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CUANDO DEJAS DE SER DUEÑO DE LAS COSAS,
EMPIEZAS A SER DUEÑO DE TI MISMO.

Presentamos el nuevo Volvo XC40.
Por fin un coche al que puedes suscribirte.

Hubo un tiempo en el que más significaba mejor y poseer algo lo era todo. 
Días en los que nadábamos en la abundancia y sin embargo, 

nos ahogaba una vida llena de estrés. ¿Cómo hemos llegado a esto?
Se suponía que tener cosas enriquecería nuestras vidas. Que la tecnología 

nos haría libres. Hicimos del mundo un lugar de elecciones ilimitadas y 
posibilidades infinitas, pero quizá la única posibilidad 

de que nuestra libertad aumente es llegando a tener menos.
Menos posesiones que nos lastren. Menos cuerdas que nos aten.

Tal vez lo que necesitamos es necesitar menos.
Comprar menos. Conservar menos. 

No ser dueño de tantas cosas, y serlo más de nuestras vidas.
Porque solo así, podremos vivirlas de verdad.

Descúbrelo en volvocars.es



Impulsem la convivència per a 
una mobilitat més segura per a tots

Cada dia, quan sortim al carrer, ens 
submergim en la mobilitat; agafem 
el transport públic, el cotxe, la moto, 
la bicicleta, o bé anem caminant als 
nostres destins habituals: la feina, 
l’escola dels nostres fills, o qualsevol 
altre lloc. Compartim l’espai amb 
altres persones, que com nosaltres, 
també es mouen. 

A Barcelona, un de cada tres ciu-
tadans comet infraccions a l’hora 
de desplaçar-se, aquesta és una de 
les dades més significatives que ens 
revela l’àmplia anàlisi que ha realit-
zat el RACC, a partir de 15.000 ob-
servacions a diferents indrets de la 
ciutat. L’estudi ens alerta que tenim 
un problema important, els ciuta-
dans quan circulem en moto co-
metem més infraccions perilloses 
que quan ho fem amb altres mitjans 
de transport. Les dades dels acci-
dents de trànsit ens ho corroboren, 
la mortalitat en moto a Barcelona és 
la més alta comparada amb la resta, 
106 morts entre 2010 i 2017. 

D’altra banda, com a vianants, ens 
sentim envaïts en el nostre espai 
i, tot i ser més respectuosos amb les 

normes del que ho són els motoris-
tes, els ciclistes i els conductors, som 
els més vulnerables. Només el 2017 
a Barcelona van haver-hi 67 atrope-
llaments greus. Pel que fa als auto-
mòbils, tot i cometre menys infrac-
cions, els accidents en els quals es 
veuen implicats són els més greus.

L’estudi també destaca que la indis-
ciplina de la bicicleta és la més alta, 
però per contra, en general, no re-

més per moure’ns per la ciutat, però 
això sí, cal dotar-la d’una xarxa de 
carrils bici coherent, fet que implica 
trobar-li un espai segur i en una 
ciutat tan densa com Barcelona no 
és senzill. Entenem que en aquest 
procés d’integració és normal que 
es produeixin entrebancs i errors, 
com el d’alguns carrils bici, que han 
reduït l’espai del cotxe i ha provocat 
un empitjorament de la congestió i 
de retruc un perjudici per a la qua-
litat de l’aire i el soroll. Però aquests 
problemes puntuals es poden i s’han 
de corregir si volem tenir una xarxa 
de carrils bici que sigui beneficiosa 
per a tots.

Al RACC continuarem impulsant 
la convivència entre els diferents 
mitjans de transport, creiem que 
el respecte i el civisme són claus, 
però també ho són l’aplicació de 
regulacions adequades i un disseny 
intel·ligent de l’espai de la ciutat. 
L’objectiu de tots ha de ser convertir 
les nostres ciutats en exemples de 
convivència.

Per al RACC treballar per millo-
rar la nostra societat és una prio-
ritat, en l’àmbit de la mobilitat i de 
la promoció de l’esport del motor i 
en l’excel·lència en la prestació dels 
nostres serveis.p

presenten un perill d’accident greu. 
La bicicleta és el mitjà de transport 
que més creix, un 22% la va fer ser-
vir un cop a la setmana, segons el 
Barómetro de la Bicicleta en España 
de 2017. S’està fent un lloc important 
a les nostres ciutats i és lògic i ne-
cessari incorporar-la a la mobilitat 
urbana d’una manera respectuosa.

Pensem que cal integrar-la i tenir-la 
en compte com una opció saludable 

Un de cada tres ciutadans 
comet infraccions quan 
es desplaça.
 
 
La solució: més civisme, 
regulacions adequades i 
un disseny intel·ligent de 
l’espai urbà.
 
 
Integrar la bicicleta en la 
mobilitat vol dir trobar-li 
un espai segur.

Josep Mateu 
President del RACC
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Mou-te amb 
bicicleta
Coneix les propostes per 
circular per la ciutat que 
encaixen més amb tu.

