiar, la fes sòcia del RACC 
quatre anys enrere.p

“Em marcarà per a tota la vida.” Als 25 anys, Marta Bach s’emociona quan retrocedeix en el temps i recorda el 
dia que es va penjar la plata als Jocs de Londres 2012. “És el somni de tot esportista. Participar en uns jocs i gua nyar 
una medalla és únic”, reconeix. Un trofeu que descansa en una vitrina de casa seva que li van  fer els seus pares.

016_500_Entrevista Marta Bach_cat.indd   16 23/11/18   16:08
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1R PREMI 200.000€
PER BITLLET DE 10€

31 DESEMBRE
loteriadecatalunya.catlagrossacat          lagrossa_cat
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Lloguer d’autocaravanes

Orson van der Linden i Christina Johansson_ Som 
economista i advocada i ens encanta viatjar. Fa tres 
anys vam convertir la nostra passió en una empresa: 
orsonrent.eu. Lloguem autocaravanes noves de prime-
res marques, amb un acurat servei d’atenció al client 
i total disponibilitat. Proporcionem rutes nacionals i 
internacionals. Us animem a descobrir aquesta mera-
vellosa manera de viatjar, a més, a les oficines RACC 
t’ajudaran a planificar el viatge amb nosaltres!

El nostre pròxim repte és… consolidar la nostra 
xarxa internacional. 

Espais saludables

Carles Surià_ Soc enginyer de camins, sempre havia 
treballat a l’administració pública i fa un any vaig  crear 
carlessuria.com, per dedicar-me a la meva passió: els 
espais saludables. Detectem les geopaties i analitzem els 
nivells de radiació artificial i tòxics que poden contami-
nar l’aire interior de casa o de l’oficina. Amb els canvis 
que proposem es poden millorar problemes d’insomni 
o al·lèrgies, entre d’altres!

El meu pròxim repte és…  ampliar col·laboraci-
ons i oferir als clients un servei complet de reformes 
saludables.

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 seva revista o de les xarxes socials. Envia’ns el teu cas a 

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

 RACC 18 desembre 2018

SOCIS RACC
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Seguretat intel·ligent

Andreu Maldonado_ Fa molts anys que treballo en 
la distribució de productes de seguretat i, en un so-
par amb companys del sector, vam decidir unir-nos 
i convertir-nos en el nostre “proveïdor ideal”. Així 
va néixer Inn Solutions (innmotion.es). Hem creat 
sistemes de detecció anticipada, claus intel·ligents 
i altres productes de seguretat per evitar robatoris. 
Vam engegar fa sis anys i ja tenim una cinquantena 
de franquícies!

El meu pròxim repte és… seguir innovant perquè la 
ciutadania pugui gaudir d’una vida més tranquil·la.

Papereria creativa

Núria Zapater_ Després d’anys treballant en agèn-
cies de publicitat, he engegat un projecte personal: 
Nukkias.com. Oferim llibretes, agendes, material de 
planificació… amb un disseny modern i cuidat. Tre-
ballem amb il·lustradors establerts a Barcelona i pro-
movem l’economia social. Un exemple: amb la compra 
de les nostres llibretes col·labores a l’erradicació de 
la malaltia de Pian!

El meu pròxim repte és… crear productes vinculats 
a la salut de les persones, com llibretes per a patologies 
que requereixin un registre o control concret.

 RACC 19 desembre 2018

SOCIS RACC

P
D

F
 D

E
 C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

Q
U

E
A

D
O

 P
O

R

Contacta a través de  www.netmentora-catalunya.org

Donem suport 
als projectes que 
generen ocupació

faldonnetmentora166x41cat.indd   1 7/9/18   18:23
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TOT AIXÒ ÉS EL QUE TENS COM A SOCI DEL RACC     

Dades del 2017

548.000  
assistències en carretera

317.000  
assistències a la llar

88.000   
assistències en viatge 

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

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

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

Nivell de satisfacció  
dels socis:

9,17  

8,61  

8,94  

%5 

FINS A UN

T’estalviaràs els 17 € 
del cost del dispositiu

%20
dte. en telefonia 
mòbil

%50 
dte. en fer sòcia  
la família

%10 
dte. en autoescoles 
RACC

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

%20 
dte. en assegurances 
RACC

1 

1 

del cotxe a l’any  
al Centre RACC Auto 
per als socis

REVISIÓ  
GRATUÏTA 

DISPOSITIU  
GRATUÏT

FINS A UN

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

15%

7%

5%

Europa 

Amèrica del Nord

Amèrica del Sud

6%

9%

58% Àsia

Àfrica 

Oceania

Descomptes en més de 6.000 serveis, botigues, 
restaurants i esdeveniments*

Estalvia més de 300 € a l’any

TARIFA 
REDUÏDA20%

dte.

Fins al

2%
dte.

25%
dte.

Fins al

50%
dte.

Fins al

50%
dte.

Fins al

TE
ATR

E

900 242 242Passi el que passi, truca’ns

Total d’assistències realitzades953.000 

*Avantatges vinculats a l’ús del carnet de soci RACC Master.

Assistència siguis on siguis Estalvi i avantatges en serveis del RACC

dte. en viatges 

+ 

%10 

FINS A UN

dte. en reformes a la 
llar amb NEXDOM

Assistències en viatge realitzades arreu del món

18 11 14 anuncio ventajas 390x261 cat.indd   2-3 14/11/18   15:35
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El RACC i el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya van organitzar 
una jornada-debat per reflexionar sobre el model de finançament i gestió de les 
autopistes, autovies i carreteres, ara que la finalització de les concessions de 
peatges és imminent. 

QUIN ÉS EL MILLOR 
MODEL DE GESTIÓ DE 
LES AUTOPISTES?

MOBILITAT

 RACC 22 desembre 2018

El final de les concessions de pe-
atges és una oportunitat única per 
repensar el finançament de les infra-
estructures i garantir un manteni-
ment d’alta qualitat de les carreteres. 
Aquest va ser el punt de partida del 

RACC en la jornada-debat que va 
organitzar —a mitjan setembre—, 
juntament amb el Consell Asses-
sor d’Infraestructures de Catalunya. 
Experts en infraestructures, mobili-
tat, transport i economia, van posar 

damunt la taula diferents visions 
sobre la gestió i el finançament de 
les vies d’alta capacitat (autopistes 
i autovies) just quan, des de l’1 de 
desembre, ha finalitzat la conces-
sió de l’AP-1 (Burgos-Armiñón) i ja 

022-025_500_Report Peajes v6_CAT.indd   22 26/11/18   14:51
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MOBILITAT  

 RACC 23 desembre 2018

k

només falten pocs mesos perquè 
comencin a acabar les concessions 
d’altres autopistes de titularitat esta-
tal, com l’AP-2 (Saragossa-Mediter-
rani), l’AP-4 (Sevilla-Cadis) i l’AP-7 
(La Jonquera-Alacant), i de titularitat 
autonòmica, com la C-32 i la C-33 a 
Catalunya. 

Un model de 
finançament més just
Espanya és líder en quilòmetres de 
xarxa viària d’alta capacitat, amb 
17.000 quilòmetres d’autovies i au-
topistes (un 10% del total de carre-
teres d’Espanya), cosa que suposa el 
parc d’infraestructures viàries d’alta 

capacitat més gran d’Europa, seguit 
de països com Alemanya i França. 
“El nou model de finançament ha 
de ser més just, més simple i més 
equilibrat territorialment del que 
tenim en l’actualitat”, va argumentar 
Josep Mateu, president del RACC. 

El Club, com a representant dels usu-
aris, va defensar que es garanteixi la 
màxima qualitat de les infraestruc-
tures en termes de manteniment i de 
desenvolupament econòmic, sense 
que això representi un cost addici-
onal per als ciutadans, que ja apor-
ten més de 16.000 milions d’euros 
a través d’impostos (matriculació, 
hidrocarburs i circulació) relacio-
nats amb l’automòbil. 
El RACC també va apuntar que la 
recaptació dels impostos vinculats 
al vehicle s’ha mantingut estable els 
últims vuit anys, cosa que ha permès 
abordar les inversions necessàries; 
mentre que la inversió en carreteres 

Els 6 trams d’autopistes de peatge que vencen 
L’AP-1, de Burgos a Armiñón, és la primera autopista on ja ha finalitzat la concessió. Els propers mesos, en seran cinc més. 

Espanya és el país 
líder a Europa 
en vies d’alta 
capacitat, amb 
17.000 km d’autovies 
i autopistes.

Crec que no s’entén això 
de “Els propers mesos, en 
seran cinc més.”

Navalcarnero

Manresa

Túnel 
del Cadí

Túnel
de Sóller

Ciudad Real
Badajoz Mèrida

Càceres

Toledo

Àvila

Còrdova

Jaén

Palma

Cartagena

Osca

La Corunya Santander

San Sebastià

PamplonaVitòria

Santiago de 
Compostel·la Bilbao

Logroño

Campomanes

Baiona
Tuy

MADRID

Conca

Terol

La Roda

Albacete

Sòria

Segòvia

Villalba
Guadalajara

Adanero

Múrcia

Màlaga

Algesires

Huelva

Palència

Lleó

Ourense

Oviedo

Zamora

Benavente

Valladolid

Salamanca

Granada

Almeria

BARCELONA

LA 
JONQUERA

Girona

València

ALACANT

Castelló

TARRAGONA

Lleida

SARAGOSSA

SEVILLA

CADIS 

BURGOS

ARMIÑÓN

AP-4  [Aumar] 
Fins 31-12-2019

AP-7  [Aumar] 
Fins 31-12-2019

AP-7  [Acesa] 
Fins 31-08-2021

C-33 / C-32 Nord  
[Invicat] 
Fins  31-08-2021

AP-2  [Acesa] 
Fins 31-08-2021

AP-1  [Europistas] 
Fins 30-11-2018

AP-4

AP-1

AP-2

AP-7

AP-7

Autopistes 
de peatge

Trams de peatge 
que acaben 
concessió entre 
2018-2021
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i ferrocarril s’ha reduït any rere any, 
passant dels 18.000 milions d’euros 
el 2008 a menys de 7.000 milions 
el 2016. 
Per la seva part, el secretari d’Estat 
d’Infraestructures, Transport i Ha-
bitatge del Ministeri de Foment, Pe-
dro Saura, va afirmar que la política 
d’infraestructures a Espanya ha estat 
“molt inestable i procíclica” per la 
qual cosa és necessària “una visió a 
llarg termini que prioritzi les infraes-
tructures en funció de la demanda”. 
També va deixar clar que “Espanya 
no disposa d’un sistema homogeni 
de finançament de les infraestruc-
tures” concretant que “menys del 
22% de les vies d’alta capacitat són 
de pagament a través de peatges i 
no estan homogèniament distribuï-
des” i que el nou model necessitarà 

de la col·laboració pública i privada 
a causa “de l’elevat deute públic”. 
L’acte, conduït per la periodista Ari-
adna Oltra, i que va aplegar més d’un 
centenar d’experts de mobilitat i in-
fraestructures, entitats i represen-
tants del teixit empresarial i polític, 
va ser clausurat per Damià Calvet, 
conseller de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya, 
que va defensar que s’apliqui la vi-
nyeta —basada en el criteri de qui 
contamina, paga— ja que “permetria 
un estalvi de 160 milions d’euros”.
Pendents de decidir quin serà el mo-
del final, el RACC va insistir en què 
sigui un sistema finalista, que millori 
l’equilibri territorial, que sigui sim-
ple, que no incrementi la recaptació 
sobre els usuaris i que sigui un pa-
gament orientat a l’ús. 

El President del RACC, Josep Mateu (quart per la dreta), acompanyat per Pedro Saura, Secretari d’Estat d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge del Ministeri de Foment (cinquè per la dreta), van donar la benvinguda als assistents a la jornada de debat. 

El govern català 
va defensar que 
la millor manera 
de finançar les 
autovies i autopistes 
és la vinyeta.

El RACC demana 
que el nou model no 
suposi un cost afegit 
per als ciutadans, 
que ja aporten més 
16.000 milions d’€ 
amb impostos sobre 
l’automòbil.

k
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L’opinió dels experts en infraestructures 
El RACC, com agent actiu en la definició i debat de les estratègies de la mobilitat, va convidar a la reflexió diferents experts del 
país. Coneguem quin és el seu punt de vista.

Josep Mateu 
President del RACC

“El final de les concessions 
ens ha de portar un nou 
model de finançament mi-
llor que el que tenim ara, 
més just, més simple i més 
equilibrat territorialment. 
El nou model ha de garan-
tir el manteniment de les 
infraestructures, sense 
que això representi un cost 
addicional per als ciuta-
dans, que ja aporten més 
de 16.000 milions d’euros.” 

Francisco Gutiérrez  
President del Consell As-
sessor d’Infraestructures 
de Catalunya

“És urgent dissenyar un 
nou sistema de gestió de 
les vies d’alta capacitat 
que segueixi els pilars de 
l’eficiència i la transparèn-
cia, pensant a llarg termini 
i tenint molt en compte la 
preservació del medi am-
bient. És important definir 
el model amb la rapidesa 
que es necessita.”

Pere Macias 
President del Cercle 
d’Infraestructures

“Quan parlem de finança-
ment també hem de tenir 
en compte que està per 
venir una autèntica revo-
lució de la mobilitat. Un 
exemple és l’arribada del 
vehicle autònom. Això re-
querirà un nivell d’inversió 
extraordinari per moder-
nitzar i adaptar la infraes-
tructura a aquesta nova 
realitat.”

Anna Matas 
Catedràtica Economia de 
la UAB

“No podem reformar la 
fiscalitat de l’automòbil 
sense fixar-nos també en 
els altres modes de trans-
port, el seu nivell d’ús, les 
inversions i les subvenci-
ons que reben. En temes 
de transport, s’han de 
plantejar solucions de ma-
nera conjunta, tenint en 
compte tots els modes i 
prioritzant l’eficiència.”

Cristian Llàcer 
CEO d’Eclipse 
Management

“Proposem per a Catalu-
nya un model on s’apliqui 
una tarificació basada en 
dues corones: una per ac-
cedir a l’àrea metropoli-
tana i, l’altra, per entrar a 
Barcelona. El pagament es 
faria amb tecnologia intel-
ligent i automàtica, ubica-
da a 42 punts d’autopistes 
i autovies. Es podrien in-
gressar 1.400 M d’€.”

J. Manuel Vassallo 
Catedràtic de Transports 
de la Univ. Politècnica de 
Madrid

“Necessitem un model co-
herent que ara no tenim. El 
pagament per ús és la mi-
llor solució per controlar la 
congestió i la contamina-
ció. L’usuari paga segons 
quilòmetres fets, tipus 
de cotxe, emissions, etc. 
És important plantejar el 
model abans d’aixecar 
barreres.”

Joaquim Llansó 
Vicepresident del 
Consell Assessor 
d’Infraestructures de 
Catalunya

“Creiem que el millor camí 
és complir amb la reco-
manació de la Directiva 
Europea, que segueix el 
principi de ‘qui utilitza, pa-
ga’ i ‘qui contamina, paga’. 
Hem de tenir clar que el 
que no paga l’usuari, ho 
acaben pagant tots els 
contribuents.”

Sergi Saurí 
Director del Centre 
d’Innovació del Transport 
(CENIT)

“El model que hem tin-
gut fins ara de col·labo-
ració públicoprivada ens 
ha permès comptar amb 
unes excel·lents infraes-
tructures. Però ara queda 
clara la necessitat de de-
finir un nou sistema que 
garanteixi els recursos per 
al manteniment i amb una 
vocació intermodal.” p
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¿Estan preparats els pàrquings dis-
suasius en les estacions de tren per 
afrontar un augment de demanda 
de viatgers que optin per deixar 
aparcat el cotxe fora de Barcelona i 
accedir a la capital en transport pú-
blic? Segons es desprèn del darrer 
estudi del RACC, la majoria dels 
pàrquings mostren deficiències 

importants  i això impedeix que 
compleixin la seva finalitat: faci-
litar el canvi entre el vehicle privat 
i el transport públic, dissuadint 
els conductors d’utilitzar el cotxe 
o la moto per accedir al centre de 
la ciutat de Barcelona i promovent 
que es faci una etapa del trajecte 
en transport públic.

Dels 10 aparcaments analitzats en 
l’estudi del RACC, set no superen 
l’auditoria (Castellbisbal, Montcada 
i Reixac, Barberà del Vallès, Marto-
rell, Badalona, Terrassa Est i Mataró) 
i els únics tres avaluats que reben 
un aprovat just són els de Vilano-
va i la Geltrú, Castelldefels i Sant 
Joan Despí.

Suspens als pàrquings 
de les estacions de tren

Molts dels aparcaments de les estacions de tren de la regió metropolitana 
de Barcelona tenen mancances i no estan a punt per quan s’apliquin les 

restriccions permanents als vehicles més antics a partir del 2020.  
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Planificació
•  Elaborar un pla urgent 

d’adequació dels 
aparcaments. 

Captació de nous 
usuaris i satisfacció 
dels actuals
•  Senyalitzar els 

pàrquings de manera 
homogènia.

•  Augmentar la 
capacitat d'aquells 
que poden captar més 
viatgers.

•  Oferir informació 
en temps real sobre 
l’ocupació.

•  Desenvolupar 
noves modalitats 
d’abonament.

•  Potenciar l’app de 
l’AMB per a gestió  i 
informar els usuaris de 
l’ocupació.

•  Donar informació 
detallada a les pàgines 
web dels ajuntaments 
i l’AMB.

•  Campanya informativa 
per arribar als usuaris. 

Millora de la seguretat 
viària i el confort
•  Millorar els recorreguts 

de vianants, amb  
itineraris segregats 
de la circulació de 
vehicles.

•   Reforçar la il·luminació.
•  Habilitar places 

d’aparcament co-
bertes per a motos i 
bicicletes i en zones 
vigilades.

Foment de l’accessibi-
litat universal, la soste-
nibilitat i l’eficiència
•  Adaptar l'entorn 

per a persones amb 
mobilitat reduïda i 
reservar places prop de 
l’entrada a l’estació.

•  Reservar places per a 
vehicles elèctrics, amb 
punts de recàrrega.

•  Millorar els passos de 
vianants existents i 
guals rebaixats.

•  Garantir l’accessibilitat 
en bicicleta, amb carrils 
bici o vies pedalables.

•  Habilitar espais de 
“kiss  & go”, és a dir,  zo-
nes d’aturada momen-
tània de vehicles per  
poder deixar o recollir 
passatgers a l'estació 
de tren. 