44
Transforma 
la teva llar
NEXDOM t’ajuda a 
dissenyar espais nous de 
manera ràpida i senzilla.
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campings.com/es  

Código de descuento :

Más de

campings
2500

SUS VENTAJAS
• 10% de descuento garantizado durante todo el año

(incluido julio / agosto)

• Descuento acumulado con ofertas del momento

• Vacaciones cortas (mínimo 2 noches, desde 90€)

• Estancias semanales

Ofertas
exclusivas

Hasta

50%
de descuento

RACC2018



Per què un economista amb 
la teva trajectòria es dedica a 
explicar l’economia a la gent 
del carrer com fas al progra-
ma de TV3 Economia en co-
lors?_ A més de ser professor 
des de fa 30 anys i d’ensenyar 
els estudiants, el meu objectiu 
també és divulgar, ensenyar a 
persones que podrien ser la meva 
àvia o la meva mare coses que 
em semblen importantíssimes, i 

més arran de la crisi. Quan surto 
als mitjans, intento adreçar-me 
a la gent del carrer, no parlar per 
a economistes ni polítics, sinó 
per a les iaies. 

Ets conscient que hi ha joves 
que, arran del teu programa, 
s’han decantat per una op-
ció universitària vinculada 
a l’economia o al món de l’em-
presa?_ L’impacte que ha tingut 
entre els joves ha estat una de les 
grans sorpreses del programa. 
He rebut cartes de mares que em 
deien que els seus fills no llegien 
mai i, gràcies al programa, volen 

llegir. Per a mi, aquest és l’èxit 
més gran que puc tenir com a 
professor i pedagog. Tots hem 
tingut algun professor a primà-
ria, a secundària o a la univer-
sitat, que ens ha ajudat o ens ha 
ensenyat un camí.

Creus que els economistes 
influeixen en la societat?_ 
Els economistes tenim mala 
premsa perquè molts surten a 
la  tele i a la ràdio a fer predicci-
ons com si fossin bruixots, com 
si tiressin cartes del tarot. Això 
crea desprestigi a la professió, 
perquè res del que diuen acaba 

Per 
M. Josep Coral

Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
doctorat a Harvard i professor de la Universitat de Colúmbia, a Nova 
York, aquest soci RACC és una de les veus més reconegudes al nostre 
país quan es parla d’economia. A més, és també un home capaç de fer 

entenedora aquesta disciplina al gran públic. FOTOS: PERE VIRGILI.

XAVIER 
SALA I MARTÍN

“ELS ECONOMISTES SOM 
ELS METGES DE L’ECONOMIA”

k
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passant. Els economistes no ser-
vim per fer prediccions. Som els 
metges de l’economia, no els seus 
bruixots. Un bon metge no et diu 
quan tindràs la grip o que tindràs 
un tumor; el que fa és una  diagnosi 
i busca una solució. 

Consideres que hi ha sistemes 
econòmics més justos que altres?_ 
Hi ha dos tipus de sistemes: els in-
clusius, que són els que donen opor-
tunitats a tothom; i els extractius, 
on hi ha una elit que bàsicament ex-
plota l’altra. Espanya és un sistema 
extractiu, és a dir, hi ha una elit que 
fa i desfà i remena les cireres. És un 
sistema diferent del nord-americà, 
inclusiu, on per fer-se ric no cal ser 
a la vora del govern ni tenir con-
tactes amb els partits que manen, 
sinó inventar coses com Facebook, 
Microsoft o Google. A la llista Forbes 
dels milionaris, tots els nord-ameri-

cans que hi surten han innovat, han 
inventat alguna cosa. 

Podríem dir que els països més 
competitius tenen en comú faci-
litar la creació de talent?_ Exacte! 
Estan oberts a tot el talent possible, 
donant oportunitats a tothom. Són 
inclusius, donen accés a  l’educació 
i els jutges són independents, no 
fallen arbitràriament a favor d’uns 
o altres per les seves idees políti-
ques, pels seus orígens... Els rics 
nord-americans  no han nascut rics, 
han inventat coses. A Espanya, a 
l’IBEX 35 l’únic gran innovador és 
Amancio Ortega, amb Zara, i des-
prés Grifols, que crea derivats del 
plasma de la sang.

L’economia col·laborativa, com 
canvia la manera de consumir?_ 
Molts negocis han viscut fins ara —o 
viuen encara— de la incapacitat de 

les persones per connectar-se entre 
elles. Per exemple el productor i el 
consumidor. O qui estalvia i  qui vol 
un crèdit i per això hi ha un mitjan-
cer:  un banc que cobra comissions. 
També ha passat amb les empreses 
de taxis o les de lloguer de cases. 
Ara s’està donant un canvi radical. 
La indústria que viu de mitjançar 
desapareixerà, i això també afectarà 
la banca: els bitcoins i la tecnologia 
del blockchain permeten operacions 
sense intervenció dels bancs.

Potser la gent confia més en una 
entitat bancària amb una repu-
tació..._ En quina? En Lehman Bro-
thers? En les que han fet fallida aquí, 
com un gran número de caixes? Hi 
ha una nova tecnologia que impedeix 
falsificar i permet fer transaccions 
anònimes i segures.  I els bancs, aquí, 
veuen que veritablement poden per-
dre molt del negoci actual. 
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La indústria que 
viu de mitjançar 
entre un productor 
i un client acabarà 
desapareixent.

A Davos tothom 
vesteix de negre, 
excepte les senyores 
índies que van amb 
sari, la Merckel i jo.

k



Es parla molt dels robots. Real-
ment són una amenaça per als 
llocs de treball?_ Tot procés de cre-
ació comporta una destrucció, però 
la realitat és que totes les revoluci-
ons industrials han creat més llocs 
de treball que no pas n’han destruït. 
Les noves tecnologies abarateixen 
els productes i, per tant, la gent pot 
comprar-ne més, i això fa aparèixer 
altres sectors associats. Arran de la 
invenció del cotxe van sorgir sectors, 
com les assegurances, l’ajuda a la 
carretera o el turisme, que el senyor 
Henry Ford no podia imaginar. La 
revolució industrial d’ara, la dels ro-
bots, la nanotecnologia, les impres-
sores en 3D i la desintermediació, 
és diferent per la velocitat amb què 
tot evoluciona, segons els experts. 

Què té Barcelona que no tinguin 
altres ciutats?_ A més del clima, 
Barcelona i Catalunya tenen gent 

molt creativa. En el tema de la revo-
lució digital, hem demostrat molta 
més capacitat d’innovació que altres 
indrets d’Europa. El número de be-
ques i de premis per recerca de les 
universitats catalanes és superior 
al que correspondria per població 
o pel percentatge del PIB destinat. 
Tenim una capacitat d’innovació i 
creació molt bona, tot i estar en un 
sistema que no ens convé.

Com et desplaces per la ciutat, 
quan ets a  Nova York o a Barce-
lona?_ Per Manhattan, a peu o amb 
transport públic. També en taxi i, de 
l’aeroport a casa o a l’inrevés, faig 
servir Uber. A Barcelona em des-
plaço amb cotxe.

T’ha ajudat el RACC alguna ve-
gada?_ Sí, diverses vegades i en poc 
temps. El meu cotxe, com molts, en 
lloc de portar una roda de recanvi 

va equipat amb pneumàtics runflat. 
En dues ocasions a l’AP-7 anant a la 
Costa Brava he punxat, i tot i que 
en teoria amb aquest sistema es pot 
circular fins a 80 km/h, en 3 minuts 
m’he trobat amb la roda totalment 
destrossada. 

Tens 350 americanes. Quin és 
el teu color preferit?_ No tinc 
un color preferit, depèn molt del 
dia. Sembla que l’uniforme oficial 
dels homes ha de ser sempre ne-
gre, blau marí o gris. I si ets molt 
modern, potser unes ratlletes. Fa 
anys que em vaig plantar i vaig de-
cidir vestir-me com jo volia. A l’FMI 
o a Davos van tots negres, menys les  
senyores índies, la Merkel i jo; les 
índies van amb sari i la Merkel té 
una col·lecció d’americanes de colors 
com jo. La gran diferència és que en 
ella, ningú s’hi ha fixat. Això és una 
discriminació brutal!p
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El servei d’assistència mecànica, mè-
dica i personal del Club ha realitzat 
el càlcul de la seva petjada de car-
boni i ha quantificat les emissions 
de NOX i partícules que emet la seva 
flota de vehicles. També ha impulsat 
la renovació de la flota pròpia amb 
vehicles que compleixen la norma-
tiva Euro6, així com la incorpora-
ció d’elèctrics i híbrids. Aquestes 

mesures s’incorporen a altres com 
la formació en conducció eficient 
per als mecànics, sensibilització als 
empleats, etc., i han permès al Club 
obtenir el certificat ISO 14001 de 
Gestió Ambiental El Director Gene-
ral del RACC, Xavier Pérez va rebre 
el certificat de mans de Carla Debat, 
Gerent d’Operacions d’Applus (tots 
dos a la foto).

El RACC rep la certificació 
mediambiental

L’assistència mecànica del Club reconeguda per 
bones pràctiques per a la protecció del medi ambient. 

SAFE365 D’ALPIFY, PRIMERA APP 
DE TELEASSISTÈNCIA GRATUÏTA 
PER A LA GENT GRAN

L’start-up tecnològica Alpify, amb la qual el RACC té un acord de col·laboració, 
ha transformat el localitzador de seguretat Safe365 en la primera aplicació 
de teleassistència gratuïta per a persones grans. L’app emula el tradicional 
marcador telefònic amb botó de pànic per a gent gran, incorporant noves 
funcionalitats. En prémer el botó es contacta immediatament amb els serveis 
urgents mèdics i aquests tramiten l’emergència amb els serveis adequats a 
cada cas (ambulància, metges, policia, bombers…).

EL RACC I LA 
FUNDACIÓ GAS 
NATURAL FENOSA, 
PER UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

El RACC i la Fundació Gas Natu-
ral Fenosa han signat un conveni 
de col·laboració per promoure 
una mobilitat més neta, eficient 
i segura. L’acord neix de la visió 
que comparteixen totes dues en-
titats per a la protecció del medi 
ambient i permetrà impulsar ac-
tivitats, estudis i altres projectes 
de conscienciació, divulgació i 
promoció de bones pràctiques.