 RACC 27 desembre 2018

MOBILITAT

Recomanacions RACC sobre aparcaments

De tots els factors avaluats el que 
més destaca és la mala senyalització 
per arribar als aparcaments des de 
les vies d’alta capacitat (autopistes 
i autovies) més properes; la falta 
d’informació sobre l’estat d’ocu-
pació en temps real i la deficient 
accessibilitat en bicicleta en aquelles 
estacions que són lluny de la trama 
urbana. També cal millorar-ne els 
sistemes de control i vigilància i 
la il·luminació —per evitar sensació 
d’inseguretat entre els usuaris— i 
vigilar la indisciplina en l’estacio-
nament, que moltes vegades pas-
sa per saturació de l’espai o mala 
gestió de les places. La inexistència 
d’itineraris segurs a l’interior per 
als vianants és un altre dels factors 

importats que suspèn, mentre que 
els passos de vianants també tenen 
deficiències de manteniment.

Els aparcaments, 
els grans oblidats 
La gran prova de foc per a aquesta 
infraestructura seran les  restriccions 
permanents als vehicles més antics 
a partir de l’any 2020, quan uns 
100.000 vehicles sense etiqueta am-
biental i que entren i surten cada 
dia de la ciutat, es veuran obligats 
a buscar alternatives. 
“Els aparcaments són els grans obli-
dats —indica el director de la Fun-
dació RACC, Lluís Puerto. Cal mi-
llorar la capacitat i la qualitat dels 
ja existents perquè és clar que hi ha 

una demanda creixent. Des del RACC 
pensem que cal un pla urgent de 
millora en el qual les administra-
cions defineixin aquells pàrquings 
més crítics i amb major potencial 
per adaptar-los en diferents aspec-
tes. Al cap i la fi, els aparcaments 
han de facilitar la intermodalitat a 
curt termini i ajudar a convertir la 
xarxa de transport públic en una 
alternativa competitiva, eficaç i de 
qualitat per als usuaris.” 
Un dels estacionaments amb més 
potencial de millora seria el de Cas-
tellbisbal, que a l’estudi treu la pit-
jor nota, i en canvi, per espai i per 
ubicació, és un dels que pot ser més 
útil per als usuaris que es desplacen 
a Barcelona.p

Imatge de l'aparcament 
de Castellbisbal, 

que ha rebut la pitjor 
puntuació, però que té un 
gran potencial de millora. 
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Assessorament gratuït
Visita a domicili sense cost
Pressupost sense compromís
Finançament a mida

 www.validasinbarreras.com
900 414 000TENIM LA SOLUCIÓ!

Et costa pujar i baixar escales?Et costa pujar i baixar escales?
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Sempre hi haurà un abans i un des-
prés en la manera de desplaçar-se 
entre Barcelona i Madrid d’ençà de 
l’arribada del tren d’alta velocitat, 
el popular AVE, ara fa deu anys. 
Desplaçar-se d’una ciutat a l’altra 
mai havia estat 
tan ràpid, fàcil 
i  còmode. Una 
proposta que, al 
llarg dels anys, 
ha anat seduint 
milers de ciuta-
dans que viat-
gen a aquestes 
ciutats per te-
mes laborals, però també per temes 
d’oci i familiars (vegeu les dades a 
la dreta).

Avantatges diferencials
Un total de 85,5 milions de viatgers 
han utilitzat els serveis d’alta veloci-
tat des de l’obertura del tram Camp 

de Tarragona-Barcelona, el 20 de fe-
brer del 2008, fa una dècada. 
Ab a n s  d e  l ’e nt r a d a  e n  s e r ve i 
d’aquests trams, els trens Altaria 
que circulaven per la línia conven-
cional, transportaven 1,98 milions 

de viatgers. 
Resident a Ma-
drid, Sílvia Va-
quero, que tre-
b a l l a  e n  u n a 
agència de viat-
ges i es despla-
ça regularment 
a Barcelona, en 
destaca “la pun-

tualitat britànica, cosa que et permet 
complir eficaçment amb l’agenda 
marcada prèviament”; mentre que 
Eduard Polo, periodista i també un 
habitual de l’AVE, assenyala que 
“m’ha facilitat  molt la vida perso-
nal i professional ja que, durant el 
trajecte, aprofito per avançar feina”.

Deu anys de puntualitat
D’ençà que la línia d’alta velocitat Barcelona-Madrid va entrar en 
funcionament, ara fa una dècada, més de 85 milions de viatgers l’han fet servir. 
La valoració global del servei per part dels usuaris és de 8,23 punts en una 
escala sobre 10.

Comoditat i puntualitat 
són els aspectes 
més destacats pels 
usuaris de l’AVE 
Barcelona-Madrid.  

Dades d’interès
p   65,69 milions de viatgers han 

utilitzat els serveis d’alta velocitat 
del corredor Barcelona-Madrid.

p   10,62 milions de viatgers entre 
Barcelona i Euskadi, Navarra, 
Galícia i Castella i Lleó, utilit-
zen parcialment la línia d’alta 
velocitat entre Barcelona i 
Saragossa.

p   8,23 punts sobre 10 és la 
valoració global del servei.

p   El viatger tipus és una persona 
d’entre 35 i 44 anys (31%).

p   Es desplaça per motius laborals 
(62,1%)  o d’oci i familiars (33,1%)

p   Viatja amb una freqüència 
mitjana de 13 vegades l’any  en 
AVE.

p   La quota de mercat de la 
connexió Barcelona-Madrid 
de l’AVE és  del 63% respecte  
l’aviació.

 RACC 29 desembre 2018
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Els patinets 
elèctrics s’han 
convertit en un 
element més del 
paisatge de les 
grans ciutats.
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ELS PATINETS 
ELÈCTRICS 
DEMANEN PAS
El boom del patinet elèctric ja és una realitat a  
ciutats d’arreu del món i, amb tota probabilitat, serà  
el regal estrella d’aquest Nadal. Molts ciutadans els 
fan servir perquè són eficients i sostenibles, però una 
de les claus per tal que s’implantin correctament és 
la seguretat. Triar models amb elements de seguretat 
òptims, circular amb prudència i una regulació clara són 
requisits imprescindibles per a la seva bona implantació. 

Des de fa relativament pocs mesos 
els vehicles de mobilitat personal 
(VMP) han deixat de ser una jo-
guina per convertir-se en un mitjà 
de locomoció que triomfa entre els 
adults revolucionant la mobilitat de 
les grans ciutats. 
La febre dels patinets elèctrics —una 
modalitat batejada com micromo-
bilitat— prové dels Estats Units i 
ha fet més que via estenent-se pels 
carrers europeus per acabar con-
vertint-se en una part quotidiana 
del paisatge urbà.  
Els usuaris en valoren la rapidesa 
i el fet que demanen menys esforç 
físic que les bicicletes i també que 
es poden plegar fàcilment, de mane-
ra que són una bona alternativa de 
transport. Segons alguns estudis, la 
majoria dels usuaris de VMP tenen 

entre 25 i 45 anys i usen els seus pa-
tinets per recórrer “l’última milla” 
des de la parada d’autobús o metro 
fins al lloc de destinació.
Per a alguns planificadors urbans 
es tracta del transport del futur, no 
només per raons ecològiques, sinó 
perquè els automòbils sovint no són 
la manera més ràpida de desplaçar-se 
per les ciutats. 

Atenció amb la 
seguretat dels patinets 
L e s  p r e g u nt e s  l at e nt s  d ava nt 
d’aquest nou fenomen urbà són: 
¿la gran majoria de patinets que 
existeixen actualment al mercat 
compleixen amb els controls per 
garantir les màximes mesures de 
seguretat que requereixen els seus 
usuaris? ¿Els carrers de les ciutats kC

È
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europees podran suportar més mit-
jans de transport?  
“La gran majoria de persones —ex-
plica un expert en vehicles de mobili-
tat personal (VMP)— quan compren 
un patinet elèctric donen prioritat 
al preu i al pes, i descuiden factors 
que són clau com ara la seguretat 
que ofereix per a ell i per als altres 
usuaris dels carrers. A més, es dona 
la circumstància que si es compra 
un producte de mala qualitat, la se-

va vida útil s’escurça molt i acaben 
tenint un efecte contrari a la soste-
nibilitat que tant promouen, ja que 
acaben provocant que es desballestin 
prematurament materials i compo-
nents, com les bateries”. 
El fet que no hi hagi encara una nor-
mativa de regulació dels VMP —la 
Direcció General de Trànsit (DGT) 
ha emplaçat els ajuntaments a re-
gular-los mentre prepara un regla-
ment en línia amb el que marca la 

Unió Europea— ha propiciat que 
cada ciutat apliqui els seus criteris. 
Barcelona ha redactat una norma-
tiva pionera que ha inspirat altres 
urbs i que diferencia els patinets en 
funció del seu pes i la seva velocitat. 
Usats de manera adequada, segons 
alguns especialistes en mobilitat ur-
bana, els vehicles de mobilitat per-
sonal (VMP) són una opció eficient 
i assequible per descongestionar el 
trànsit de les ciutats, però per ser 

Normativa de circulació a la ciutat de Barcelona dels 
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) més habituals. 

  Poden circular per:

 Carril bici (a calçada i vorera)  Parcs públics
  Carrers amb la calçada al mateix nivell que la vorera
  Calçada zona 30 (si poden desplaçar-se a 20 km/h o si 
hi ha carril bici)

  No poden circular per:

   Carreteres, voreres i calçades (exceptuant zones 30)

  Poden circular per:

 Carril bici (a calçada i vorera)  Parcs públics
  Carrers amb la calçada al mateix nivell que la vorera 
(sempre que estigui permesa la circulació a motor)
  Calçada zona 30 

  No poden circular per:

   Carreteres, voreres i calçades (exceptuant zones 30)

Longitud màxima 1,0 m

Ample màxim 0,6 m

Pes màxim  25 kg

Casc, llums reflectants  
i timbre

Recomanable

Longitud màxima 1,9 m

Ample màxim 0,8 m

Pes màxim  50 kg

Casc, llums reflectants  
i timbre

Obligatori

k

TIPUS A

Velocitat màxima
Tipologia: rodes, plataformes i patinets elèctrics 
lleugers.

TIPUS B

Velocitat màxima
Tipologia: plataformes i patinets elèctrics grans.

km/h km/h
20 30
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PLATAFORMA  
D’UNA RODA

PLATAFORMES 
DE DUES RODES

PATINETS ELÈCTRICS 
LLEUGERS

SEGWAY PATINETS ELÈCTRICS GRANS
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1.
Comprova que tingui sis-
tema de frens a davant 
i a darrere. Són aconse-
llables les manetes de fre 
(com les bicicletes). Evita 
els frens elèctrics, ja que 
impedeixen calibrar la in-
tensitat de la frenada. 

2.
És important que dispo-
si de pneumàtics amb 
cambra d’aire . Els de 
plàstic/goma durs rellis-
quen en cas de pluja. 

3. 
Valida’n l’autonomia en 
funció de les teves neces-
sitats de desplaçament 
diàries. Tingues present 
que l’autonomia depèn de 
la bateria, pes,  materials i 
ús. L’ideal és no haver de 
carregar-la més de 2-3 ve-
gades per setmana. 

4.
Comprova que el motor 
sigui a la roda del da-
rrere, ja que si és a la del 
davant, la conducció es 
torna més inestable.

5.
Escull una marca amb 
servei postvenda i que 
t’ofereixi garantia.  

6. 
Busca un bon asses-
sorament per part de 
professionals. És molt re-
comanable provar el pati-
net abans de comprar-lo. 

7.
Recorda que els menors 
de 16 anys (15 anys a Ma-
drid) no poden conduir 
patinets elèctrics. Es-
tà prohibit que circulin 
dues persones (tampoc 
menors) en els VMP de 
tipus A i B.

realment útils també necessiten dur  
les persones a les seves destinacions 
amb seguretat. 
No hi ha dubte que els patinets elèc-
trics s’han convertit en una opció 
legítima per a molta gent. Però, per 
fer-los encaixar definitivament, cal-
drà validar la seguretat que ofe-
reixen i reordenar les ciutats si es 
pretén, realment, aconseguir resul-
tats en termes de seguretat viària i 
sostenibilitat.p

Guia per comprar un 
patinet elèctric segur 
Abans de comprar o regalar un patinet elèctric hauries de 
conèixer aquesta informació clau sobre seguretat: 

Per a més informació:
Truca al 900 357 357 (RACC Venda de 
Vehicles).

PREU  
RACC 

1.020€
PVP. 1.199€

INOKIM OX SUPER

Robust i segur. Disposa d’un motor 
de 1.300 W ubicat a la roda del 
darrere. 

PREU  
SOCI RACC 
1.870€
PVP. 2.199€

INOKIM QUICK3 HERO

Ideal per a desplaçaments de 
mitjana i llarga distància. Plegable i 
amb una gran estabilitat. 

PREU  
RACC 

935€
PVP. 1.100€

PER SER DEL 
RACC, BENEFICIA’T 

D’AQUESTES OFERTES
T’oferim un seguit de patinets que destaquen per ser 

molt versàtils i, sobretot, segurs. 

INOKIM LIGHT-2

Amb motor de 600 W, plegable i 
còmoda, et porta al centre de la 

ciutat un cop baixis del tren o el cotxe.
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QUIN MOTOR TRIO PER 
AL MEU COTXE?
Els usuaris, ara com ara, disposen de diferents alternatives en adquirir un vehicle nou. 
Però, segons l’esborrany de la nova Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, a 
Espanya, no hi podrà circular cap cotxe de combustió l’any 2050. Coneguem els punts 
forts i febles de cada tipus de motor per poder triar amb bon criteri. 
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A partir del 2040, a Espanya es pro-
hibirà matricular qualsevol “tu-
risme o vehicle comercial lleuger 
(furgoneta)” que emeti diòxid de 
carboni (CO2), el principal causant 
de l’efecte hivernacle, segons l’es-
borrany de la futura Llei de Canvi 
Climàtic i Transició Energètica que 
el Govern ha presentat recentment 
a tots els grups polítics del Congrés. 
L’objectiu final és que l’any 2050 
només circulin vehicles elèctrics (o 
qualsevol amb una altra tecnologia 
que sorgeixi i que no emeti ni un 
gram de CO2 pel tub d’escapament). 
Coneguem a fons els avantatges i 
desavantatges de cada tipus de mo-
tor sense perdre de vista l’horitzó 
de l’any 2050. 

Gasolina
El consum mitjà per a l’usuari que 
opti per aquest combustible és su-
perior al del dièsel, però el seu preu 
mitjà és més assequible, de manera 
que està recomanat especialment 
per a aquells conductors que re-
corrin entre 15.000 i 20.000 km 
a l’any. El seu principal punt fort 

—juntament amb el dièsel— és la 
gran facilitat de proveïment en com-
paració dels vehicles de propulsió 
amb energies alternatives, que en-
cara disposen d’una xarxa de recàr-
rega, tant pública com privada, en 
desenvolupament. Un altre aspecte 
que cal tenir molt en compte és que 
els turismes de gasolina anteriors a 
l’any 2000 no podran circular du-
rant episodis de contaminació en 
algunes ciutats i tampoc a partir del 
2050. També és important saber que 
actualment no reben ajudes especí-
fiques, tot i que el mercat indica la 
necessitat de renovació dels vehicles 
que contaminen més. 

Dièsel
El parc de vehicles espanyol segueix 
dominat pel dièsel, amb aproxima-
dament 18 milions de vehicles —4 
milions més que els de gasolina—, 
dels quals 13 milions són turismes. 
A més, és l’opció majoritària (per 
sobre del 90%) entre els professio-
nals del transport. 
Tot i que actualment estan en el 
punt de mira, els motors dièsel k

Cost del consum d’un turisme 
segons combustible (€ per 100 km)
La comparació s’estableix per a un vehicle estàndard, un turisme mitjà, pre-
nent com a base el Seat León en diferents motoritzacions (gasolina, diè-
sel, GNC), el Fiat Tipo 1.4 Bio Fuel per a GLP, el Toyota Auris com a híbrid 
i el Renault Zoe com a vehicle elèctric. Tots ofereixen prestacions gairebé 
equivalents.

2,19

4,51 4,69
5,35 5,37

6,90
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mantenen avantatges importants,  
sobretot tenint en compte que els 
motors actuals han de complir les 
normatives mediambientals en vi-
gor (Euro6). 
Entre els seus beneficis destaca que 
segueixen sent, a hores d’ara, la mi-
llor opció per a viatges llargs, per 
exemple, si es fan més de 20.000 
km a l’any. Pel que fa a les emissi-
ons de CO2 i de partícules contami-
nants, la millora en els últims anys 
ha estat molt important, impulsada 
per les diferents normatives Euro, 
i partint de la necessitat d’eliminar 
el dièsel antic, que és el que emet 
més NOX (òxids de nitrogen). Els 
dièsel consumeixen entre un 15% i 
un 20% menys i, per tant, emeten 
menys diòxid de carboni (CO2), el 
màxim responsable de l’efecte hi-
vernacle. Només els dièsel Euro6 
(etiqueta C), així com els Euro4 i els 
Euro5 (etiqueta B), poden circular 
sense restriccions durant episodis 
de contaminació. L’any 2050 no po-
dran circular, segons l’esborrany de 
la nova Llei.

Elèctrics
Els vehicles elèctrics, els abanderats 
de la “mobilitat verda”, garantei-
xen zero emissions, tot i que l’elec-
tricitat que necessiten per a la seva 
propulsió prové, en molts casos, de 
combustibles fòssils i no d’energies 
renovables. 
Segons dades recents procedents 
de Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF), les vendes de vehicles mo-
guts per electricitat al món s’acos-
taran als 1,5 milions el 2018, i pro-
nostiquen que faran un salt fins 
als 30 milions d’unitats venudes el 
2030. Tant si es compleix com si no 
aquesta predicció —que a Espanya 
pot succeir com a resultat de l’esbor-
rany de la nova Llei—, la realitat és 
que la quota d’elèctrics en les ven-
des globals d’automòbils és encara 

petita, per sota del 2% en la majoria 
dels mercats europeus, amb l’hon-
rosa excepció de Noruega (37%). El 
principal hàndicap dels elèctrics és 
l’autonomia limitada i la manca de 
punts de recàrrega, qüestions im-
prescindibles per revitalitzar-ne la 
demanda. 
Del que no hi ha dubte és que els 
elèctrics són ideals per a conductors 
amb una mobilitat diària d’entre 
80 i 150 km, pròpia dels despla-
çaments metropolitans, que tin-
guin possibilitat de recàrrega de les 
bateries a casa. El seu preu és més 
elevat que el dels vehicles de com-
bustió, encara que la diferència es 
pot compensar al llarg de la vida útil 
del vehicle gràcies als costos més 
baixos de consum, a una fiscalitat 
favorable i a l’exempció de pagament 
en alguns peatges i aparcaments. El 
RACC ha calculat recentment que 

disposar d’un cotxe elèctric que re-
corri 25.000 km cada any pot suposar 
un estalvi de fins a 29.800€ en vuit 
anys d’ús, per comparació amb un 
de gasolina. 