IX JORNADA 
SOBRE SISTEMES 
INTEL·LIGENTS DE 
TRANSPORT (ITS) 

La seu del RACC ha acollit la IX 
Jornada sobre ITS a Catalunya, 
on es van exposar iniciatives cap-
davanteres en l’àmbit dels Siste-
mes Intel·ligents de Transport. 
La jornada va centrar-se en tres 
àmbits: Smart Mobility, MaaS 
& Public Transport i Connected 
Mobility, i va refermar l’aposta 
del RACC per promocionar la tec-
nologia en l’àmbit del transport. 
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•  Conectividad SYNC 3 con control por voz  
compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

• Pantalla multifunción táctil de 6,5”.

• Avisador y asistente de carril.

• Sensores de parking traseros.

GAMA FORD FIESTA CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 3,6 A 7 L/100 KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO. 
EMISIONES DE CO2 DE 94 A 139 G/KM, MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, PUEDEN VARIAR. 
*Fiesta 5 puertas Trend+ 1.1 TiVCT 63kW (85cv) con Pantalla de 6,5”, Sync III, encendido automático de luces, avisador y asistente de cambio de carril, asistente de arranque en pendiente y ordenador de abordo 
con control de velocidad, sensor trasero de aparcamiento y retrovisores plegables eléctricamente. La oferta incluye IVA, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por 
Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda revisarlo en cada caso), transp., dto. promocional, entrega de un vehículo usado propiedad del comprador, aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank 
plc S.E., aplazado mín. 9.000€ y permanencia mín. 25 meses. Oferta de MultiOpción de FCE Bank, plc, SE a 49 meses y 20.000 Kms/año. Precio Final 11.479,69€. Entrada de 2.439€. Importe total del Crédito 
9.040,69€. 48 cuotas de 109€/mes. Cuota Final 6.096€. Com. Apert. 307,38€. TIN 7,35%. TAE 8,85%. Importe Total adeudado 11.635,38€. Operación sujeta a valoración crediticia. Válido en Pen. y Bal. hasta 
31/03/2018. No compatible con otros dtos. ford.es

109€/mes*

48 CUOTAS DE

Entrada 2.439€ / Cuota final 6.096€ / TAE 8,85%
Financiando con FCE Bank / Hasta 31/03/18

N U E V O  F O R D
FIESTA



Homenatge 
als socis 
amb 50 anys 
al Club
Un total de 692  socis, 
membres del Club des 
de 1967, van rebre una 
insígnia i el carnet de 
soci Or a la seu central 
del RACC. 

El RACC va retre homenatge als socis en cinc sessions. A la foto, els assistents a la primera sessió, el 15 de novembre. 

Socis que van assistir a la segona sessió commemorativa celebrada el dia 21 de novembre . 
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A l’esquerra el president del RACC, Josep Mateu, en el moment d’un dels discursos oferts als socis homenatjats. A dalt, foto comme-
morativa de la sessió del  23 de novembre.

Socis que van anar a la sessió commemorativa del 24 de novembre. 

Foto commemorativa de l’última sessió que es va dur a  terme el dia 13 de desembre de 2017. 
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RCR Arquitectes
“BUSQUEM ESPAIS QUE 
COMUNIQUIN EMOCIONALMENT 
AMB LES PERSONES”  
PER MARIA MAS. FOTOS: PERE VIRGILI

Reconeguts amb el premi Pritzker, 
el guardó mundial més important 
del sector, els arquitectes i socis 
del RACC Rafael Aranda, Carme 
Pigem i Ramon Vilalta expliquen 
per què el seu equip funciona tan 
bé: “Hem crescut junts com a ar-
quitectes. Com molt bé ha dit el 
crític d’arquitectura William J. R. 
Curtis, treballem com si fóssim un 
trio de jazz”. Fa 30 anys que van 
fundar el taller creatiu d’arquitec-
tura RCR a Olot i des d’aleshores 
han dissenyat edificis tan variats 
com una escola bressol, un crema-
tori o una pista d’atletisme: “Cal 
que els nostres espais quotidians 
busquin la qualitat arquitectònica, 
viurem millor”, reflexionen. Per a 
ells és fonamental integrar l’edifici 
en l’entorn: “Aquesta relació els fa 
únics. L’edifici pren un valor su-
perior i l’entorn millora”.

D’Olot al món. Tots tres recorden 
que al principi els van recomanar 
no instal·lar-se a Olot perquè no 
tindrien tanta projecció: “Aleshores 
no havien arribat les tecnologies 
que avui afavoreixen la deslocalit-
zació. Ens hem demostrat que amb 
passió, convicció, dedicació i bona 
companyia pots tirar endavant el 
que et proposis”. Avui, per feina, 
viatgen força: “Ens agrada molt 
conduir i algun cop hem hagut de 
recórrer als serveis del RACC, sort 
n’hi ha hagut!”. p
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Repàs a l’arquitectura 
d’RCR en tres obres 
Des de cases particulars o la piscina coberta de Manlleu fins 
al crematori de Hofheide (Bèlgica). Trobar l’equilibri entre la 
funcionalitat i l’estètica asseguren que no és fàcil:  “D’entrada, 
primer cal buscar que l’espai tingui qualitat. Després la funció 
que s’hi ha de desenvolupar hi trobarà el seu lloc”.