Híbrids
Encara que les seves emissions són 
menors que les d’un vehicle de gaso-
lina o dièsel, són superiors a les d’un 
d’elèctric. El seu principal avantatge 
és que resolen el problema de l’auto-
nomia amb la combinació del motor 
elèctric i del de combustió, i que ob-
tenen bones dades de consum finals. 
Aquests models estan especialment 
recomanats per a conductors en un 
entorn urbà, amb un ús habitual 
del vehicle en mode elèctric si es 
tracta d’un híbrid endollable. El 
seu cost és també més elevat que el 
dels motors de combustió interna, i 
encara no hi ha alternatives en tots 

k
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els segments de vehicle. En destaca 
el fet que es beneficien de l’etiqueta 
mediambiental ECO i que, per tant, 
poden circular sense restriccions 
en cas d’episodis de contaminació, 
però no a partir del 2050.

Gas natural i GLP
El seu punt fort és que, tot i que 
alimenta motors de combustió, les 
emissions que produeix de CO2, 
NOx i PM són menors. A més, els 
vehicles no presenten els problemes 
d’autonomia dels elèctrics, tot i que 
la xarxa de proveïment és escassa 
i l’usuari ha de conèixer la ubica-
ció de les estacions de recàrrega. El 
gas natural i el GLP són molt com-
petitius quant al preu i, a més, es 
beneficien de l’etiqueta ambiental 
ECO, la qual cosa els permet circular 
durant episodis de contaminació, 
però no el 2050.p

ELS COTXES MÉS VENUTS

Híbrid pur

TOYOTA PRIUS. El primer híbrid 
100% que va sortir al mercat ja va per 
la quarta generació. En el nou, la ba-
teria recupera energia i permet més 
temps en mode silenciós.

Gas natural i GLP 

SEAT LEÓN. Va ser el cotxe de gas 
natural més venut a Espanya durant 
el 2017, amb diferència. En GLP (au-
togàs) ho va ser l’Opel Corsa, seguit 
del Dacia Lodgy i el Fiat Tipo. 

Gasolina i dièsel

VW GOLF. Des de fa anys, el model més venut a Europa. Està disponible en 
motor de gasolina, dièsel i, recentment, una versió híbrida endollable i una 
d’elèctrica. 

100% elèctric

NISSAN LEAF. És el vehicle elèctric 
que més s’ha venut al món. La seva 
segona generació ofereix més au-
tonomia: fins a 378 km en una sola 
càrrega. 

Híbrid endollable

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV. 
Aquest SUV 4x4 —elèctric, híbrid 
i de gasolina alhora— és el líder de 
vendes de cotxes híbrids endolla-
bles a Espanya. 

La millora dels vehicles 
dièsel els últims anys ha 
estat impulsada per les 

diferents normatives Euro.
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D e s  d e  l a  p r e s i d è n c i a  d e 
Volkswagen Group Espanya Dis-
tribució, com s’imagina la mo-
bilitat en els propers deu anys?_ 
El sector de l’automòbil canviarà 
més en la propera dècada que no 
pas en els últims cent anys. Per 
donar resposta a les noves exigèn-
cies en matèria de sostenibilitat, 
al creixement de les grans urbs i 
al desinterès per la propietat del 
vehicle, l’automòbil del futur serà 
elèctric, autònom i, en molts ca-
sos, compartit o utilitzat a través 
de diferents fórmules. Gràcies a 
tot plegat, tindrem una mobilitat 
més sostenible, amb unes ciutats 
que seran molt més habitables i, 

a més, reduirem a la mínima ex-
pressió la sinistralitat.

En una societat que cada vegada 
és més exigent amb la protecció 
del medi ambient, es pot seguir 
apostant pel dièsel?_ Els nous 
motors dièsel Euro 6 són part de 
la solució al problema de la qua-
litat de l’aire a les ciutats. Els cot-
xes dièsel actuals emeten un 85% 
menys de NO x que els vehicles  
dièsel de fa 15 anys i menys CO2 que 
un automòbil de gasolina similar. 
El problema, per tant, no ve de la 
tecnologia dièsel, sinó de l’antigui-
tat del parc, que en el cas d’Espa-
nya és superior als dotze anys de 

mitjana. Si a Espanya canviéssim 
tots els dièsel de quinze anys o més 
per dièsel nous, reduiríem en més 
d’un 80% les emissions de NOx. 

Quin percentatge de vendes re-
presenta el dièsel a Volkswa-
ge n? _  E n  e l  c a s  d e  l a  m a r c a 
Volkswagen, aproximadament el 
65% de les vendes corresponen a 
vehicles amb motors de gasolina 
i el 35% restant, a dièsel. Aques-
ta proporció varia molt en funció 
de les marques —el dièsel segueix 
sent molt majoritari en el cas de 
VW Vehicles Comercials—, dels 
segments de vehicle i dels canals 
de comercialització.

Francisco Pérez Botello, president de Volkswagen Audi Espanya

“Els cotxes dièsel actuals emeten un 85% 
menys de NOx que els de fa 15 anys”

A
R

X
IU

 V
O

LK
SW

A
G

E
N

038-039_500_Entrevista Presid VW OK_cat.indd   38 23/11/18   16:12



P
D

F
 D

E
 C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

Q
U

E
A

D
O

 P
O

R

MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA • MOBILITAT NETA

 RACC 39 desembre 2018

Les notícies que apareixen so-
bre el dièsel estan canviant les 
preferències de compra?_ És in-
negable que algunes declaracions 
poc rigoroses n’estan afectant la 
demanda. La quota de mercat del 
dièsel ha baixat cinc punts entre 
gener i  setembre d’aquest any, 
pràcticament la mateixa propor-
ció que ha crescut el segment de 
gasolina. Això no és lògic, tenint 
en compte que l’eficiència i els ni-
vells d’emissions de dièsel i gaso-
lina actualment són molt similars, 
fins i tot favorables al dièsel en el 
cas del CO2.

Quins avantatges ofereixen els 
models dièsel actuals?_ El client 
disposa de diferents tecnologies i 
opcions de mobilitat per satisfer 
les seves necessitats. En el cas del 
dièsel, com ja hem comentat, ac-
tualment les emissions són simi-
lars a les d’un vehicle de gasolina. 
Però, a més, per a aquells clients 
que recorren cada dia desenes de 
quilòmetres, la tecnologia dièsel és 
fins i tot molt més eficient que la 
híbrida i, per descomptat, és una 
opció més econòmica. 

Preveu que en baixi el preu en 
un mercat on híbrids i elèctrics 
comptaran cada vegada amb més 
incentius?_ La producció en massa 
de vehicles elèctrics ens permetrà 
abaratir-ne el cost, especialment 
el de les bateries, l’element més 
car. És previsible que els vehicles 
de combustió s’encareixin per les 
fortes inversions que caldrà em-
prendre per complir les  exigències 
mediambientals de Brussel·les.

Creu que la mobilitat serà al-
gun dia 100% elèctrica?_ El fu-
tur és elèctric, d’això no hi ha cap 
dubte. Però fins que no sigui una 
realitat, hem d’apostar per una 

transició ordenada. Si s’apliquen 
mesures radicals, es posaran en 
risc centenars de milers de llocs de 
treball a tot Europa. No es tracta 
de penalitzar els motors de com-
bustió, que seguiran representant 
al voltant del 80% del parc l’any 
2030, sinó d’afavorir la mobilitat 
elèctrica amb incentius fiscals i 
amb una aposta decidida per les 
infraestructures de recàrrega.

Com s’integrarà la connectivi-
tat?_ La connectivitat cal enten-
dre-la en un doble sentit. D’una 
banda cap a l’usuari perquè pugui 
gaudir de nous serveis on-line en 
el seu cotxe, i de l’altra, la relació 
del cotxe amb altres vehicles i la 
infraestructura al seu voltant. Pel 
que fa a la connectivitat al cotxe, a 
la realitat d’utilitzar algunes apps 
del nostre telèfon intel·ligent o de 
disposar de serveis on-line a bord, 

s’hi aniran sumant serveis que fa-
ran la vida més còmoda a l’usuari. 
Com succeeix amb un telèfon, el 
cotxe podrà estar sempre actua-
litzat. L’altre vessant permetrà un 
avanç en sistemes de seguretat i 
nous passos cap a la conducció au-
tònoma. Un exemple és la nostra 
tecnologia WLANp que veurem 
l’any 2019 i que permet transmetre 
i rebre informació d’altres cotxes 
o processar dades procedents de 
semàfors i infraestructures per 
optimitzar el trànsit o anticipar-se 
a situacions d’emergència. 

Quan tindrem un cotxe autò-
nom del Grup Volkswagen?_ Ja 
disposem de diversos prototips. 
El més avançat és el Sedric, el pri-
mer cotxe amb nivell d’autonomia 
cinc i que serà clau en les noves 
solucions de mobilitat urbana en 
les quals treballa la companyia.p
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Cuidem la teva llar

BANYS
CUINES
REFORMES INTEGRALS
PARQUET
PINTURAOBRIM  

PER REFORMES

NOU ESPAI NEXDOM

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

T’esperem a
C/ València, 146, 1ª Planta. Barcelona
Dilluns a divendres de 9 a 19h

nexdom.cat
900 321 321

Tot el servei del RACC,  
ara a la llar.
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CUINES 
OBERTES  

QUE INSPIREN

 RACC 42 desembre 2018
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Les cuines obertes a la sala i/o al menjador afavoreixen la funcionalitat, la 
comunicació, la lluminositat i l’amplitud espacial, per la qual cosa s’han 
convertit en una de les propostes de tendència més sol·licitades. Integrar els 
diferents ambients en una sola superfície és la clau per gaudir d’un espai ben 
aprofitat que és l’autèntic cor de la llar. per esther algara

 RACC 43 desembre 2018
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 RACC 44 desembre 2018

En els últims anys la cuina s’ha 
anat convertint en el centre de la 
convivència de qualsevol llar; tot 
plegat, en gran part, gràcies al fet 
que en moltes obres de reforma es 
proposen cuines integrades a la sa-
la i al menjador, de manera que la 
zona de dia queda totalment oberta, 
lluminosa i perfectament comu-
nicada. Així, s’eliminen envans i 
divisions per tal de crear cuines 
que sedueixin. 

Un espai més social
Aquest canvi de planificació i dis-
tribució permet crear una zona de 

dia, en la qual tots els integrants de 
la família conviuen en un mateix 
espai i participen en les diferents 
tasques i activitats que s’organit-
zen per crear un àmbit més social.

Lluminositat i amplitud
De la mateixa manera, en eliminar 
envans i particions intermèdies, 
s’aconsegueix guanyar en ampli-
tud i lluminositat, ja que s’aprofita 
la font de llum natural que prové 
d’estances principals com ara la 
sala i el menjador.
Lògicament, gràcies a una bona dis-
tribució dels diferents ambients 

s’aconsegueix guanyar en ampli-
tud, ja que les circulacions i zones 
de pas, adequadament estudiades 
i calculades, permeten aprofitar 
els metres disponibles al màxim.

Una distribució encertada
Per gaudir d’una zona de menjador 
per als dies de cada dia en forma 
de barra o com a office incorporat 
que funciona també com a element 
de transició entre els diferents am-
bients, caldrà un estudi de la dis-
tribució global, tant de les peces 
que integren la cuina, com de la 
ubicació de la sala i el menjador. 

SI
LE

ST
O

N
E

(Pàgina anterior) Cuina oberta modular amb illa i barra de fusta en un pla superior al taulell i zona de menjador exempta. 
(Damunt d’aquestes línies) Cuina oberta que combina superfícies de quars amb davant de fusta, amb illa i taulell volat 
com a barra, amb tamborets de fusta, per proporcionar un ambient més càlid i confortable.
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 RACC 45 desembre 2018
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Una campana extractora o bé 
un llum? L’elecció de la cam-
pana en una cuina oberta és un 
factor fonamental per evitar 
que les olors s’estenguin per tot 
l’espai. Triar un model amb prou 
potència serà perfecte per tal 
d’evitar-ho.

(A dalt) Cuina oberta amb illa de cuina amb zona de focs integrada. (Damunt 
d’aquestes línies) Cuina oberta a dos nivells amb illa de cuina amb zona de focs i 
campana oculta, de superfície ultracompacta marbrejada.
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 RACC 46 desembre 2018

Les illes de cuina són una peça 
pràcticament indispensable en 
les cuines obertes, especialment 
en aquelles que disposen d’una su-
perfície considerable. Entre els usos 
que tenen, cal destacar la possibi-
litat de disposar d’una superfície 
de treball extra, la incorporació de 
la zona de focs i/o aigües a l’illa 
de cuina i la integració d’una zona 
de menjador de cada dia en forma 
de barra amb tamborets, a la ma-

teixa alçada que el taulell o en un 
pla superior o inferior, utilitzant el 
mateix tipus de materials, per cre-
ar un espai equilibrat o diferents 
alternatives per dissenyar un am-
bient més trencador. 

Definir la funcionalitat 
de l’illa de la cuina
Concretar quina serà la funció que 
ha de complir l’illa de cuina serà un 
dels factors claus per dissenyar un 

element que sigui realment pràctic 
i estigui ben aprofitat i dependrà 
principalment de l’espai disponible. 
Per instal·lar la zona d’aigües o de 
focs a l’illa caldrà disposar d’una 
superfície de dimensions conside-
rables, mentre que si es fa servir 
com a zona de treball extra i per 
crear un office amb barra, caldrà 
donar més prioritat a la zona de 
seients, i no serà tan important la 
superfície. 

Illa de cuina 
Un element (gairebé) imprescindible
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 RACC 47 desembre 2018

Qüestió de mides 
En general, n’hi haurà prou amb dos 
armaris oposats de 60 cm de fons, 
per cobrir la majoria de les neces-
sitats de la part inferior d’una illa.
Pel que fa a la llargada, dependrà de 
si s’hi integraran electrodomèstics 
i altres elements, com ara la pica, la 
màquina de rentar plats i la zona de 
cocció; en aquest cas, la superfície 
haurà de fer, com a mínim, 210 cm 
de llarg. Si per contra no s’hi han 
d’incloure aquests elements, amb 
120 cm n’hi haurà prou. Per a les 
illes de cuina amb zona de barra, 
s’haurà de calcular correctament 
l’altura per poder estar-hi asseguts 
còmodament. Escollir els tambo-
rets o cadires i mesurar-ne l’alçada 
permetrà encertar amb la posició 
més confortable. Per a tamborets 
baixos l’altura de l’illa haurà de ser 
de 90 cm i per als alts, de 110 cm.

SE
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(A dalt, esquerra) Illa de cuina compacta al costat d’una taula de menjador lacada blanca. (A dalt, dreta) Cuina amb illa i 
zona d’office perpendicular en granit natural. (Damunt d’aquestes línies) Cuina oberta amb illa i zona d’aigües auxiliar.
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 RACC 48 desembre 2018

G
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Les cuines ocultes van ser creades 
essencialment per cobrir les neces-
sitats d’instal·lació d’una cuina en 
espais realment molt petits, en els 
quals cada moviment resulta fo-
namental per aconseguir alguns 
centímetres més. Tot i això, actu-
alment, són moltes les propostes 
de cuines obertes a la sala i men-
jador que es dissenyen també com 
a cuines ocultes per crear espais 
homogenis i sense noses. Encara 

que poden quedar invisibles, aquest 
tipus de cuines, total o parcialment 
ocultes, estan completament equi-
pades i perfectament dissenyades 
per acollir tots els elements que 
componen una cuina tradicional. 
Aquestes propostes mantenen un 
ordre impecable a tota la superfí-
cie en la qual s’ubica i, al mateix 
temps, aprofiten al màxim l’espai, 
en el cas d’àmbits de dimensions 
molt reduïdes. Poden utilitzar-se 

també en habitatges que necessitin 
una segona cuina, en espais poli-
valents i en porxos. 

Sistemes i estructures 
Hi ha diferents tipus de sistemes 
per ocultar la cuina, entre els quals 
destaquen els tancaments de per- 
siana vertical, perfectes per a cuines 
mini que requereixen una estruc-
tura exterior lleugera que oculti 
l’interior; els de portes basculants, 

Cuines ocultes i mobiliari flexible 
Les solucions més versàtils

(Damunt d’aquestes línies) Cuina parcialment oculta amb portes abatibles i illa de cuina en negre jaspiat. (A dalt a la 
dreta) Cuina oculta amb estructura basculant superior motoritzada i davant d’acer corten en acabat òxid. (A baix a 
la dreta) Cuina oberta amb península com a element separador i zona d’aigües integrada damunt de taulell de quars.
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 RACC 49 desembre 2018
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ideals per dissenyar cuines ocultes 
de tall contemporani, que poden 
estar fabricades en infinitat de ma-
terials (lacats, planxes d’acer, etc.), 
que generalment s’articulen mit-
jançant un motor que obre i tanca 
l’estructura basculant; i les abati-
bles, i que permeten crear un espai 
que passi totalment desapercebut, 
ja que poden pintar-se en el mateix 
to que les parets.

Mobiliari flexible
El mobiliari flexible de les noves 
propostes de cuines afegeix ver-
satilitat a cada disseny per adap-
tar-se a qualsevol tipus de super-
fície. Aquests programes de cuines 
de nova generació es formen amb 
mòduls independents, columnes 
i plafons de paret que permeten 
generar fluïdesa en espais diàfans, 
oberts a la sala i al menjador. 

W
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 RACC 50 desembre 2018

Com en qualsevol tipus de cuina, tant 
si és oberta com si no, la distribució 
dependrà essencialment de la forma 
de l’espai i de la ubicació dels elements 
fixos, com ara portes, finestres, co-
lumnes i altres peces estructurals, 
als quals caldrà afegir la distribució 
de la zona d’estar i el menjador, am-
bients que comparteixen la mateixa 
superfície.

La distribució ideal
Amb la distribució lineal es disposa, 
tot al llarg de la paret més llarga de 
l’espai, l’equipament necessari, tant 
per a la zona de la cuina com per a 

la sala o el menjador, de manera que 
s’aprofita al màxim l’espai disponible. 
La distribució en filera, similar a la 
lineal, és perfecta per a superfícies 
rectangulars amb una paret lateral 
amb finestrals. D’aquesta manera, tots 
els ambients disposaran de llum na-
tural. La distribució en ‘L’ és la millor 
proposta per a cuines obertes en una 
de les cantonades de l’espai general 
que comprèn també la zona d’estar 
i el menjador. En afegir una illa o 
una península de cuina, es delimi-
ta l’àrea destinada a la cuina sense 
perdre amplitud visual, lluminositat 
i zona d’emmagatzematge. 

Distribució en equilibri 
Disseny funcional i estètic

SILESTONE

D
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(A dalt a la dreta) Cuina de tall industrial amb illa i superfícies de quars símil 
ciment. (A baix a la dreta) Cuina oberta de fusta i quars. (Damunt d’aquestes 
línies) Cuina integrada amb illa i estructura penjant d’emmagatzematge.
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Tenim cura de la teva llar
Truca’ns al telèfon gratuït  
900 321 321 (24h/365 dies l’any) 
o entra a www.nexdom.cat

Nexdom  
t’ajuda a reformar 

la cuina 
Des d’un canvi integral fins a la  

instal·lació de revestiments i terres, passant 
per l’elecció dels mobles, amb Nexdom 

només hauràs de preocupar-te de gaudir  
del resultat final.

T’oferim un 
pressupost  

tancat.

Amb la garantia  
i professionalitat 

del RACC.

Seleccionem 
els millors 

professionals.

T’ajudem a triar i 
instal·lar els mobles 

de cuina.

Projectes de 
reforma integral 

de cuina.

Instal·lació de 
revestiments i 

terres.

 RACC 51 desembre 2018
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Aixetes d’última generació.  
Les aixetes de cuina han evolu-
cionat per cobrir les necessitats 
de les noves cuines. Els models 
easytouch permeten obrir o 
tancar l’aixeta tocant en qual-
sevol punt amb el dors de la mà 
o l’avantbraç.
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Condicions generals: preus orientatius amb IVA que només inclouen els treballs especificats i materials de qualitats mitjanes. Altres treballs derivats s’han de pressupostar 
a part. Reformes de cuina i banys: no inclou instal·lacions de fontaneria, electricitat, electrodomèstics ni calefacció. Pintura: no inclou sanejat de parets, reparació 
d’esquerdes o humitats ni retirada d’estucat. Reforma integral: no inclou tot allò esmentat anteriorment ni tampoc canvis de distribució de l’habitatge. En les sol·licituds de 
reformes s’haurà d’abonar el cost de l’avantprojecte a l’inici del procés i es descomptarà en el pressupost final de la reforma. En les reformes de bany complet, cuines i/o 
reformes integrals o parcials que incloguin bany o cuina l’avantprojecte inclourà plànols i renderització en els casos que sigui possible. L’import de la reforma dependrà de 
la qualitat i marca dels materials seleccionats. Consulteu les condicions específiques de cada reforma. Les fotografies que apareixen són imatges publicitàries, no reformes 
realitzades. Actualment Nexdom ofereix serveis de reformes en els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,   Sabadell i Terrassa. En els propers mesos tenim previst 
ampliar la nostra cobertura geogràfica a nous territoris.

Cuidem la teva llar

Per a tot el que necessitis a la llar:

900 321 321
nexdom.cat

 
Tot el servei del RACC,  

ara a la llar.

SI PENSES
EN REFORMES, 

PENSA EN
NEXDOM 

Reforma integral  
d’una cuina de  10 m2

14.278 € (IVA inclòs)

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

8.424 € (IVA inclòs)

Reforma integral  
d’un bany

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

44.074 € (IVA inclòs)

Reforma integral d’un 
pis de 70 m2

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

2.638 € (IVA inclòs)

Canvi de banyera per 
plat de dutxa

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

Consulta les ofertes disponibles per instal·lar la teva
Calefacció o bomba de calor

6.328 € (IVA inclòs)

Climatització d’un pis 
de 3 habitacions

Subministrament i instal·lació de 4 aparells 
d’aire fred / calor classificació energètica 
A + / A +++ i protecció de totes les zones 
afectades per les obres.

4.203 € (IVA inclòs)

Pintura d’un pis  
de 60 m2

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

anunciorevistaraccofertasnexdom390x264cat-5.indd   1 14/11/18   12:54
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4.203 € (IVA inclòs)

Pintura d’un pis  
de 60 m2

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

anunciorevistaraccofertasnexdom390x264cat-5.indd   1 14/11/18   12:54
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L’afició a la bicicleta augmenta dia rere dia, fins al 
punt que gairebé la meitat dels espanyols en fan 
ús de manera habitual. Tenim al mercat diferents 
models de vehicles que són ideals per transportar 
la bicicleta amb comoditat, però sense restar 
importància a la seguretat. PER TONI LAGUNAS

AMB LA 
BICICLETA  
A TOT ARREU 

Cada vegada hi ha més persones que 
opten per anar amb bicicleta cada 
cap de setmana o anar-se’n de vacan-
ces sempre ben acompanyats per la 
bicicleta. Entre els aficionats al ci-
clisme és habitual que, en adquirir 
un vehicle, tinguin en compte com 
poder-hi portar còmodament la bi-
cicleta. Actualment, hi ha dues ma-
neres de transportar-les: a l’interior 
(a l’habitacle o al maleter) o amb un 
portabicicletes. La mida del vehicle, 
l’equipatge que portem i el nombre 
de passatgers en determinarà l’elec-
ció. Sempre és important tenir pre-
sent que la bicicleta ha d’anar ben 

 RACC 54 desembre 2018
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subjecta i lligada i que cap objecte 
ha d’interferir la visibilitat del con-
ductor, ni ocultar la matrícula ni la 
il·luminació posterior del vehicle. 
Presentem tres vehicles ideals per 
anar amb la bici a tot arreu: una 
furgoneta, un SUV compacte i un 
monovolum. 

Volkswagen Multivan Outdoor, 
amb espai de sobres. Està classi-
ficat com a vehicle comercial, però 
la Multivan és un vehicle per a pas-
satgers que podem definir com un 
monovolum gran, pensat per als que 
necessiten molt d’espai o per a les 

ocasions en què hem de transpor-
tar objectes voluminosos, com ara 
bicicletes.
No arriba als cinc metres de longi-
tud (4.904 mm), però la seva estruc-
tura, amb una alçada de 1.970 mm i 
una configuració interior modular, 
el converteix en una alternativa da-
vant els SUV i monovolums, amb un 
disseny exterior tradicional i oferint 
una gran comoditat. La Volkswagen 
Multivan té un ventall de versions 
que van des de 40.500 a 73.700 euros, 
de manera que n’hi ha per escollir, 
tant pel que fa a motoritzacions com 
equipament o bé si triem tracció 4x2 
o 4x4, o canvi manual o automàtic.
Si parlem de la VW Multivan Out-
door, està pensada sobretot per als 
que els agrada la vida a l’aire lliure, 
encara que sigui de cap de setmana, 
que necessiten espai per als passat-
gers, però volen carregar tot el que 
necessiten.
La versió més recent és la Panameri-
cana, la més exclusiva, amb set pla-
ces de sèrie, tracció 4Motion i canvi 

automàtic DSG de sèrie. Es pot  triar 
gasolina o dièsel, però totes dues op-
cions tenen una potència de 204  CV. 
La podem identificar exteriorment 
per les llandes d’aliatge lleuger de 
18 polzades i la facilitat d’accés a les 
places del darrere amb la porta la-
teral lliscant, d’obertura elèctrica 
com el maleter.

Toyota RAV4, el SUV compacte 
híbrid, cap a la cinquena gene-
ració. El 1994 Toyota va presentar 
una important novetat, un tot camí 
compacte que estava destinat a ser 
una de les estrelles entre els SUV. 
Des de llavors, n’hi ha hagut quatre 
generacions, l’última del 2016, que 
s’ha actualitzat pel 2018, amb la qual 
es pot optar per paquets per a una 
major personalització, per exemple, 
el de disseny exterior, Pack Black, 
que incorpora el color negre en els 
protectors inferiors i les carcasses 
dels retrovisors i també en les llan-
des, la qual cosa li dona un caràcter 
molt més camper. 

La Volkswagen Multivan (imatge de l’esquerra i inferior) és perfecta per als amants 
de les activitats a l’aire lliure (bicicleta de muntanya, trekking, esquí, triatló, etc.).

 RACC 55 desembre 2018
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El ventall de preus va des 26.000 
a 40.000 euros, segons l’acabat, la 
motorització i si és tracció davantera 
o total. El maleter, segons la versió, 
té una capacitat de 475 a 547 litres. 
D’altra banda, s’ha començat a co-
mercialitzar la generació de 2019 (la 
cinquena) del RAV4 Hybrid, que ar-
riba amb canvis interessants. Dis-
posa de nova plataforma, la TNGA, 
que suposa millores en la conducció 
i en la comoditat de marxa. Tam-
bé actualitza el disseny, millora la 
qualitat de l’habitacle i redueix una 
mica les dimensions. Arriba amb un 
nou motor híbrid de gasolina i una 
capacitat de recàrrega única, segons 

el fabricant. Ja es pot demanar amb 
un preu a partir de 35.100, amb am-
pliació de garantia a quatre anys, 
nou sistema multimèdia i navegació 
i un altaveu portàtil JBL.

BMW Sèrie 2 Active Tourer i 
Gran Tourer, monovolum per a 
activitats esportives. Si parlem 
del Sèrie 2 de BMW, ens trobem da-
vant un cupè, un descapotable i dos 
monovolums. A totes les versions 
se’ls pot muntar el portabicicletes 
i, per tant, els amants del ciclisme, 
sigui quina sigui la seva opció, po-
den transportar les seves bicis sense 
problemes.

Però per viatjar amb equipatge, i més 
si tenim pensat fer alguna activi-
tat esportiva, necessitem un  cotxe 
amb més espai interior i un bon 
maleter. En aquest cas, millor op-
tar per les versions Active Tourer 
i Gran Tourer. Precisament s’han 
actualitzat aquest any, amb petits 
canvis de disseny exterior al fron-
tal —amb llums dobles rodons— i 
a la part posterior, a més del nou 
faldar i els nous tubs d’escapament. 
També ha millorat l’equipament en 
aspectes importants, com ara la con-
nectivitat, el confort i la seguretat, 
amb, per exemple, la incorporació 
de l’assistent de retencions.

 RACC 56 desembre 2018
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L’actual Toyota RAV4 (damunt d’aquestes línies)  i la nova generació d’aquest tot camí híbrid (foto supe-
rior). Les versions Gran Tourer i Active Tourer de la  Sèrie 2 de BMW (imatges dreta) són ideals per a als 
qui tinguin pensat fer alguna activitat esportiva.
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Teléfono gratuito

900 839  745  
www.stannah.es

EXT
97

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

Llame hoy para que le asesoremos gratuitamente

VUELTA 
AL COLE,
MES SIN 

IVA

Recupera tu 
libertad en casa

✔  Llevamos más de 50 años en España instalando 
Salvaescaleras 

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

✔  Seguro, fi able y fácil de usar
✔  Suba y baje las escaleras tan solo presionando un botón
✔  Diseñado para su confort y comodidad, 

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

a su decoración

✔  Disponibles para una rápida instalación

MES 
SIN IVA

RACC 255x87 December 2018.indd   1 08/11/2018   12:22

La diferència entre l’Active Tourer 
i el Gran Tourer és en la longitud 
(4.354 per 4.568 mm) i la capacitat 
del maleter (468 litres per 645) i, per 
tant, també en el diferent volum a 
l’habitacle, fet que permet al Grand 
Tourer oferir fins a set places o dis-
posar de fins a 1.905 litres de capa-
citat de maleter amb una sola fila 
de seients. I pel que fa a la potèn-
cia dels propulsors, tots dos partei-
xen de 116 CV i arriben fins als 230 
CV en l’Active Tourer i 190 CV en 
el Gran Tourer. El comprador pot 
optar per tracció anterior o tracció 
total i els preus van dels 29.000 als 
41.000 euros.p

NOVETATS MOTOR
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Kia Sportage

Condueix pel bon camí
Nous motors més eficients per al Kia Sportage, que estrena la ‘mild hybrid’ per a la 
marca i renova la seva imatge amb subtils detalls de disseny. PER FEDERICO ASENSIO

El Kia Sportage introdueix sorpre-
nents novetats per mantenir intacte 
l’èxit que l’ha convertit en un model 
de referència entre els SUV de la seva 
categoria. Ha estat objecte de retocs 
estètics lleugers que n’actualitzen la 
imatge, incloent-hi novetats a l’in-
terior que el fan més confortable i 
funcional. També amplia l’equipa-
ment, amb l’aplicació de l’última 
tecnologia de la marca pel que fa a 
connectivitat i sistemes electrònics 
d’ajuda a la conducció.

Baixes emissions. Però el que més 
crida l’atenció és la seva oferta de 
motors, ara més eficient i amb tec-
nologia mild hybrid. Les dues variants 
de gasolina, de 132 i 177 CV intro-
dueixen un nou filtre de partícules 

per adaptar-se a l’exigent normati-
va d’emissions Euro 6d-TEMP. I, en 
 dièsel, se substitueix l’1.7 CRD per la 
família U3 de 1,6 litres, amb 115 CV 
i 136 CV de potència, que compten 
amb tecnologia activa per al con-
trol d’emissions i utilitzen AdBlue 
per a la reducció d’òxids de 
 nitrogen (NOx).p

Tecnologia 
‘mild hybrid’
El motor dièsel de dos litres de cilin-
drada, el més potent de la gamma 
amb 185 CV, introdueix el sistema 
que Kia ha denominat EcoDyna-
mics+. El primer de la marca amb 
mild hybrid, dotat d’una bateria 
de ions de liti de 48 V que permet 
augmentar el rendiment del motor 
de combustió interna mitjançant 
l’energia elèctrica, i també reduir el 
consum en augmentar els períodes 
en què el motor està aturat. 

 RACC 58 desembre 2018
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La nostra  
assegurança  
de salut té una  
cosa que no té  
cap altra: el RACC

900 357 357  racc.cat  
ASSEGURANÇA DE SALUT

 

L’assegurança més completa  
des de només 34,70 €/mes. 

Preu de 34,70€ per persona en pòlissa Completmedic amb 3 assegurats en tram d’edat de 0 a 59 anys i amb copagament de 10 €. Oferta aplicable a la 
contractació durant el període de campanya del 14 de setembre del 2018 al 31 de gener de 2019. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances 
Exclusiva d’AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., i autoritzada per a operar en el ram de les assegurances 
de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A més, comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR 
AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit entre les dues entitats asseguradores, en virtut de l’article 4.1 
de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Registre en la D.G.S.F.P. amb el número: C0708A58201740.

Hi som  
per ajudar

 

 
Excel·lent quadre mèdic i possibilitat 
d’escollir qualsevol especialitat.

Amb centres hospitalaris de referència.

Reembossament en la lliure elecció dels  
serveis mèdics.

anunciosalud195x264cat191018.indd   1 19/10/18   14:41
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Renault Megane
Ajuda a la conducció en matèria de seguretat, alta tecno-
logia amb el sistema R-link amb connectivitat, sensors 
d’aparcament davanter i posterior, etc.  PVP: 24.990€

Kia Niro HEV Drive
Crossover híbrid de 141 CV, amb canvi de doble embragatge 
DCT de 6 velocitats, pantalla de navegador de 7” amb An-
droid Auto/Car Play i serveis TomTom. PVP: 27.755€

Lexus CT 200H Business
100% híbrid, automàtic, es desplaça en silenci, sense consu-
mir combustible i generant zero emissions, tecnologia híbri-
da autorecargable, sense necessitat d’endoll. PVP: 29.700€

Audi Q2 
En acabat Design Edition, 30 TFSI 85 kW (116 CV), 6 veloci-
tats, ofereix de sèrie llantes de 18”, 405 litres de capacitat del 
maleter, etc. PVP: 25.784€

Oferta RACC 16.990€

Oferta RACC 20.950€ Oferta RACC 24.441€

Oferta RACC 24.250€

Comença l’any estrenant cotxe
El Servei de Venda de Cotxes del RACC t’ofereix tot tipus de vehicles a uns 
preus exclusius i les millors condicions perquè puguis escollir el cotxe que més 
s’adapti a les teves necessitats i les de la teva família. Atreveix-te a inaugurar 
l’any 2019 amb un cotxe nou! 
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BMW X1 Executive
Reinterpreta el concepte SUV de manera versàtil i dinà-
mica. Llibertat en la seva forma més atractiva, disseny, 
comoditat i funcionalitat. PVP:  38.150€

Toyota C-HR 
El crossover híbrid de 5 portes. Pantalla tàctil de 8”, control 
de creuer adaptatiu, control intel·ligent de llums de carrete-
ra, comandaments multifunció al volant, etc.  PVP: 28.990€ 

Volkswagen W Polo 
Advance 1.0 TSI, llanta d’aliatge de 15", 95 CV, app Connect, 
sistema de vigilància Front Assist, amb assistent de frenada 
d’emergència i detecció de vianants, etc. PVP: 15.150€ 

Oferta RACC 23.990€ Oferta RACC 13.950€
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RACC Venda de Cotxes
Consulta totes les ofertes a www.racc.cat/venda-de-cotxes, al 900 357 357 i en oficines RACC.

TRIA EL BMW X1 EXECUTIVE AMB UNA OFERTA DE LUXE

Oferta RACC 29.900€
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  93 884 46 46 I racc.cat I  

CENTRE RACC AUTO

Centre RACC Auto  
El teu taller de confiança amb les 
millors ofertes per preparar l’hivern

        

Tota l’assistència mecànica del RACC, 
ara en un taller

Evita riscos a la carretera: vine al Centre RACC Auto 
i aprofita les nostres ofertes exclusives per deixar 
el teu cotxe a punt per a l’hivern. 

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

Hi som  
per ajudar

* La gamma Winter de Pirelli no està inclosa en l’oferta 4x3. La garantia TyreLifeTM de Pirelli és vàlida en pneumàtics de llantes 
de 16” o superiors. Inclou el cost del pneumàtic; no inclou el cost de la mà d’obra, taxes ni impostos. Muntatge a domicili 
només disponible a Barcelona ciutat.

Preu de muntatge per pneumàtic: 12 €. Alineació de la direcció: 39 €.
Totes les promocions són vàlides fins al 15/02/2019.

            

PROMOCIÓ  
PACK ANTICONGELANT  

PROMOCIÓ LLUMS  
OSRAM NIGHT BREAKER 

68,95€     

   
Preus amb muntatge inclòs.

2 bombetes 
model H7

69€     49€     
2 bombetes 
model H1

59€     
2 bombetes 
model H4

    

 
  

 

PROMOCIÓ EN FRENS

en discs + pastilles 
de fre Bosch, Jurid 

i Necto

en mà d’obra  
de substitució 

i muntatge

20%        20%        DTE. DTE.

en amortidors 
Koni i Bilstein

 

en amortidors 
Kayaba, Sachs i 

Monroe

15%        15%        
en mà d’obra  
de substitució  

i muntatge

4X3  DTE. DTE.