L’impuls 
del premi 
Pritzker 
Considerat e l  Nobel 
dels arquitectes, el pre-
mi  Pritzker pot ajudar 
 Aranda, Pigem i Vilalta a 
crear el seu somni: “Un la-
boratori d’arquitectura on 
poder investigar, assajar, 
construir i experimentar 
en l’àmbit de l’hàbitat i en 
relació amb la natura”.

Com seran 
les ciutats 
d’aquí a 
50 anys?
“Dependrà molt dels mo-
dels econòmics que es 
vagin establint any rere 
any. Ens agradaria, però, 
que fossin molt més tran-
quil·les, més esponjades 
i més verdes”, apunta 
l’equip d’arquitectes. A 
l’hora de millorar la mobi-
litat de les grans ciutats, 
la seva recepta és clara i 
concisa: “fomentar la pro-
ximitat entre les persones, 
el transport públic i la prò-
pia força motora, com ara 
anar a peu o en bici”. 

1. Les Cols Pavellons. Olot 
(Girona).  Els pavellons de vi-
dre del restaurant que regen-
ta la cuinera Fina Puigdevall 
canvien de color segons l’hora 
del dia. 
2. Musée Soulages. Rodez  
(França). L’edifici dedicat al 
cèlebre pintor francès de “la 
llum” consta de cubs d’acer in-
tegrats dins del paisatge. 
3. Muraba. Jumeirah Palm 
(Dubai). Un oasi de senzillesa 
decorativa enmig del desert. 

1

2

3



Ets emprenedor? 
El RACC t’ajuda

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

participa@racc.es o a Twitter (@ClubRACC) #EmprenedorsRACC. 
T E X T : M A R I A  M A S.  F O T O S: CA R M E N  CA R R A Z QU E Z.

Cuidar la salut

Pau Carreras-Candi i Sandra Varas_ Fa temps que 
vam deixar la nostra feina d’oficina i treballem per pro-
moure hàbits de vida saludable. Amb Glorioso Super 
Nutrients (superglorioso.com) oferim superaliments, 
productes d’origen vegetal d’arreu del món, amb certifi-
cat ecològic i vegà, que ajuden a la digestió, reforcen les 
defenses o redueixen el cansament, entre d’altres. Tots 
els productes són en pols, de manera que es poden bar-
rejar fàcilment en batuts, aigua i infinitat de receptes!

El nostre pròxim repte és…  arribar cada dia a més 
gent i ampliar la gamma de productes saludables.

El joc del comerç exterior

Ramon Pau_ Treballava a la banca i ara soc consul-
tor i formador. Amb Funtraders (funtraders.com) els 
jugadors simulen operacions d’importació i exporta-
ció. D’on surt el finançament? Quina documentació es 
necessita? Què passa si es perd la mercaderia? Amb 
aquest joc tothom s’ho passa bé i alhora és una eina 
motivadora per aprendre els conceptes i figures que 
intervenen en el comerç exterior. Hem apostat per fer-lo 
en joc de taula i versió digital!

El meu pròxim repte és… crear un altre joc, en ter-
mes de negociació i màrqueting.
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Servei d’Assegurances RACC 
per a autònoms
Consulta racc.cat/asseguranca-comerc

Experiències a l’estranger

Meritxell Morera_ Arran de dues experiències perso-
nals, als Estats Units i Dinamarca, vaig posar en marxa 
Sabática (sabatica.org) per donar l’oportunitat a tothom 
que vulgui marxar un temps a l’estranger. Promovem 
programes de pràctiques, formació o voluntariat, i mit-
jançant una entrevista personal busquem la proposta 
més idònia per a cadascú. Gestionem entre 200-300 
experiències internacionals cada any. Els destins més 
demanats són Estats Units i Austràlia.

El meu pròxim repte és… oferir el mateix servei per 
a persones que vulguin venir aquí.

Neurologia i felicitat

Sylvia Coll_ Soc metge neuroradiòloga i m’agrada es-
criure. Vaig combinar les dues passions i he publicat 
Sé irresistible-mente feliz amb un doble objectiu: ajudar 
els lectors a ser feliços i destinar una part del preu a 
la investigació dels tumors cerebrals. També tinc un 
blog (www.sylviacoll.com/blog) amb més reflexions i 
idees de pensadors que poden ser útils avui dia, per-
què hi ha diferents maneres de ser feliç i cadascú pot 
escollir la seva!

El meu pròxim repte és… donar a conèixer el llibre 
en anglès i convertir-lo en un projecte global.
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Tot això és el que tens com a soci del RACC     

A casa, a la carretera, de viatge i siguis on siguis. Amb el RACC, mai no estaràs sol.  
Perquè estan al teu costat sempre i a qualsevol hora. Sense excepcions.

*En funció de la modalitat contractada. Consulta les cobertures.

900 242 24224 h                    365

Assistència siguis on siguis*

ses

* Consulta les cob Consulta les cobEn funció de la modalitat contractad

0 242 2900 242 224 h                    

CCCC
se ex. Sense ex

365

ASSISTÈNCIA MECÀNICA 
A LA CARRETERA

En cotxe, moto o bici.  
Encara que no sigui el  

teu vehicle.