PROMOCIÓ EN AMORTIDORS
PROMOCIÓ LLUMS  
OSRAM NIGHT BREAKER 

Pack de líquid anticongelant per al circuit  
de refrigeració + tractament anticongelació  

per als vidres

Fins a 40 m de visibilitat superior i to de llum 
fins a un 20% més blanc

Tot inclòs, recanvis i mà d’obra

amb TyreLifeTM per a danys 
accidentals, punxades 

irreparables o impactes

PROMOCIÓ  
EN PNEUMÀTICS

4X3  
en pneumàtics 

Pirelli*

1  ANY DE  
GARANTIA

Per aconseguir l’any de garantia, cal registrar-se 
i adjuntar la factura de compra a l’apartat de 
promocions del web www.pirelli.es

anuncioexpediciones310x264cat291018.indd   1 21/11/18   16:56
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EMOCIÓ 
MÀXIMA FINS 
AL FINAL
Un any més Salou i la Costa Daurada han estat l’epicentre mundial dels ral·lis, 
en una de les edicions més mítiques de la prova organitzada pel RACC, on la 
parella Loeb-Elena van ser els guanyadors. FOTOS: @WORLD
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Tothom recordarà durant molts anys 
la 54a edició del RallyRACC Cata-
lunya-Costa Daurada per ser una 
edició històrica on va tornar a gua-
nyar Sébastien Loeb i Daniel Elena, 
la dupla més prolífica de la història 
en el World Rally Championship. El 
francès i el monegasc s’imposaven 
al Catalunya-Costa Daurada des-
prés de cinc temporades lluny dels 
trams i només tres ral·lis sobre el 

Citroën C3. Salou i la Costa Dau-
rada van ser una temporada més 
l’epicentre mundial del WRC amb 
els trams completament plens i una 
organització impecable.
La presència de tres campions del 
món amb 15 títols mundials sobre 
els trams —Loeb, Petter Solberg i 
Sébastien Ogier—, a més del mediàtic 
nord-americà Ken Block i del debut 
del nou Volkswagen Polo R5, sumat 
al pilot RACC Dani Sordo (Hyun-
dai i20 WRC) o a la gran temporada 
que estan fent els Toyota de Tommi 
Makkinen, van ser el gran reclam 
per a l’afició, que va gaudir un any 
més de la prova esportiva.

La disputa del títol entre Ogier, l’es-
tonià Ott Tänak i el belga Thierry 
Neuville va deixar imatges com l’es-
pectacular bolcada d’aquest últim al 
shakedown de dijous, on es va doblar 
el públic assistent respecte d’edicions 
anteriors. El pilot francès marcava 
el millor temps en la tercera passada 
en l’etapa de terra de Salou, que va 
donar el tret de sortida d’una edició 
marcada per la pluja, el fred i les 
condicions canviants.

Torna el tram urbà
Barcelona era el plat fort del primer 
dia de competició, que tornava a la 
prova després d’un any d’absència. 

Per 
Albert San Andrés

Les terres tarragonines (a l'esquerra) van acollir una de les cites del calendari esportiu més 
esperades pels aficionats. Sébastien Loeb i Daniel Elena (imatge de dalt) van proclamar-
se guanyadors de la prova esportiva després de cinc temporades lluny dels trams. 

k
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La ciutat comtal va rebre l’espectacle 
amb al voltant de 25.000 espectadors, 
que van vibrar amb les ocurrències 
de Block i la velocitat d’Ogier, que 
s’emportava la primera etapa ofi-
cial cronometrada, per davant de 
 Neuville i Tänak.

Nervis a flor de pell 
en una cursa èpica
Els trams de divendres per la Terra 
Alta deixaven Tänak com a líder de 
la prova, seguit molt a prop per Da-
ni Sordo i Carlos del Barrio. Ogier 
(7è) i Neuville (9è) no arriscaven en 

la jornada de terra, pendents de l’as-
falt de dissabte.
Amb el Service Park de PortAven-
tura ple a vessar, el vespre convertia 
Salou en el punt d’ebullició dels afi-
cionats als ral·lis per contemplar els 
75 minuts de canvi de configuracions 
de terra a l’asfalt, un aspecte inèdit 
en altres proves mundialistes, on els 
equips aconsegueixen canviar per 
complet els cotxes en temps rècord. 
Dissabte la pluja feia acte de presèn-
cia als trams asfaltats, on el finlandès 
Jari-Mati Latvala es posava al cap-
davant d’Ogier i un expectant Loeb. 

Una punxada deixava Tänak a més 
d’un minut del capdavant de la clas-
sificació i sense opcions al mundial.
En l’últim dia de competició, Riude-
canyes i Santa Marina es tornaven 
vitals per a la victòria. Loeb mos-
trava el seu savoir faire i aconseguia 
la victòria a les dues primeres pas-
sades i l’anglés Elfyn Evans s’em-
portava la segona a Riudecanyes. 
Tänak sumava cinc punts comple-
mentaris guanyant el powerstage, on 
Ogier era segon, i Loeb s’emportava 
el duel amb el seu compatriota per 
la victòria final, imposant-se per no-

Després d'un any d'absència, el WRC va tornar a la ciutat de Barcelona amb el primer tram cronometrat del RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada. 

k
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Les mesures de seguretat (a l'esquerra) van garantir la protec-
ció del nombrós públic assistent. Salou (a sota) va tornar a bri-
llar en la 14a temporada consecutiva com a epicentre del ral·li.

Sergi Francolí i Maria Salvo, 
campions del Volant RACC 2018 
Sergi Francolí i Maria Salvo s'han imposat en la 40a edició del Volant RACC– 
Trofeu Mavisa amb el Peugeot 208 de l’escuderia Terrassa. Amb una victòria al 
Ral·li de Terra de Vidreres, cinquena cita de la temporada, la dupla es convertia 
en campiona del certamen de promoció del RACC, a falta de dues proves per al 
final, després de sumar un total de quatre victòries a La Pineda, Osona, Cervera 
i Vidreres i un segon lloc a l’Empordà. Francolí, de 23 anys, va quallar grans ac-
tuacions a la Beca Junior R2 a principis d’any, abans de centrar-se per complet 
al Volant RACC, que li ha portat un èxit indiscutible. 

vena vegada al RallyRACC. Un fet 
que mai ningú ha aconseguit en la 
història de la prova. És allò que els 
“vells rockers mai no moren”. 

Impuls per al territori
Tot el territori de la Costa Daurada, 
amb Salou al capdavant, pren un 
any més una importància vital per 
al RallyRACC. El centre neuràlgic 
de Port Aventura World —seu del 
Service Park d’assistència— va aco-
llir els 76 vehicles inscrits a més de 
la sortida oficial; i el podi va ser al 
Passeig de Jaume I de Salou. Com 
cada any, la prova va ser tot un èxit 
esportiu gràcies a l’esforç i la impli-
cació de tota l’organització, col·labo-
radors i voluntaris. 
També en aquesta edició, el Rally-
RACC, que posseeix el certificat 
d’Excel·lència Mediambiental de 
la FIA amb la màxima qualificació 
possible des de la passada edició, va 
posar en marxa noves iniciatives 
que involucren l’afició, per tal de 
compensar la petjada del CO2 i el 
carboni en el territori.p
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Després de l’experiència de dues edi-
cions (2017 i 2018), el RACC seguirà 
amb la fórmula d’èxit per a la III 
edició del Catalunya Històric, un 
concepte prèmium amb tot inclòs i 
que disputa els trams en carreteres 
tancades al trànsit. Aquesta prova 
de regularitat per a clàssics reme-
morarà aquest any el Rally de les 
Caves, disputat del 1973 a 1983.
Amb un recorregut d’aproximada-
ment 600 km, dividits en dues eta-
pes —200 el primer dia i 400 el se-
gon—, el Rally Catalunya Històric 
s’ha convertit en només dos anys 
en un dels ral·lis de regularitat de 

referència, a l’alçada de les proves 
internacionals més prestigioses. 
La inscripció està pensada per a 
vehicles de 1947 fins a 1984, que 
quedaran agrupats en sis classes di-
ferents, a més d’una classe extra per 
a cotxes construïts entre 1985 i 1988, 
admesos a criteri de l’organitzador.

Un ral·li de clàssics 
que marca tendència
Aquesta prova és una experiència 
completa per als amants dels clàs-
sics, on es podrà gaudir de degusta-
cions culinàries de nivell i estades 
nocturnes d’alta qualitat, a més de 

cronometratge, seguiment GPS, en-
viament de resultats a dispositius 
mòbils o transport d’equipatges, 
entre d’altres.
Amb sortida i arribada a Barcelona, 
la tercera edició del Catalunya His-
tòric constarà de dues etapes i dues 
mitjanes de fins a 55 km/h, que tots 
els equips que hi participin hauran 
d’escollir. 
Carles Miró i Iván Matavacas (amb 
Porsche 911 SC) van imposar-se el 
2017, mentre que Josep Viaplana i 
Carles Jiménez (amb Seat Ibiza GLX) 
ho van fer el 2018. Molta sort per a 
tots els participants!p

Compte enrere per a la 
III edició del Rally Catalunya Històric

El RACC organitzarà durant els dies 1 i 2 de març de 2019, la tercera edició de la 
prova prèmium de cotxes clàssics en carretera tancada. PER ALBERT SAN ANDRÉS
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Ral·li Monte-Carlo Històric 
(1 de febrer)

Barcelona FIA 
World Rallycross (RX) 
(27-28 d’abril)

GP de Catalunya MotoGP 
(14-16 de juny)

III Rally Catalunya Històric 
(1-2 de març)

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

55 RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada 
(24-27 d’octubre)

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

EN EL NOU ANY QUE ARRIBA, EL RACC CONTINUARÀ ENCOMANANT LA IL·LUSIÓ EN CITES 
ESPORTIVES DE PRIMER NIVELL. LES QUATRE PROVES PUNTUABLES PER ALS CAMPIONATS 
DEL MÓN DE F1, MOTO GP, RALLYCROSS I RAL·LIS JA TENEN DATA. APUNTA-T’HO!

Necessites més informació? Contacta amb motorsport@racc.es

Aquest calendari recull únicament les proves esportives del RACC que tenen la data confirmada l’1 de desembre  de 2018.
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Deia l’il·lustrat Jean-Jacques Rous-
seau que els diferents ingredients de 
l’òpera eren la poesia, la música i els 
decorats. Ens atrevim a afegir-n’hi 
un altre: el destí. Perquè, què hi ha 
millor que volar a un altre país per 
assistir a un concert i, en acabar, per-
llongar-ne els ecos passejant sense 
rumb per una ciutat que no coneixem?

Sydney  
La imatge 
sonora

Pocs teatres d’òpera són tan famosos 
com el de Sydney entre tots aquells 
que mai no han assistit a un recital. 

I és que es tracta d’un edifici que 
és el símbol de la ciutat australia-
na i que va formar part del logotip 
dels Jocs Olímpics de l’any 2000. 
Dissenyat pel danès Jorn Utzon, el 
projecte va sorprendre per les seves 
línies trencadores als anys setanta 
i també per un pressupost desme-
surat, que va començar amb una 
previsió de set milions de dòlars i 
va anar creixent fins als 110. El mo-
tiu cal buscar-lo en la qualitat dels 
materials, com ara el revestiment de 
la sala principal, compost de granit 
rosat i fustes nobles de Nova Gal-
les del Sud. 
La història antiga i la moderna s’en-
creuen constantment en aquesta ciu-
tat cosmopolita i gegantina, com per 
exemple al port de  Woolloomooloo. 
L’antic moll de Finger Wharf va ser-
vir com a cap de pont per al desem-
barcament de tropes i immigrants, 
i avui és un fantàstic lloc per sopar 
amb vistes a un port esportiu. Apro-
fitant-ne la proximitat, cal visitar k

Per Josep M. 
Palau Riberaygua

 RACC 70 desembre 2018
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Viatjar als grans teatres d’òpera del món és l’excusa 
perfecta per unir dues passions: la de conèixer noves 
destinacions i la del cant amb majúscules. 

DEIXA’T 
SEDUIR PER 
L’ÒPERA
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L’edifici de 
l’Òpera de Sydney 

s’ha convertit en un 
símbol de la ciutat. 

 RACC 71 desembre 2018
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l’Art Gallery of New South Wales, 
que té una excel·lent col·lecció d’art 
aborigen. També cal anar fins a Bon-
di Beach, la platja de la ciutat, sem-
pre concorreguda pels surfistes i, 
al desembre, pels assistents al fes-
tival internacional de cinema que 
s’hi celebra. 

Viena 
Qüestió de gust

La Viena que imaginem es corres-
pon, d’entrada, amb els Habsburg 
i els acords de Strauss. Tanmateix, 
l’Staatsoper, o Teatre de l’Òpera, 
va passar molts anys sense gaudir 
de l’estima dels seus veïns, que no li 
trobaven cap gràcia a l’edifici neore-
naixentista erigit per Francesc Josep 
després d’enderrocar els murs de la 
ciutat per ampliar-la i aconseguir, 
de passada, un esplèndid bulevard 
circular. L’edifici es va inaugurar 

el 1869 amb el Don Giovanni de Mo-
zart, però no va ser fins al 1945, quan 
va ser bombardejat, que els viene-
sos el van reivindicar com a part 
de la família. En canvi, el disseny 
va agradar molt a Budapest des de 
bon començament, fins al punt que 
el van copiar.
No gaire lluny del teatre, el Barri 
dels Museus obre les seves portes 
al visitant amb una col·lecció ex-
cepcional d’art noveau. Mereix una 
menció a part el Leopold, que va 
reconvertir les cavallerisses reials 
i que periòdicament proposa vi-
sites nocturnes que inclouen l’ex-
posició i un sopar sense sortir de 
la mostra. El Leopold descobreix 
una visió més sensual i trencado-
ra de la ciutat que té el seu reflex 
en els molts edificis modernistes 
de Viena, un estil que aquí s’ano-
menava Secessió perquè trencava 
amb el passat sota el lema “a cada 
època, el seu art; a cada art, la se-
va llibertat”. Un bon exemple és el 

k

k

L’interior de l’Òpera de Sydney (imatge superior) és tan espectacular com el seu 
emblemàtic exterior. 
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L’agència  
del RACC  
t’acompanya  
a l’òpera 
%  Sydney. Vol d’anada i 

tornada, hotel de 3* en règim 
d’allotjament. 

8 dies des de 1.795€
%  Viena. Vol d’anada i tornada, 

hotel de 4* en règim 
d’allotjament. 

4 dies des de 145€
%  Milà. Vol d’anada i tornada, 

hotel de 3* en règim 
d’allotjament.  

4 dies des de 145€
%  Londres. Vol d’anada i 

tornada, hotel de 3* en règim 
d’allotjament. 

4 dies des de 165€

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

Reserva’l ara
Més informació al  
93 208 70 00, 
agències i racc.cat

Viena (sobre aquestes línies) és una de les ciutats més be-
lles de l’Europa central. El seu Teatre de l’Òpera (1869) és 
el punt de trobada dels amants de la música. 
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mateix Edifici Secessió, una sala 
d’exposicions amb aires de temple 
grec construïda sobre un terreny 
guanyat al riu i molt a prop de l’es-
glésia de Sant Carles Borromeu. A 
les portes, cal deixar-se embriagar 
per l’aroma de flors i espècies del 
Naschmarket, el mercat ambulant 
més popular de la ciutat.

Milà 
Escala al cel 

El Teatro alla Scala de Milà és un 
dels temples indiscutibles del bel 
canto i, encara que és d’estil neo-
clàssic, representa un dels grans 
ideals del Renaixement: enaltir 
aquells que són capaços de crear 
obres artístiques que arriben a la 
perfecció. El mateix es pot dir del 
conjunt de la ciutat, que posa en 
l’admiració del cos perfecte i les 
seves declinacions —és a dir, l’alta 
costura— la seva raó de ser. Només 
cal donar un tomb pel Quadrilatero 
d’Oro, que delimiten els carrers de 
Sant’Andrea, Della Spiga, Manzoni 
i Montenapoleone, per entendre-ho. 
La passejada pel bon gust s’ha de 
prolongar necessàriament per les 
famoses galeries cobertes de Vitto-
rio Emanuele II per desembocar a 
la plaça del Duomo, catedral gòtica 
eriçada de pinacles que protegeixen 
la cripta de Sant Carles Borromeu. 
Val la pena accedir a la seva teu-
lada visitable per obtenir la millor 
panoràmica de la ciutat. I, sense 
deixar l’art sacre, és imprescindi-
ble acostar-se a Santa Maria delle 
Grazie per admirar el famós Ce-
nacolo o Últim Sopar de Leonardo 
da Vinci. Per meravellar-se davant 
dels increïbles colors utilitzats pel 
mestre, cal fer una reserva prèvia. 
I si encara ens queden ganes de ca-
minar una mica, no hi ha res com 
un passeig pel Parco Sempione 
fins al Castello Sforzesco; o, encara 
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millor, anar fins al Naviglio, barri 
poc turístic que té dos canals nave-
gables on hi va haver la dàrsena i 
la via fluvial que connectava amb 
els llacs Maggiore i Como a l’Edat 
Mitjana. S’amaguen entre els car-
rers anomenats Via Gorizia i Via 
D’Annunzio.

Londres 
La força 
del destí

Londres es reinventa constantment 
per no passar mai de moda. Un bon 
exemple d’això és el barri de Covent 
Garden, on s’ubica la Royal Opera 
House, que és la zona on actual-
ment trobem alguns dels restaurants 
més cool de la ciutat, les botigues 
de  disseny més particulars i una 

La Scala de Milà (imatges superior i esquerra), un dels grans teatres d’òpera del món, és conegut popularment com el "teatre 
dels milanesos". L’emblemàtic barri de Covent Garden (sobre aquestes línies) de Londres, on està ubicada la Royal Opera 
House, llueix fantàsticament any rere any amb la decoració nadalenca. 
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animació que no decau ni de dia ni 
de nit. Això es va fer més evident a 
partir dels Jocs Olímpics del 2012, 
quan tota la ciutat es va revestir d’un 
vernís de simpatia amb l’afany de 
desmentir la imatge del londinenc 
com a algú un pèl “estirat”. Per cert, 
tot i que l’edifici de l’òpera sembla 
antic, és la tercera versió del mateix 
edifici. Va ser remodelat per última 
vegada a finals dels anys noranta. 
La primera remodelació es va su-
fragar gràcies als diners aconse-
guits amb l’estrena d’una obra de 
gran èxit, irònicament titulada The 
Beggar’s Opera (L’òpera del captaire).
Una altra de les empremtes que van 

deixar els Jocs és la  London Eye, la 
nòria més alta del món, que amb les 
seves 32 cabines de vidre ofereix la 
millor panoràmica de la ciutat. Des 
de dalt és fàcil identificar-ne els mo-
numents més coneguts i triar quins 
hem de visitar i en quin ordre, com 
ara la Torre de Londres, guardada 
pels famosos beefeaters, antics mili-
tars retirats de la Royal Navy que 
deuen el seu nom a les mitjanes de 
bou que devoraven. 
I, per cert, la capital anglesa ofe-
reix una insòlita varietat de sabors 
i tradicions culinàries de totes les 
parts del món, cosa que és acon-
sellable comprovar després d’una 
tarda gaudint de la increïble il·lu-
minació i decoració nadalenca de 
la ciutat.p
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AGÈNCIA DE VIATGES 
93 208 70 00    raccviatges.cat

Expedicions 
2019
 

Et presentem una selecció de viatges exclusius, en 
grups reduïts i amb les millors combinacions de vols.  