ASSISTÈNCIA URGENT 
A LA LLAR

Reparacions urgents a domicili per 
a qualsevol avaria de serralleria, aigua, 

electricitat i vidres.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA  
EN VIATGE

METGE DE  
GUÀRDIA 24 H

Metge de guàrdia 24 h i pediatre online. 
Amb resposta telefònica a qualsevol  

dubte que tinguis.

T’envien un metge a qualsevol  
lloc del món. I et cobreixen  

les despeses mèdiques.



Les millors ofertes i preus actualitzats.

**Avantatges vinculats a l’ús de la RACC Master.

Nova metodologia i noves tecnologies.

Dispositiu ViaT RACC gratuït
Viatja i estalvia en aparcaments i autopistes. Protecció i cobertures a la teva mida.

50% dte. en la matriculació
Amb el servei de venda de cotxes del RACC. 

Pots regalar tranquil·litat a la teva família.
Serveis per a la llar NEXDOM

RACC Master
Gratuïta ara i sempre i amb dtes. en benzina,  

aparcaments i més de 6.000 establiments.

Centre RACC Auto
El nou taller mecànic del RACC. Revisió del 
vehicle gratuïta per als socis (una a l’any).

Descomptes en més de 6.000 establiments**

Estalvi i avantatges en serveis del RACC

5% dte. en viatges 10% dte. en autoescoles RACC

20% dte. en assegurances RACC

50% dte. en fer sòcia la família

2% 20% 25% 50% 50%
dte. dte. dte. dte. dte.

TARIFA 
REDUÏDA

Fins alFins al Fins al Fins al Fins al

TE
ATR

E

Reparacions i reformes  
amb la garantia del RACC.

20% dte. en telefonia mòbil
Ara, amb les noves tarifes planes, més GB,  
més flexibilitat i estalvi.

Estalvia més de 300 € a l’any



LA CONVIVÈNCIA, 
RESPONSABILITAT 
DE TOTS
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MOBILITAT  

Cada dia ens movem per la ciutat a peu, en bicicleta, 
en moto o en cotxe. A Barcelona, un de cada tres 
ciutadans comet infraccions quan es desplaça, segons 
l’estudi realitzat pel RACC. Conèixer a fons com ho 
fem és imprescindible per millorar i fer més segura la 
mobilitat de tots.

La convivència no sempre és fàcil i, 
en un espai tan dens com el de Barce-
lona, sovint és complexa. Per això és 
necessari analitzar amb molt de de-
tall què està passant a la via pública 
per fomentar hàbits molt més respec-
tuosos, aconseguir reglamentacions 
més eficients i garantir la seguretat 
de tots els usuaris, especialment dels 
més vulnerables.  
El RACC ha fet un estudi ampli amb 
15.000 observacions totals, analitzant 

43 comportaments irregulars a 11 cru-
ïlles de la ciutat (les que concentren 
més de 20 accidents o atropellaments 
anuals) i 1.300 entrevistes d’opinió 
entre els usuaris.  

Circular segurs
La majoria dels ciutadans se senten 
segurs quan es mouen per Barcelona, 
sobretot quan es desplacen en cotxe 
(79% “segurs” o “molt segurs”) i, en 
segon lloc, quan ho fan a peu (el 71%).  
Les observacions que ha realitzat el 
RACC constaten un fet molt rellevant: 
un de cada tres ciutadans comet in-
fraccions quan es desplaça pels car-
rers de Barcelona, unes maniobres k

Per 
Marta Bach Arús



La cruïlla entre 
Pg. de Gràcia i 

Av. Diagonal de 
Barcelona és un 

dels punts en 
què conflueixen   

diferents mitjans 
de transport.
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o comportaments irregulars que 
afecten la seguretat i la convivèn-
cia alhora. 
Els motoristes són els qui cometen 
infraccions més perilloses quan 
circulen, més que altres usuaris. 
Les dades d’accidents de trànsit ho 
corroboren: a Barcelona la mortali-
tat dels qui van en moto és més alta 
que la de la resta, amb un total de 
106 persones mortes entre 2010 i 
2017. Malgrat que els vianants són 
els que respecten més les normes 
de circulació, cal tenir present que 
són els més vulnerables: només a la 
ciutat de Barcelona, durant el 2017 
hi va haver 67 atropellaments greus. 

Pel que fa als automobilistes, tot i 
que són els que menys infraccions 
cometen, els accidents en què es 
veuen implicats són els més greus. 
I, finalment, no hem de perdre de 
vista els ciclistes, que configuren un 
nou actor de la mobilitat de Barce-

lona que, encara que és minoritari 
(representa només el 2,7% dels des-
plaçaments totals), creix a un ritme 
molt més elevat que la resta (amb 
un augment del 32,5% entre el 2010 
i el 2015). Els qui es desplacen en 
bicicleta es perfilen com els que 
fan més maniobres o comporta-
ments irregulars, però per la seva 
poca velocitat representen menys 
risc d’accident greu. 
L’estudi observacional també iden-
tifica que la infracció més estesa és 
no aturar-se completament davant 
d’un estop; incompleixen aquesta 
norma un 77% dels cotxes, un 92% de 
les motos i un 94,8% de les bicicletes. 

“Malgrat que 
els vianants són 
el col·lectiu que 
respecta més les 
normes, també són 
els més vulnerables.”