Tot cuidat fins a l’últim detall per garantir una 
experiència inoblidable. Prepara’t per descobrir els 
millors viatges del RACC.

 
Amb el RACC,  
planificar és estalviar

ÍNDIA
Misteriosament màgica
10 dies    8 nits 
Sortida: 5 de febrer de 2019

1.695 €

NOVA ZELANDA
L’illa de la fascinació
15 dies    12 nits 
Sortida: 7 d’abril de 2019

6.150 €

PERÚ
Una cultura mil·lenària
13 dies    11 nits 
Sortida: 8 de març de 2019

2.680 €

COSTA OEST
L’Amèrica més espectacular
12 dies    10 nits 
Sortida: 18 de maig de 2019

3.450 €

ARGENTINA
L’espectacle de la natura
12 dies    10 nits 
Sortida: 19 de març de 2019

3.990 €

JORDÀNIA
Un viatge imprescindible
8 dies    7 nits 
Sortida: 5 de maig de 2019

1.695 €

Preus per persona en habitació doble. Consulta suplement individual i condicions. Sortides des de Barcelona. Places limitades.
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Viu el Nadal 
a la Champagne
S’acosta Nadal, i els pobles i ciutats de la regió francesa de 
la Champagne treuen al carrer els seus típics mercats. És 
difícil escollir entre tota l’oferta. Us presentem alguns dels 
millors plans perquè us impregneu de l’esperit nadalenc.

La regió vinícola francesa de la 
Champagne és ideal per anar-la 
a visitar durant el mes de desem-
bre. Mercats, llums i música t’hi 
acompanyaran.

Mercats nadalencs
Reims. Des del 21 de novembre fins 
al 28 de desembre, la plaça que hi 
ha davant de la catedral de Reims 
i els carrers principals del voltant 
(Condorcet i Théodore Dubois) es 
converteixen en un formiguer pel 

seu mercat nadalenc, un dels més 
importants de França. En les seves 
encantadores casetes de fusta (130 
aproximadament) es pot trobar tot 
el que cal per viure Nadal al 100%: 
boles artesanes per decorar l’ar-
bre, bijuteria, ceràmica o dolços 
tradicionals. 
A més a més, els més “petits” de 
la casa seran els autèntics reis al 
Royaume des Enfants, on podran 
gaudir d’activitats, tallers i jocs de 
tota mena; i fins i tot podran reu-

nir-se amb el Pare Noel. I tampoc 
no hem d’oblidar la pista de pati-
natge sobre gel. 
També hi haurà un nou espectacle 
sensorial: Son et Lumière. Serà molt 
més que un video mapping animant 
la façana de la catedral: aquesta ex-
periència sensorial submergirà el 
públic en un viatge poètic al cor del 
patrimoni tangible i intangible de 
Reims. L’espectacle transmetrà al 
públic l’emoció i el fervor del dia 
de la coronació d’un rei.

Châlons-en-Champagne. Entre el 
30 de novembre i el 24 de desembre, 
hi ha més de 40 casetes que oferei-
xen idees originals com a regals de 
Nadal: manualitats amb joies, bar-
rets, articles de cuir, peces de vestir, 
ceràmica i productes gurmet locals 
com poden ser les ostres, les xoco-
lates, els pastissos... També hi ha 
espectacles al carrer, com ara con-

 RACC 78 desembre 2018
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Els més petits poden conèixer en persona el Pare Noel (foto superior) du-
rant la visita al Parc Grinyland. Sézanne (damunt d’aquestes línies) marca  
el punt de partida de Nadal amb un llançament de globus a la plaça de la 
República. 

REIMS

Châlons-en-
Champagne

Sézanne

Epernay
Hautvillers

Grinyland
Sept-Saulx

P. N. Montagne 
de Reims

Marme

A26

A26

A34

A4

D966

D951

certs de tota mena, el festival de la 
llum, el carilló de llums, el concert 
de “Vents et Voix de Noël”, passeja-
des en vaixell amb els espectacles 
Eau’dyssée i Métamorph’eau’ses... El 
mercat s’inaugura el divendres 30 de 
novembre a les 18.30h amb un con-
cert d’orgue, trombó i flauta a càr-
rec de Séverine Bugnot,  Françoise 
i Elodie Marchal.

Sézanne. Des de 1999, la ciutat ofe-
reix una gran varietat d’activitats i 
festivitats durant tot el mes de de-
sembre. Les festes comencen el dia 
1 de desembre, quan un nen o nena 
triat a l’atzar és l’encarregat d’en-
cendre els llums nadalencs i donar 
Nadal per inaugurat. Un llançament 
de globus a la plaça de la República 
marca l’inici de la il·luminació de 
tota la ciutat. El segueixen concerts, 
espectacles per a nens, la visita del 
Pare Noel, mercats de llibres i jo-
guines, una pista de gel i sessions 
de cinema. La ciutat es decora amb 
arbres de Nadal, garlandes i cintes 
vermelles que brillen als carrers, 
botiguetes de dolços i vi calent, por-
cellanes i altres artesanies. I just 
abans de la vigília de Nadal, el Pare 
Noel en persona baixa en ràpel pel 
campanar de l’església de la plaça 
de la República per trobar-se amb 
els nens.

Llum i música 
a l’aire lliure

Habits de Lumière. Un any 
més, Épernay es vesteix de 
gala amb el seu espectacle 
nadalenc més emblemàtic. 
Es tracta de la seva 19a edi-
ció, i es durà a terme del 14 
al 16 de desembre. A més 
de les famoses performan-
ces  artístiques a la façana 

d’edificis emblemàtics de 
l’Avenue de Champagne, 
s’hi ofereixen experiències 
de tot tipus: des de castells 
de focs i barres de xampany 
fins a vivències culinàries.  
El dissabte la gastronomia 
serà el centre de les celebra-
cions amb dues experièn-
cies: Les Habits de Saveurs 
(9-12.30h) i el concurs de 
P’tits Patissiers (16-18h). I el 
diumenge, de 8.30 a 12 h, arri-

ba la desfilada amb més de 
400 cotxes antics.

Châlons-en-Champagne. 
Aquesta localitat s’il·lumina 
amb l’episodi número 4 de 
Métamorph’eau’ses  tots els 
divendres i dissabtes del mes 
de desembre a partir de les 
17.30 h. Es tracta d’un passeig 
nocturn en vaixell, amb un 
espectacle únic a través de 
sons i llums. Així, l’església de  

Notre-Dame-en-Vaux  (Patri-
moni Mundial de la UNESCO) 
mostra la seva cara més aco-
lorida gràcies a l’espectacle 
de la companyia Skertzo. 

Parc Grinyland. Els més pe-
tits podran conèixer el Pare 
Noel a partir del 17 de novem-
bre, ja que aquest parc l’acull 
a la seva cabana i ofereix un 
espectacle que farà somniar 
a grans i petits.p
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Viatges per cuidar el cos i l’ànima
Amb menys hores de sol i més fred, és el moment de tenir cura del 
cos. Et proposem un recorregut per cinc balnearis europeus que 
ofereixen millorar la qualitat de vida dels seus visitants. Cadascun 
destaca per un motiu diferent, però tots ens permeten gaudir dels 
enormes beneficis de les aigües termals. per mònica galindo

 RACC 80 desembre 2018

DE VIATGE

2
Bèlgica. Les aigües 
termals dels reis
Les aigües ferruginoses d’Spa, a dues 
hores de Brussel·les, l’han converti-
da en una ciutat amb tradició termal 
des de l’època dels romans. Al segle 
XIX van captar l’interès de la família 
reial belga, que hi passava tempora-
des. En un entorn natural de gran 
valor, les Thermes de Spa s’han re-
novat i ofereixen tractaments, entre 
d’altres, per tractar la pell.

3
França. Aigües més salades 
que les del mar Negre
A Salins-les-Bains (França, a tocar 
de Suïssa) exploten medicinalment 
les aigües salades de la vila. Un dels 
pous bombeja aigua amb una con-
centració de sal superior a la del mar 
Mort. Les aigües de ThermaSali-
na són especialment indicades per 
al tractament del reuma i han atret 
visitants amb dolor muscular des 
del segle XIX.

1
Hongria. El poder 
imperial fet balneari
A Budapest, ciutat d’aigües termals, 
un dels balnearis que cal visitar és el 
dels Banys Gellért, un gran edifici 
d’estil nouveau que reflecteix les aspi-
racions de l’Imperi austrohongarès. 
El visitant queda impressionat quan 
es banya entre columnes. L’aigua de 
les piscines interiors i exteriors està 
indicada per a les malalties degene-
ratives i els trastorns circulatoris. 

Columnes imponents 
sorprenen el visitant 
dels Banys Gellért, 
a Budapest.

080-081_500_Report Destinos termales_cat.indd   80 23/11/18   16:33



P
D

F
 D

E
 C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

Q
U

E
A

D
O

 P
O

R

4
Islàndia. Aigua blava 
que cura la pell
El Blue Lagoon Spa, a trenta minuts 
de Reykjavík, és un llac artificial si-
tuat al mig d’un camp de lava que 
s’alimenta de l’aigua provinent d’una 
central elèctrica propera. El blau 
de l’aigua contrasta amb el paisat-
ge volcànic que s’aprecia enmig del 
vapor. Al ser rica en silici i sulfur és 
beneficiosa per a les persones amb 
psoriasi i altres problemes a la pell.

5 
Itàlia. Respirar ben 
fondo a Sasseta
A la Toscana italiana, s’enfila dalt 
d’un cim Sasseta, un poble de poc més 
500 habitants, envoltat de castanyers 
i marbre vermell. Compta amb aigües 
termals subterrànies que arriben a la 
superfície a gairebé 50 oC. Les Terme 
di Sasseta són d’estil etrusc-romà, 
amb aigües riques en sulfats i calci, 
beneficioses per a les afeccions res-
piratòries i de la pell.

Informació 
i reserves
Truca al 93 208 70 00, 
agències i raccviatges.cat

L’agència 
del RACC 
t’acompanya 
als balnearis
%  Budapest. Inclou vol d’anada 

i tornada, hotel de 3* en règim 
d’allotjament i cotxe de lloguer. 

5 dies des de 190€
%  Brussel·les. Inclou vol d’anada 

i tornada, hotel de 3* en règim 
d’allotjament i cotxe de lloguer.  

5 dies des de 185€
%  Lió. Inclou vol d’anada i 

tornada, hotel de 3* en règim 
d’allotjament i cotxe de lloguer. 

5 dies des de 370€
%  Reykjavík. Inclou vol d’anada 

i tornada, hotel de 3* en règim 
d’allotjament i cotxe de lloguer.  

6 dies des de 475€
%  Florència. Inclou vol d’anada 

i tornada, hotel de 3* en règim 
d’allotjament i esmorzar i cotxe 
de lloguer.  

5 dies des de 230€

NOTA PER A TOTS ELS PROGRAMES: PREU PER 
HABITACIÓ DOBLE. SORTIDES DES DE BARCELONA. 
PREUS DINÀMICS SUBJECTES A DISPONIBILITAT EN EL 
MOMENT DE FER LA RESERVA. 

 RACC 81 desembre 2018

DE VIATGE

El Blue Lagoon Spa, 
a tocar de Reykjavík, 

és una de les atraccions 
turístiques més 

visitades del país.
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DE VIATGE

ESCAPADES 
PER MENYS 
DE 250€
Et proposem fantàstiques escapades 
per donar la benvinguda a l’any 2019 
a un preu increïble: per menys de 250 
euros per persona. Acosta’t a  
l’Agència de Viatges del RACC  
(www.raccviatges.cat, 93 208 70 00)  
i atreveix-te a trencar la rutina 
viatjant a un lloc especial sol,  
amb parella o amb amics! 

PER CARME VIEITEZ

DUBLÍN BERLÍN

PARÍS

PARÍS (FRANÇA)
Passejar per Montmartre con-
templant els artistes de carrer, 
recórrer el Sena amb un tradi- 
cional bateau-mouche… Desco-
brir qualsevol racó és màgic en 
l’hivern de “la ciutat de l’amor”.

4 DIES DES DE 240€

DUBLÍN 
(IRLANDA)
Els animats pubs, al pintoresc 
barri de Temple Bar, són una 
oportunitat excel·lent per escol-
tar música en directe mentre as-
saborim una Guinness. 

4 DIES DES DE 220€

MARRÀQUEIX 
(MARROC)
Submergeix-te a la gran medina  
d’aquesta ciutat marroquina on 
t’esperen plaers antics: allotja’t en 
els tradicionals riads i assaboreix el 
ritual dels banys àrabs.

4 DIES DES DE 170€

MARRÀQUEIX
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DUBLÍN BERLÍN

PARÍS

ROMA

BUDAPE ST

VIENA

BERLÍN 
(ALEMANYA)
La capital alemanya compta 
amb 200 museus, alguns d’ells 
imprescindibles, com el de Pèr-
gam, el Museu Nou o el Museu 
del Mur.  

4 DIES DES DE 170€

ROMA (ITÀLIA)
La Ciutat Eterna sempre llueix es-
plèndida. Aprofita per gaudir d’una 
bona taula en les seves acollidores 
trattorie.  

4 DIES DES DE 155€

VIENA (ÀUSTRIA)
Pujar a la Riesenrad (‘nòria’), com-
partir el famós pastís Sacher o visi-
tar el palau imperial de Schönbrunn 
són plans excel·lents.  

4 DIES DES DE 150€

BUDAPEST 
(HONGRIA)
El Danubi és un gran aliat per conèi-
xer els tresors d’aquesta ciutat, com 
el Pont de les Cadenes i el Castell de 
Buda. No oblidis reservar una pas-
sejada en vaixell! 

4 DIES DES DE 135€

MARRÀQUEIX
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Hi som  
per ajudar

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

    
Més de 6.000 descomptes 
per estalviar amb el teu 
nou carnet de soci RACC

Activa el teu programa de 
descomptes a les nostres oficines,  
a racc.cat o al 900 357 357.

 
  900 357 357 I racc.cat I  

2%
dte.

Més de 6.000 descomptes

Consulta tots els descomptes a www.racc.cat/descomptes

20%
dte.

Fins al

25%
dte.

Fins al

50%
dte.

Fins al

TE
ATR

E

50%
dte.

Fins al
TARIFA 

REDUÏDA 10%
dte.

10%
dte.

5%
dte.

10%
dte.

30%
dte.

5%
dte.

 
  900 357 357 I racc.cat I  

CARNET RACC MASTER

Aprofita ara els avantatges del teu nou carnet, que et permet 
pagar amb tecnologia contactless i estalviar més de 300 €  
a l’any en serveis, botigues, restaurants i esdeveniments.

anunciodoblepaginaraccmaster_390x264_cat050918.indd   Todas las páginas 6/9/18   9:26
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MOVE YOUR FAMILY

Solo por ser socio del RACC consigue hasta un 25% de descuento 
para el vehículo que más se adapte a tus necesidades.

europcar.es/partners/descuento/racc
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SERVEIS

PER NADAL, 
REGALA 

FELICITAT
ELS DESCOMPTES 

MÉS EXCLUSIUS 
PER SER DEL RACC

Expedicions RACC. 
Viatja fins al Japó i 
deixa't encisar per 
una cultura mil·lenària.

Autoescola RACC. 
Ara és un bon 
moment per regalar 
la millor formació. 

Esquia segur. 
L'assegurança RACC 
Slalom et protegeix 
davant imprevistos.

Cursa 10kmRACC. 
Apunta't a córrer i 
a viure una jornada 
familiar solidària. 
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Bon Nadal  
i feliç tarifa nova 

El RACC et porta ofertes exclusives en telefonia mòbil adaptades a cada 
necessitat: tarifa Unlimited Cap de Setmana amb GB il·limitats per a les teves 
APPs preferides o una tarifa plana per a Sèniors amb un preu excepcional.

I tot amb la garantia de qualitat del RACC. 

L’estalvi t’espera!

 
  900 357 357 I racc.cat I  

TELEFONIA MÒBIL

Tarifa Unlimited Cap de Setmana, amb dades il·limitades des de les 14:00 h del divendres fins a les 00:00 h  
del dilluns en les APPs de serveis: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, LinkedIn, Messenger 
(Facebook), Telegram, Snapchat, Periscope, Tumblr, Flickr, Meetic, Badoo, WeChat, Spotify, Apple Music, 
SoundCloud, Google Play Music, Shazam, Deezer, Napster i Tidal, YouTube, Netflix, HBO, Amazon-prime, 
Vimeo, Twitch, Dailymotion, YouTube Kids, YouTube Gaming, Rakuten TV i Vevo. Les tarifes Unlimited no 
inclouen accés web, roaming o quotes de serveis. Més informació a www.racc.cat/telefonia-mobil

  
ELS TRES 
PRIMERS 
MESOS

5€ DTE. +

TARIFA UNLIMITED  
CAP DE SETMANA

ADDICIONALS
5 GB

+

+

19 
€/mes

TARIFA  
PLANA SÈNIOR 

TRUCADES  IL·LIMITADES

500 MB

9 
€/mes

+

TRUCADES IL·LIMITADES

GB IL·LIMITATS  
EN APPs

DE MÚSICA
XARXES SOCIALS 

VÍDEOS 

Hi som  
per ajudar
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Som molts els que esperem l’arribada 
d’aquestes festes per fer una escapa-
da o un viatge i poder compartir mo-
ments de descans amb la parella, els 
fills, els parents o els amics. L’època 
nadalenca convida als retrobaments 
familiars, a gaudir d’uns dies de lleu-
re a la neu, a descobrir nous indrets… 
o a començar a planificar amb il·lusió 
els propers viatges. 

Al RACC sabem que per a moltes per-
sones els viatges són molt més que uns 
dies de vacances, que representen el 
desig de viure experiències inoblida-
bles. Per això oferim des de fa gairebé 
30 anys un servei d’agència de viatges 
excepcional, perquè els socis puguin 
assaborir el plaer de viatjar, deixant 
les preocupacions enrere, sabent que 
el Club serà sempre al seu costat les 
24 hores del dia, a qualsevol indret del 
món on vagin. 

La nostra Agència de Viatges, amb dues 
noves oficines a Barcelona (c. Padilla, 
228 i c. Santa Amèlia, 45), que se sumen 
a les 13 ja existents i a l’oficina telefònica 
i a l’agència online raccviatges.cat, aca-
ba de presentar les noves Expedicions 
RACC. Es tracta de viatges exclusius, 
per a grups reduïts i amb tot el neces-
sari per convertir-los en experiències 
úniques, des del primer a l’últim dia.

Les Expedicions RACC, els creuers i 
els circuits per tot el món han estat 
algunes de les propostes més dema-
nades pels socis a la 3a Fira de Viat-
ges del RACC, celebrada recentment 
a Barcelona amb una gran afluència de 
públic. Els socis, a més de rebre con-
sells i informació de primera mà dels 
experts, van poder aprofitar ofertes 

tan interessants com els descomptes de 
fins a un 70% per reserva anticipada.

A la Fira de Viatges, també hi va ser 
present l’amplíssima oferta del RACC 
per als aficionats a l’esquí, amb tras-
llats, allotjaments i forfets a les prin-
cipals estacions, que es completa amb 
la cobertura de les assegurances RACC 
Slalom. La tranquil·litat dels esquiadors 
queda garantida amb aquesta assegu-
rança que els protegeix de qualsevol 
incidència, a totes les estacions euro-
pees, tant si són esquiadors ocasionals 
com si volen cobertura assistencial per 
a tota la temporada.

aquells que busquen un servei mecà-
nic de confiança. Aquest macrotaller 
situat al barri de Poblenou de Barcelo-
na (c. Doctor Trueta, 107), compta amb 
mecànics altament qualificats que, amb 
la tecnologia més avançada i en un es-
pai modern i confortable, reparen i fan 
el manteniment integral del vehicle, 
amb tot tipus de facilitats i comoditats.

Quan s’acosten aquestes dates i arriba 
l’inici del nou any és un bon moment 
per fer-nos propòsits de millora per-
sonals, especialment els que afecten el 
nostre benestar i la nostra salut. És sens 
dubte un bon moment per plantejar-se 
complementar la cobertura assistenci-
al pública o buscar una alternativa a 
la pòlissa privada que puguem tenir 
contractada. Amb RACC Salut el nos-
tre objectiu és ajudar els nostres socis 
també en aquest important àmbit de la 
vida, amb un producte flexible, molt 
competitiu, a mida de cada família, i 
el que és més diferencial: amb tota la 
garantia del RACC.

Ara que estem a punt de finalitzar el 
2018, m’agradaria agrair als socis la 
confiança que han dipositat en no-
saltres, un any més. Hem treballat de 
valent per complir i superar les seves 
expectatives. El 2019, amb una força 
renovada, de nou tot l’equip del RACC 
estarà al servei dels nostres socis per 
fer més fàcil la seva vida quotidiana, 
per acompanyar-los en tot moment en 
els seus viatges, a la carretera, i també 
a la seva llar.p

I com cada any quan arriben les vacan-
ces de Nadal també s’incrementen els 
desplaçaments per carretera. La pluja, 
el fred, la mala visibilitat, el gel i la neu 
ens poden jugar una mala passada i és 
per això que és especialment necessari 
fer un bon manteniment del nostre ve-
hicle. Amb el nou Centre RACC Au-
to, el Club vol donar resposta a tots 

AMB L’AGÈNCIA DEL 
RACC ELS SOCIS 
VIATGEN TRANQUILS 
LES 24 HORES DEL DIA 
ARREU DEL MÓN.

EL CENTRE RACC 
AUTO ES CONVERTEIX 
EN EL MILLOR ALIAT 
DEL MANTENIMENT 
INTEGRAL DEL COTXE.

RACC SALUT OFEREIX 
UN PRODUCTE MOLT 
COMPETITIU, A MIDA 
DE CADA FAMÍLIA, 
I AMB LA GARANTIA 
DEL CLUB.

El RACC, el millor company de viatge

Xavier Pérez 
Director General

 RACC 89 desembre 2018

EDITORIAL
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“M’encanta viatjar. Mai m’havia pas-
sat pel cap la idea que podria tenir 
un accident estant de vacances. Però 
quan menys t’ho esperes, pot pas-
sar”, recorda Núria Soteras, sòcia 
del RACC. 
“A la meva família i a mi ens feia 
moltíssima il·lusió anar a Tailàndia. 
Quan feia una setmana que hi érem, 
a la zona de Krabi, vaig tenir la bri-
llant idea de llogar una moto (feia 

bastants anys que no en conduïa cap). 
Només agafar-la vaig anar a fer una 
volta per provar-la, amb tanta mala 
sort, que en accelerar vaig impactar 
fortament contra un cotxe. Em vaig 
fer molt mal al braç i vaig patir un 
fort cop al cap que em va fer perdre 
el coneixement. Les primeres cures 
me les van fer en un petit ambula-
tori de la localitat però, de seguida 
van veure que era una cosa greu. El 

meu marit de seguida va trucar al 
RACC. Quan ets a un país que no 
coneixes tens molta por, però, poder 
comptar amb el suport del RACC 
ens va donar molta tranquil·litat.”  

Una operació d’urgència 
“El diagnòstic dels metges va ser un 
trencament del radi per cinc llocs di-
ferents i, per tant, era prioritari que 
m’operessin de seguida. El RACC va 

“Em vaig sentir molt 
ben acompanyada 
pel RACC”
NÚRIA SOTERAS, SÒCIA DEL RACC, EXPLICA 
L’AJUDA REBUDA PEL SERVEI MÈDIC DEL 
CLUB QUAN VA PATIR UN ACCIDENT DE 
MOTO ESTANT DE VACANCES A TAILÀNDIA 
L’ESTIU PASSAT.

 RACC 90 desembre 2018

ELS SOCIS ENS EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA
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supervisar el trasllat en ambulància 
a l’Hospital Trang Ruampat i també 
es va encarregar que la meva famí-
lia estigués ben atesa. L’operació, 
per sort, va ser ràpida i va anar bé.” 
“La tranquil·litat que ens donaven 
els metges per telèfon supervisant el 
meu cas i ocupant-se del benestar de 
la meva família em va fer sentir molt 
ben acompanyada, sobretot sabent 
que era a l’altra banda del món.”p

 1
La Núria, sòcia del 
RACC, té un 

accident de moto a Ao 
Nang (Tailàndia). Xoca 
contra un cotxe, pateix 
un fort traumatisme al 
braç i queda inconscient.

 3
El diagnòstic és una 
fractura de radi 

per cinc llocs i un cop 
fort al cap. Els metges 
decideixen  operar-la 
d’urgència i queda 
ingressada a la UCI.
El RACC s’encarrega de 
l’atenció de la família i 
del seguiment mèdic 
del cas. 

 6
La sòcia rep l’alta 
mèdica definitiva 

a mitjan mes.

 4
La sòcia rep l’alta 
de l’hospital. El 

RACC supervisa el 
trasllat en ambulància 
de l’Hospital de Trang 
Ruampat a Phuket per 
tal que pugui tornar amb  
vol regular a Barcelona.  

 2
La primera 
assistència mèdica 

se li fa a l’ambulatori  
d’Ao Nang. El marit de  
la Núria truca al RACC 
per informar de 
l’accident. 
Davant la gravetat de 
la lesió és traslladada 
a l’Hospital Trang 
Ruampat, prop de 
Malàisia.

A 9.554 quilòmetres de casa
El RACC va donar suport mèdic a la sòcia i va organitzar un operatiu mèdic 

per garantir amb rapidesa l’operació en un hospital prop de Malàisia. 
També es va encarregar del suport a tota la família.

28 
d’agost

29 
d’agost

31 
d’agost

Novembre

 RACC 91 desembre 2018

ELS SOCIS ENS EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA

La sòcia Núria Soteras 
a Bangkok acompanyada 

pel seu marit Josep, 
i els seus fills, la Paula i 

el Marc, uns dies abans de 
patir l’accident de moto.
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“Se’m va dislocar la mandíbula al mig de la 
sabana i l’atenció del RACC va ser excel·lent”

Érem a Botswana de safari i un matí em vaig llevar amb molt mal de pan-
xa, vaig anar a vomitar i, amb l’esforç, la mandíbula se’m va dislocar. Vaig 
trucar al RACC i, com que l’endemà anàvem a Zimbàbue, van organitzar 
la visita a l’hospital d’allà, que estava més preparat. Em va venir a buscar 
una ambulància, em van posar calmants, em van fer radiografies i el metge 
em va posar la mandíbula a lloc. Em van atendre molt bé. És el primer cop 
que utilitzem aquest servei del RACC i n’estem molt contents. Val la pena!

Jordi Morón_ Assistència mèdica a Zimbàbue.

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

“Amb la reforma 
de Nexdom, hem 
guanyat un bany més 
modern i funcional” 

El nostre bany ja tenia uns anys 
i feia temps que teníem ganes de 
fer un canvi. Veient que el RACC 
oferia el servei de reformes i man-
teniment de la llar Nexdom, vam 
contactar-hi, ens van fer una pro-
posta de reforma i pressupost, i la 
veritat és que ens va encantar. Ens 
han aconsellat i han atès també les 
nostres peticions. Hem renovat el 
terra i les rajoles, hem posat un la-
vabo doble, hem tret el bidet i, a més, 
hem pogut mantenir la banyera, tal 
com nosaltres volíem. El tracte ha 
estat excel·lent, n’estem molt con-
tents. Ho recomanem! 

Carme Guil_ Reforma del bany.

 RACC 92 desembre 2018

ELS SOCIS ENS EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA
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“A Portugal, em vaig 
fracturar una vèrtebra 
i l’avió del RACC em 
va tornar a casa” 

De vacances a Portugal, al pujar a 
l’autocaravana vaig relliscar i vaig 
caure d’esquena a terra. Tenia frac-
tura en una vèrtebra lumbar, amb 
una invasió del 10% del canal me-
dul·lar. Vam contactar amb el RACC 
i, d’acord amb l’hospital de Lisboa, 
van gestionar la tornada a casa. Va 
venir l’avió mèdic del RACC, amb 
metge i infermera, i el viatge va anar 
molt bé. A l’aeroport ens esperava 
una ambulància que ens va portar a 
l’hospital, i el RACC també va tornar 
l’autocaravana cap aquí! Estem molt 
contents del tracte rebut.

Isabel Garcia_ Assistència mèdica 
i trasllat des de Lisboa.

“Gràcies al RACC em 
van atendre en un 
dels millors hospitals 
de Filipines”

Vam anar amb uns amics a Filipines, 
un vespre vaig caure de la moto i em 
vaig fer un trau al cap. Me’l va co-
sir el metge de l’illa, a Siargao, però 
el malestar seguia i vam trucar al 
RACC, que va gestionar la visita a 
un hospital més gran, el de Cebu, 
on anàvem després. Allà em van fer 
proves i van veure que tenia ede-
mes al cervell i problemes d’oïda. 
Havia de fer repòs. El RACC va fer 
el seguiment mèdic, va gestionar un 
hotel i els bitllets d’avió de tornada. 
Sentia que em tenien en compte i es 
preocupaven per mi.

David Largo_ Assistència mèdica 
i trasllat des de Filipines.

 RACC 93 desembre 2018

ELS SOCIS ENS EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA

Compta amb 
l’ajuda del RACC 
les 24 hores

El RACC disposa d'un equip de pro-
fessionals les 24h per oferir als seus 
socis assistència en viatge, mèdica, 
mecànica i a casa.
Durant les vacances, sempre que 
necessitis ajuda a les teves escapa-
des o amb la teva família i amics, o 
en qualsevol emergència de la llar, 
no dubtis a trucar al 900 242 242.
Hi som per ajudar, oferint-te qualitat 
i tranquil·litat.

El RACC gestiona una mitjana  de:

485 trucades

d’assistència mèdica cada dia.

1.660 trucades

d’assistència a la llar cada dia.

L’any 2017 es van realitzar

88.239 serveis

d’assistència mèdica.

7% més d'assistències 

mèdiques el 2017.

L’any 2017 es van realitzar

317.414 serveis 
d’assistència a llar.

Fes-te soci ara 
Més info. al 900 357 357 
o a www.racc.cat 
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AGENDA RACC D’ACTIVITATS  |  Hivern’18 - Primavera’19 Informa-te’n a racc.cat/esdeveniments

16 DESEMBRE 20 DESEMBRE 20-24 MARÇ16 GENER MARÇ 22-24 MARÇ

CURSA 10KMRACC PREESTRENA CINE
BUMBLEBEE

SALÓ DE  
L’ENSENYAMENT

HITS 
DE TRICICLE SALÓ B-TRAVEL

El Circuit de Barcelona-
Catalunya es converteix en 
territori runner per un dia 
amb la 10kmRACC, una cursa 
per a tots els públics.

Hi haurà curses de 10 km,  
5 km i infantils, en una 
jornada especial per gaudir 
en família. Apunta-t’hi!

La pel·lícula més esperada 
de Nadal, Bumblebee, 
arribarà a la cartellera el 
28 de desembre, però si 
tens el carnet RACC Master 
podràs veure-la molt abans 
i totalment de franc, perquè 
podràs anar a la preestrena 
exclusiva el 20 de desembre. 

Estand exclusiu del RACC per 
conèixer les últimes novetats 
de les nostres autoescoles.

Hi haurà un simulador de 
bolcada del cotxe, així com 
premis i d’altres activitats 
lúdiques.

Com ja indica el seu nom, 
“Hits” conté el millor del 
millor de Tricicle. Cent 
minuts farcits de gags que 
tothom té a la memòria. 

El proper 16 de gener a les 
20.30 h tens una oportunitat 
irrepetible de riure amb 
Tricicle, amb un 15% de 
descompte.

Ofertes i descomptes 
especials a l’estand de 
l’Agència de Viatges del 
RACC. 
 
Amb els nostres experts en 
viatges per assessorar-te, 
informar-te de les principals 
novetats en circuits i creuers 
i reservar-los en les millors 
condicions.

Informa-te’n a 
racc.cat/esdeveniments

Entrada gratuïta per a socis amb 
carnet RACC Master activat. 

Invitacions limitades.  
Aconsegueix-les a  

racc.cat/bumblebee_ca

No hi faltis!  
Demana’n més informació a  

info@raccautoescola.cat
Informa-te’n a 

racc.cat/esdeveniments

Informa’t de com aconseguir  
les invitacions a la revista  

RACC de març’19

Fira de 
Barcelona

Cinesa Diagonal
Carrer de Santa Fe de Nou Mèxic, s/n

(Barcelona)

Fira de 
Barcelona

Teatre Victòria
Av. Paral·lel 67-69 (Barcelona)

Circuit de Barcelona-Catalunya
(Montmeló)   

Descompte 
exclusiu 

per a socis  

Exclusiu per 
a socis amb 
carnet RACC 

Master activat

FIRES DE VIATGES  
ITINERANTS

GIRONA | LLEIDA | TARRAGONA

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

Els millors creuers presentats 
en exclusiva amb les millors 
ofertes i condicions de 
reserva.

Les fires es duran a terme a 
Girona, Lleida i Tarragona 
durant el mes de març.

Entrada gratuïta amb inscripció  
prèvia. Informarem al web i a la  
revista RACC de març’19 de les  

dates i ubicacions

Girona  |  Lleida  |  Tarragona

15%
dte.

Exclusiu  
per a socis

agendaeventos390x264cat121118.indd   1 14/11/18   16:22
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d’aquest any amb 
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per ser del RACC.

Els millors creuers presentats 
en exclusiva amb les millors 
ofertes i condicions de 
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Les fires es duran a terme a 
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agendaeventos390x264cat121118.indd   1 14/11/18   16:22
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 RACC MASTER 

RACC MASTER, 
EL TEU CARNET 
DE SOCI
El carnet d’estalvi del Club, RACC 
Master, alhora que t’identifica 
com a soci, t’ofereix descomptes 
en pàrquings, benzina, cinema i 
a més de 6.000 establiments de 
sectors de consum, oci i cultura. 
També et permet pagar amb la 
tecnologia contactless per a la teva 
seguretat i comoditat.
Sol·licita’l al telèfon 900 357 357 
i a www.racc.cat/racc-master.

 RACC VIATGES 

RÈCORD 
D’ASSISTÈNCIA 
A LA III FIRA 
DE VIATGES
Gairebé un miler de persones es 
van acostar fins a l’Hotel Cata-
lonia Plaça Catalunya de Barce-
lona per conèixer quines són les 
destinacions més recomanables 
per al 2019 de la mà dels millors 
experts en viatges i, alhora, van 
poder gaudir d’ofertes molt inte-
ressants (en creuers, descomptes 
de fins al 70%). La Fira va comptar 
amb la participació de diferents 
oficines de turisme i entitats re-
ferents d’aquest sector. 

 RACC VIATGES 

Vine a conèixer 
els misteris del Japó
L’AGÈNCIA DE VIATGES DEL RACC ET PROPOSA 
DIFERENTS RUTES PER DESCOBRIR UNA CULTURA 
QUE VIU ENTRE LA TRADICIÓ I EL FUTUR. 

Un gran viatge sempre és garantia 
de viure una experiència inoblida-
ble i visitar el Japó és una destina-
ció que, any rere any, guanya més 
adeptes. Ara, l’Agència de Viatges 
del RACC t’ho posa encara més fà-
cil oferint-te un 10% de descompte 
per la compra anticipada en quatre 
programes per a conèixer a fons el 
país del sol naixent.
La proposta del RACC està selec-
cionada amb extrema cura, i passa 
per les ciutats més modernes i per 
les més tradicionals:
•  Simplement Japó. 11 dies / 9 nits 

visitant Tòquio, Kyoto, Kanazawa 
i Takayama.

•  Ruta Kumano. 10 dies / 8 nits vi-
sitant Tòquio, Koyasan, Kawayu 
Onsen i Misugi.

•  Japó Essencial. 11 dies / 9 nits 
visitant Tòquio, Kyoto, Misuki 
Takayama i Kanazawa.

•  Belleses de Japó. 11 dies / 9 nits 
visitant Osaka, Kyoto, Takayama 
i Hakone.

Viatja al Japó 
10% de dte. exclusiu 
Consulta condicions a les 
nostres agències de viatge 
o al 93 208 70 00.

096-100_500_Serveis Notis_cat.indd   96 23/11/18   16:37
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 FORMACIÓ DE CONDUCTORS 

EL RACC 
I LA CNAE 
PROMOUEN 
LA FORMACIÓ 
EN SEGURETAT 
VIÀRIA
El RACC i la Confederación Na-
cional de Autoescuelas (CNAE) 
han signat un conveni de col·la-
boració per organitzar cursos de 
conducció segura a les instal·laci-
ons de les Escoles de Conducció 
del RACC, ubicades a Barcelona 
(al Circuit de Barcelona-Catalu-
nya) i a Madrid (a Moraleja de 
Enmedio).

Aprenentatge de qualitat. La 
formació té com a objectiu pro-
porcionar habilitats i destresa al 
volant, tant a conductors novells 
com experts, per augmentar el 
control del vehicle i aprendre a 
reaccionar correctament davant 
de situacions de risc (com ara 
circulació sobre mullat, etc). El 
RACC i la CNAE tenen una llar-
ga trajectòria de compromís amb 
l’educació i la seguretat viària i 
amb aquest acord uneixen es-
forços per acostar la formació 
especialitzada a totes les auto-
escoles d’Espanya. 

 FORMACIÓ DE CONDUCTORS 

És Nadal, regala 
RACC Autoescola
EL CARNET DE CONDUIR, UN BON OBSEQUI PER A 
AQUESTES FESTES.  

Ara és un bon moment per regalar 
el carnet de conduir. Les Autoesco-
les del RACC t’ofereixen un seguit 
d’avantatges diferencials: 
•  Formació teòrica presencial amb 

realitat virtual per afrontar amb 
seguretat situacions conflictives 
de trànsit.