Com ens comportem quan anem pel carrer?
El RACC ha analitzat quin és el mitjà de transport que creix més a la ciutat de Barcelona i com convivim entre tots. 

k

Com ens desplacem per dins de 
la ciutat de Barcelona (2015)?

Ens sentim segurs quan ens 
movem per la ciutat?

Vianants
46,4%

Transport 
públic
30,9%

Cotxe
8,9%

Bici
2,7%

Taxi
2,7%

Moto
5,9%

Vehicles 
pesants
2,5%

XIFRES EN %

Quin ha estat el creixement dels 
mitjans de transport (2010-2015)?

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pGens o 
poc segur

pUna mica 
segur

pBastant o 
molt segur

14
22

33

15

79

56
51

71

8

23
15 14

El 77% dels 
conductors 
d’automòbil no 
s’aturen del tot 
als estops.

El 99,5% dels 
ciclistes no 
senyalitzen 
les maniobres 
amb el braç.

El 41,3% dels 
vianants creua els 
passos de zebra 
sense mirar.

El 92% dels 
motoristes no 
s’aturen del tot 
als estops.
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p Bici

p Vianant
p Moto

p Cotxe

132,5%

104,9%
99,1%
96,5%



anys

Et costa pujar
i baixar escales?

IVA GRATIS
si ens dius

que véns del RACC

TELÈFON D’ASSESSORAMENT GRATUÏT

900 414 000
www.validasinbarreras.com

Cadires salvaescales

Còmodes i
molt segures!

Ràpida instal·lació i sense obres a casa.

Silencioses, còmodes i molt segures.

Tant per a trams corbs com rectes.

Cobertura a tot el territori.

Servei tècnic de reparació urgent.

Finançament a mida.

“Fem la vida
més fàcil i segura”

Els usuaris de la via pública són 
tots molt crítics amb les accions de 
la resta d’usuaris i molt poc auto-
crítics amb les seves. L’estudi tam-
poc passa per alt que els usuaris no 
són en compartiments estancs. Hi 
ha persones que són ciclistes, con-
ductors, motoristes i vianants en un 
mateix dia. I és una evidència que el 
seu comportament pot ser diferent 
segons el mitjà amb què circulen. 
En aquest context, és possible més 
convivència i seguretat? L’experi-
ència de països líders en seguretat 
viària indica que sí. Les ciutats ho 
necessiten. I molts ciutadans ja es-
tan preparats. p

Infraccions que afecten 
la convivència segura
Sobre 14.757 observacions

Comportaments incorrectes 
més habituals a la ciutat de Barcelona
Percentatges sobre el total de mitjans observats

Comportament correcte
69%

Comportament 
incorrecte
31%

No aturar-se completament a l’estop

No respectar pas zebra amb vianants a prop

No indicar el gir

No indicar el canvi de sentit

Saltar-se un semàfor en vermell

9,9%

13,3%

23%

14%

9,2%
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Que Noruega és líder mundial en vendes 
de vehicles elèctrics era una dada conegu-
da, però des de l’any passat és, a més, el 
primer país del món on es compren més 
vehicles elèctrics purs i híbrids que de 
combustibles fòssils. Les matriculacions 
d’aquest tipus de vehicles han assolit el 
52% de les matriculacions el 2017, davant 
del 40% el 2016. El rècord assolit és en 
gran part fruit d’una política d’incentius 
fiscals per part del govern noruec, com 
ara l’exempció de l’IVA en la compra de 
vehicles elèctrics i altres avantatges com 
la possibilitat de circular en el carril bus 

en algunes ciutats, aparcar en determi-
nades zones de manera gratuïta, poder 
utilitzar línies de ferri sense cost i l’àm-
plia xarxa de punts de recàrrega.

Objectiu per al 2025. Noruega té com a 
fita a partir de l’any 2025 que el 100% de 
les vendes de vehicles siguin elèctrics. De 
fet, l’oferta de venda és de 15 models, més 
que en la majoria de mercats. A Norue-
ga el 98% de l’electricitat que es genera 
prové de centrals hidroelèctriques, una 
font neta i renovable, i que s’allunya dels 
combustibles fòssils.

de penetració del 
cotxe elèctric en 
el parc mòbil a 
Noruega.

37%

és l’augment de 
venda de vehicles 
híbrids i elèctrics a 
Espanya el 2017.

80%

cotxes elèctrics es 
poden recarregar 
a la vegada a la 
instal·lació que hi 
ha a Oslo.

102

estacions de 
recàrrega d’accés 
públic a Espanya.

2.600

estacions de 
recàrrega d’accés 
públic a la UE.

120.000

Noruega al capdavant en 
l’aposta pel vehicle elèctric
Per primera vegada les vendes d’aquest tipus de cotxes han 
superat les dels motors de combustió.

d’implantació del 
vehicle elèctric a 
la UE.

1,2%
d

p
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r

de 
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el p
No



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

 RACC 25 març 2018

Rècord de viatges en transport 
públic a la ciutat de Barcelona

El sistema de transport públic de Barcelona va tancar l’any 
passat amb un rècord de desplaçaments: 985,6 milions de 
viatges. Aquesta xifra suposa un nou rècord d’usuaris des 
que es va iniciar la recuperació de la demanda, el segon se-
mestre del 2013. En xifres absolutes, l’increment anual és de 
31 milions de viatges, un 3,3% més respecte de l’any anterior.