•  Teòrica i tests on-line per poder 
estudiar des de qualsevol lloc. 

•  Possibilitat de fer les classes in-
tensives de teòrica. 

• 10% de descompte si ets soci.

•  Plataforma per reservar on-line les 
teves classes pràctiques.

•  Possibilitat de fer pràctiques amb 
un vehicle elèctric.

•  Fins a 400€ de descompte per la 
compra del teu vehicle.

Regala RACC 
Autoescola
Informa-te’n al 900 357 357 
i a raccautoescola.cat

 VENDA DE VEHICLES 

ÈXIT DE PÚBLIC EN EL 
9è SALÓRACC DE L’AUTOMÒBIL
Al voltant de 25.000 visitants i 350 vehicles venuts és el resultat 
del 9è SalóRACC de l’automòbil que enguany va augmentar la 
seva aposta per la innovació i la sostenibilitat. Les 24 marques 
participants van presentar 50 models, fent especial èmfasi en els 
vehicles més ecològics, híbrids i elèctrics. Els socis del RACC van 
poder provar els cotxes sense compromís i gaudir de descomptes.
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portant també usar ulleres de sol 
o màscares de neu. Procura anar 
sempre acompanyat.

Coneix el teu nivell. Esquia a les 
pistes del teu nivell: color verd (pen-
dents no superiors al 15%); blau (no 
superiors al 25%); vermell (un 40% de 
pendent) i negre (superior al 40%).

Si tens un accident. Clava els es-
quís a la neu en forma de creu per 
indicar la teva ubicació els altres 
esquiadors i al servei mèdic, pro-
tegeix-te, abriga’t i avisa als serveis 
d’emergència.

Contracta una bona assegurança. 
RACC Slalom et protegeix davant 
qualsevol incidència o imprevist i en 
totes les estacions d’esquí europees, 
tant si ets un esquiador ocasional 
com si ets dels qui esquien durant 
tota la temporada. 

 RACC SLALOM 

Esquia amb la 
màxima seguretat 
ELS ESPORTS D’HIVERN ES PRACTIQUEN EN UN MITJÀ 
I EN UNES CONDICIONS NO HABITUALS. T’EXPLIQUEM 
QUINES PRECAUCIONS HAS DE TENIR EN COMPTE. 

La temporada de neu ja ha arribat. 
Et recomanem seguir les normes de 
seguretat en pistes i contractar una 
bona assegurança d’esquí que co-
breixi qualsevol incidència. També 
tingues en compte les recomanacions 
següents. 

Informa’t. Consulta les previsions 
meteorològiques i les condicions de 
la neu. És recomanable portar sem-
pre un plànol de l’estació d’esquí a 
la butxaca. 

Equipa’t. Escull material adaptat 
al teu nivell tècnic i a les teves con-
dicions físiques. Per limitar els ris-
cos, és essencial portar les fixacions 
dels esquís ben regulades. Deixa’t 
assessorar per professionals.  

Prepara’t. És important escalfar 
abans de l’activitat, dosificar l’esforç 
i hidratar-se correctament.

Protegeix-te. És recomanable (no 
és obligatori) portar el casc. És im-

Assegurança per a tota 
la temporada des de:

38€ (individual)

95€ (familiar, fins a 6 assegurats)

 Despeses de rescat en pista i mèdiques incloses
 Cobertura a totes les pistes d’Europa
 Responsabilitat civil fins a 30.000 €

Les primes de l’anunci són preus exclusius per a socis. Consulta les diferents primes a www.racc.cat. La pòlissa familiar és vàlida per a 6 persones com a màxim (assegurat, cònjuge 
i fills fins als 25 anys que convisquin al mateix domicili). RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., i autoritzada per a operar en el ram de les assegurances de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A més, comercialitza assegurances 
de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit entre les dues entitats asseguradores, en virtut de 
l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Registre en la D.G.S.F.P. amb el número: C0708A58201740.

La teva 
assegurança 
de neu

Hi som  
per ajudar

ASSEGURANÇA DE NEU 
900 357 357    racc.cat          

anuncioseguronieve185x122cat-2.indd   1 31/8/18   20:01
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LES NOTÍCIES DEL RACC

 ASSEGURANCES SALUT 

LA IMPORTÀNCIA DE 
DISPOSAR D’UN METGE 
DE CONFIANÇA
Una assegurança de salut és un bon complement a 
la cobertura pública per evitar esperes i poder triar 
metge. Si vols canviar o conèixer un especialista, has 
de tenir compte el següent: 
Assegura’t que el doctor és al teu quadre mèdic. 
Així que en sàpigues el nom, busca’l al directori de 
l’assegurança de salut i contrasta possibles opinions 
sobre ell. Recorda que l’assegurança de salut del RACC 
et dona accés a un complet quadre mèdic, amb opció a 
una segona opinió mèdica en cas de malalties greus.

La teva assegurança de salut
Contracta-la ara des de 34,70€/mes,  
trucant al telèfon 900 357 357.

Assegurança per a tota 
la temporada des de:

38€ (individual)

95€ (familiar, fins a 6 assegurats)

 Despeses de rescat en pista i mèdiques incloses
 Cobertura a totes les pistes d’Europa
 Responsabilitat civil fins a 30.000 €

Les primes de l’anunci són preus exclusius per a socis. Consulta les diferents primes a www.racc.cat. La pòlissa familiar és vàlida per a 6 persones com a màxim (assegurat, cònjuge 
i fills fins als 25 anys que convisquin al mateix domicili). RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., i autoritzada per a operar en el ram de les assegurances de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A més, comercialitza assegurances 
de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit entre les dues entitats asseguradores, en virtut de 
l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Registre en la D.G.S.F.P. amb el número: C0708A58201740.

La teva 
assegurança 
de neu

Hi som  
per ajudar

ASSEGURANÇA DE NEU 
900 357 357    racc.cat          

anuncioseguronieve185x122cat-2.indd   1 31/8/18   20:01

096-100_500_Serveis Notis_cat.indd   99 23/11/18   16:38



P
D

F
 D

E
 C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

Q
U

E
A

D
O

 P
O

R

 RACC 100 desembre 2018
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 ASSEGURANCES LLAR 

ASSEGURA EL 
TEU HABITATGE 
COM CAL
Si tens dubtes de com contrac-
tar un assegurança de la llar, 
t’oferim consells perquè estiguis 
tranquil i puguis evitar qualse-
vol imprevist. 
•  Coneix el teu habitatge. Si vius 

en un pis, pregunta què cobreix 
la pòlissa de la comunitat per 
no duplicar cobertures ni que-
dar-te curt amb l’assegurança 
que contractis.

•  Valora’n bé el contingut. Tan 
dolenta és la infrassegurança 
(assegurar per sota del valor 
real) com la sobreassegurança 
(assegurar per un valor superi-
or al real). Al RACC et guiem i 
t’assessorem i assegurem casa 
teva amb un valor il·limitat per 
al continent. 

•  Fes un bon manteniment, ja 
que protegeix i augmenta el 
valor de la teva llar, evitant 
possibles sinistres en el futur. 
Tingues especial cura amb els 
sistemes de la llar (calefacció, 
aire condicionat, gas, canonades 
i sistema elèctric). Al RACC et 
podem ajudar a tenir casa teva 
sempre a punt. 

Informa-te’n ara a oficines del 
RACC o truca al 900 357 357.

 EVENTS RACC 

Apunta’t a córrer la 
cursa 10KmRACC
GAUDEIX D’UNA JORNADA FAMILIAR SOLIDÀRIA EL 16 DE 
DESEMBRE AL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA.

Si encara no t’has apuntat a la 10km-
RACC, la cursa popular d’atletisme 
que organitza el RACC al Circuit de 
Barcelona-Catalunya, encara hi ets 
a temps. Enguany, ve plena de no-
vetats: botifarrada en finalitzar la 
cursa; massatgistes només arribar i, 
a més, t’oferim poder venir amb tren 
gratuïtament i, durant gairebé dues 
hores, podràs fer un test de bicicle-
tes urbanes, elèctriques, etc. gràcies 
a www.todooutdoor.com (cal reserva 
prèvia des de la seva web). 
Com cada any, els participants podran 
córrer la cursa de 10 km —amb nou 
recorregut— o la de 5 km. Tampoc 
no hi faltaran les curses infantils, i 

es podrà gaudir d’un simulador de 
F1, servei de bar i una carpa amb no-
vetats del món de la bicicleta, i els 
més petits podran gaudir d’inflables. 
Com cada any, part de la inscripció 
es destinarà a La Marató de TV3. 
Tots els participants rebran la bossa 
del corredor i una samarreta tècni-
ca Mizuno.

Preus des de 10€
Més informació i inscripcions: 
www.racc.cat/cursa-10km

En col·laboració Patrocinador oficial

*L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR LES 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.
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Oro rosa, Acero de última generación  
y tradición suiza: cuando un cronógrafo  

se viste de lujo

Deportivo, lujoso, elegante…  
El símbolo del éxito en su muñeca 

La precisión es la esencia de la Alta Relojería, por eso, 
el Reloj MADISON, la última creación de la  firma suiza 
Lanscotte, vive en perfecta armonía con el tiempo. 
Un cronógrafo deportivo realizado 100% en acero 
inoxidable 316L, antialérgico y quirúrgico, acabado en 
Oro rosa de 1ª Ley –aplicado mediante tratamiento IPRG 
para garantizar al máximo su brillo y durabilidad–. 

Perfección técnica en un modelo de lujo lleno de 
detalles que identifican a un reloj único: guilloché de 
diseño exclusivo, bisel con tornillería de acero, función 
cronógrafo y 24 h, grandes pulsadores en IP Black… Un 
reloj que define al hombre que lo lleva:  la demostración 
inconfundible de la auténtica clase.

Usted recibirá el 
Reloj MADISON en un 
estuche de lujo, con 
su correspondiente 
Certificado de 
Autenticidad y su 
Garantía Internacional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Caja, bisel y corona realizados en acero 316L Quirúrgico y 

Antialérgico acabado en Oro rosa de Primera Ley IPRG
•  Bisel interior con marcaje de segundos y milisegundos
•  Dial a cuatro alturas en color negro con guilloché geométrico
•  Correa de piel auténtica en acabado cocodrilo
•  3 subesferas para función cronógrafo (minutos y segundos)  

y función 24h
•  Ventana del calendario a las 4h
•  Agujas e indexes con marca de luminiscencia
•  Corona, trasera, lateral y hebilla con grabado Lanscotte
•  Pulsadores acabados en IP Black
•  Cristal mineral plano endurecido de alta resistencia
•  Mecanismo de cuarzo de máxima precisión
•  Water Resistant 10 ATM
•  Diámetro caja: 46 mm

SOLO 10€ AL MES
SIN INTERESES

SOLO 10€ AL MES

SIN INTERESES

www.galeriadelcoleccionista.com

EB29
Avda. de Manoteras, 50 • 28050 Madrid

Le invitamos a recibir más información gratuita y sin compromiso
GARANTÍA DE 
EXCLUSIVIDAD: 
Este reloj es una  
exclusiva de Lanscotte  
para Galería del 
Coleccionista.

ENVÍO GRATUITO  
A DOMICILIO: 
Si desea adquirirlo,  
se lo entregamos en  
su hogar libre de  
gastos de envío.

GARANTÍA DE EXAMEN  
SIN COMPROMISO: 
Dispondrá de 15 días  
para examinarlo y, si no  
le satisface, devolverlo sin  
gasto alguno para usted.

MENSUALIDADES  
SIN INTERESES: 
Podrá abonar su importe 
poco a poco, en cómodas 
mensualidades sin  
intereses financieros.

902 107 902
Para ello, llame HOY MISMO al

www.galeriadelcoleccionista.com

EB29_Reloj Madison_RACC.indd   1 12/11/18   9:46
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Oferta exclusiva
Socis amb RACC Master

INVITACIÓ A LA PREESTRENA
DE LA PEL·LÍCULA BUMBLEBEE 
 el 20 de desembre

www.racc.cat/bumblebee

Envia un email amb el teu nom i cognoms 
a participa@racc.cat i en menys de 48 h feiners rebràs 
les entrades.

Només per a socis amb RACC Master activada. Màxim 2 entrades per soci. Entrades limitades.

CINESA DIAGONAL
20/12/2018

P_bumblebee_CAT.pdf   1   14/11/18   17:11
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes

GAUDEIX DE LA NEU AMB DESCOMPTES  
EXCLUSIUS PER SER DEL RACC! 

Descompte  
per ser  
del RACC 10%

És una estació que combina l’ambient familiar amb 
pistes molt tècniques. Dte. exclusiu en oficines RACC 
del Túnel del Cadí (973 51 00 05 o tunel.cadi@racc.es) 
i  Puigcerdà (972 88 04 34 o dolors.carrera@racc.es).

Grandvalira és una estació situada a Andorra que dis-
posa de 210 quilòmetres de pistes, un total de 128 pistes 
de tots els nivells i un forfet.

Aprèn a esquiar respectant el medi i dominant la tècni-
ca. Descompte exclusiu en oficines RACC del Túnel del 
Cadí (973 51 00 05 o tunel.cadi@racc.es) i Puigcerdà 
(972 88 04 34 o dolors.carrera@racc.es).

Situada al cor de la Cerdanya francesa, destaca per la 
qualitat de la neu. Descompte en oficines RACC del 
Túnel del Cadí (973 51 00 05 o tunel.cadi@racc.es) 
i Puigcerdà (972 88 04 34 o dolors.carrera@racc.es).

Descompte 
amb la  
RACC Master

Descompte 
exclusiu

Descompte  
per ser  
del RACC 

Descompte 
exclusiu

Descompte  
per ser  
del RACC 

Descompte 
exclusiu

Escola 
d’esquí 
RACC

 RACC 103 desembre 2018
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes

Parkimeter és la la plataforma ideal perquè puguis 
aparcar fàcilment a la ciutat i a pocs minuts d’on 
vulguis anar. Descarrega’t l’app i vincula-hi la RACC 
Master.

Els centres de rentatge Hanna ofereixen un servei dife-
renciat per la seva qualitat i l’ús de les tecnologies més 
avançades per tenir el teu cotxe net i ben lluent.

Cinc aparcaments distribuïts per Barcelona i Grano-
llers per facilitar l’estacionament, tant als residents 
com a tots aquells que es desplacen diàriament a la 
ciutat.

Els centres de rentatge Homecarwash, a Barcelona i ro-
dalies, s’han consolidat com a referents en la neteja de 
vehicles. Consulta’n les seus al seu web. 

Descompte amb la 
RACC Master 5%

Descompte amb la 
RACC Master 10%

Descompte amb la 
RACC Master 10%

TOT EL QUE CAL PER AL TEU COTXE,  
MÉS BARAT AMB LA RACC MASTER

Descompte amb la 
RACC Master

 30%

 RACC 104 desembre 2018
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes

A PortAventura Park, la il·lusió i l’esperit del Nadal són els 
protagonistes de novembre a gener. Vine i gaudeix-ne 
amb tota la família i descobreix totes les novetats del 24 
de novembre al 6 de gener.

Aparca&go és el pàrquing líder per a viatgers! Els troba-
ràs als aeroports de Barcelona-El Prat i Madrid-Barajas, 
a les estacions de tren de Sants i d’Atocha i també al Port 
de Barcelona. 

A Cottet tenen cura de les teves emocions des del 1902. 
Per aquest motiu, per a ells és molt important que tota 
la gent del RACC pugui gaudir de la millor visió i de la 
millor audiologia gràcies a la seva experiència.

Supermercats Veritas, menjar de veritat al millor preu. 
Gaudeix de productes frescos amb certificació ecològi-
ca que et permeten garantir una alimentació saludable i 
saborosa per a tu i la teva família. 

Descompte amb la 
RACC Master 50% 

entrada adult

Descompte amb la 
RACC Master

Revisió 
gratuïta

Descompte amb la 
RACC Master 4%

MÉS AVANTATGES DE LA RACC MASTER 
QUE NO ET POTS PERDRE!

Descompte amb la 
RACC Master 10%

Del 24 de noviembre al 6 de enero
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes

ELS MILLORS ESPECTACLES 
AMB DESCOMPTE

 RACC 106 desembre 2018

ESCAPE ROOM. Dues parelles d’amics de tota la vida 
queden per fer una escape room, però el joc s’anirà com-
plicant fins convertir-se en un infern…

ARTABAN, LA LLEGENDA DEL QUART REI MAG.  
La nit de Reis, els nervis no deixen dormir els més petits, 
i la casa del Blai, la Clàudia i l’Eloi no n’és una excepció. 
Vine a descobrir què els passa als tres germans…

ANASTASIA. El musical que ens transporta des de 
l’ocàs de l’Imperi rus fins a l’eufòria del París dels anys 
vint arriba ara de Madrid al teatre Coliseum.

ADOSSATS. 23 d’abril, Sant Jordi. Tres generacions de 
Jordis celebren junts la Diada. Però ho faran envoltats 
de roses plenes d’espines i de dracs que escupen foc. No 
t’ho perdis, al Romea, a partir del 13/12.

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

50%
Només 11 i 12  
de desembre

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

      Des de

15€
Exclusiu per ser 
del RACC. 
Només compra on-line.

      Des de

13€

Exclusiu per ser 
del RACC. 
Només compra on-line. 10%
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Descobreix múltiples ofertes en cotxes nous, km 0 i seminous 
amb assegurances d’auto i condicions financeres molt avantatjoses.

Per a més informació, truca gratis al 900 357 357

 
VENDA DE VEHICLES
Av. Diagonal, 687 (Pàrquing gratuït)

900 357 357      racc.cat        
Hi som  
per ajudar

EL COTXE QUE BUSQUES 
AL MILLOR PREU

BARCELONESA
MAVISA

LETAMENDI MOTOR
M-MOTOR

LESSEPS MOTOR

TEAM’S MOTOR
MASTERTRAC

MOGAMOTOR MOGADEALER

MOGAUTOBARCELONA PREMIUM

AUTOMOCIÓ 2000
ROMACAR

M-CAR
IBERTECNO

GARATGE ULLÉS, S.A.
ROMAUTO

MOTOR LLANSÀ

BRITISH GALLERY

MOGAUTO MASTERGAS
MASTERNOU

MASTERCLASBARCELONA PREMIUM

LEXUS BARCELONA

P_concessionaris_cat_ok.pdf   1   11/10/18   12:30
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#VolvoXC90

Volvo XC90 PremiuM Edition.
La tecnología y el diseño eligen Volvo.

BUSINESS CONNECT
CÁMARA DE APARCAMIENTO TRASERA

CITY SAFETY
PILOT ASSIST

VOLVO ON CALL

Descúbrelo en volvocars.es

Consumo de combustible mixto (l/100 km) de 6 a 8,3; Emisiones CO2 (g/km) de 158 a 192.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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