Bromptom redo-
bla la seva aposta 
per Barcelona. El 
fabricant britànic 
de bicicletes ple-
gables ha obert a 
Barcelona la so-
cietat Bromptom 
Ibèrica, la filial amb 
qui treballarà per a 
Espanya i Portugal, 
després d’obrir el 
2016 a Barcelona 
la botiga més gran 
del món. La filial té 
com a objectiu la 
comercialització, 
reparació, venda, 
emmagatzemat-
ge i distribució de 
bicicletes i acces-
soris d’aquest en-
ginyós model que 
va néixer a finals 
dels anys 70.

Viatja pels ma-
pes de metro del 
món. T’imagines 
viatjar en metro pel 
món? L’il·lustrador 
Mark Ovenden en 
el seu llibre Metro 
Maps of the World 
recull més de 300 

mapes de metro i 
transports urbans 
de tot el planeta. 
Una publicació im-
prescindible per 
als qui creuen que 
una ciutat també 
es coneix circulant 
en els seus trans-
ports públics.  

Torrot fabricarà la 
primera moto de 
trial elèctrica. El 
fabricant de motos 
Torrot té previst 
treure al mercat la 
GasGas TX, la pri-
mera moto de trial 
elèctrica, després 
d’haver provat el 
motor en el pri-
mer campionat del 
món de trial amb 
motos elèctriques, 
el TrialE Cup 2017. 
Torrot invertirà 
dos milions d’eu-
ros en l’adaptació 
de la planta que té 
a Salt (Girona) per 
fer realitat aquesta 
iniciativa. 

GREENNEWS

Nimega, la ciutat més verda del 2018. La ciutat holandesa 
de Nimega (Nijmegen) ha estat nomenada Capital Verda 
Europea durant l’any 2018, un guardó instituït per la Co-
missió Europea.

 

iniciativa. 
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LES BICICLETES TAMBÉ 
SÓN PER A LA CIUTAT
Les metròpolis més modernes del planeta pedalen cap al futur. 
Però, va bé qualsevol bicicleta per desplaçar-se amb agilitat, eficàcia, seguretat  
i, per què no, amb estil i personalitat? Aquestes són les bicicletes creades 
especialment per seduir i gaudir del món urbà. PER SERGIO FERNÁNDEZ TOLOSA

Hi ha mil i un tipus de bicicletes, 
tantes com ciclistes. La nostra bi-
cicleta parla de nosaltres. Defineix 
com som, com ens agrada moure’ns i 
com vivim. Amb una mirada atenta 
al carrer n’hi ha prou per observar 
incomptables models i marques, fi-
xar-nos en diferents diàmetres de 
roda, manillars diversos, sistemes 
de frens i canvis de velocitats.

Si ens fixem en els ciclistes, la seva 
postura de pedalar revelarà l’exis-
tència d’un factor determinant en 
l’experiència: la geometria. Unes bi-
cis busquen confort; altres, aerodi-
nàmica i rendiment. 

Una persona, una bicicleta. Es-
collir la bicicleta més adequada és 
clau per sentir-nos còmodes i treu-

re el major partit al nostre mitjà de 
transport urbà més ecològic, opti-
mitzant temps, salut i energia. Amb 
gairebé dos segles, però sempre fidel 
a la seva essència, la bicicleta està 
reconquerint les ciutats i habitants, 
recuperant el seu espai vital i am-
pliant la seva funció més enllà de 
l’oci o l’esport. Sense cap dubte, ha 
tornat per quedar-se.p
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City-bike

La bicicleta urbana per antonomàsia. Alta, robusta i dura-
dora, permet pujar-hi i baixar-ne fàcilment. Ideal per a en-
càrrecs per terreny pla, admet una cistella per a la compra, 
una cadireta per al nen, parafangs, etc.

Plegable

Ideal per a trajectes curts o mitjans sense grans desnivells. 
Un cop plegada, es pot guardar fàcilment a casa, a la feina 
o carregar-la al transport públic. Comoditat, estil i disseny 
en una única bicicleta. 

Commuter

És la bicicleta que fa un pas més enllà dels límits de la ciutat. 
La seva geometria és més esportiva i convida a rodar, fet 
que la fa perfecta per a trajectes més llargs o creuar l’urbs 
a més velocitat. 

Singlespeed

Lleugeresa, simplicitat i mínim manteniment. Una bicicleta 
sense canvi de velocitats permet moure’s ràpid en terreny 
pla o pujades suaus. Quan el pendent es dispara, demana 
bones cames.

De càrrega

Pensada per al repartiment de petites mercaderies pel barri. 
N’hi ha de diferents tipus, en funció de la finalitat que se’ls 
hagi de donar. Les de tres rodes permeten transportar fins 
a 100 quilograms sense esforç.

Elèctrica

De gran ajuda a les pujades, permet arribar a qualsevol part 
sense que es disparin les pulsacions i mantenint a ratlla la su-
doració. Per llei, el motor d’assistència a la pedalada només 
actua quan la velocitat és inferior als 25 km/h. a més velocitat. 
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Un nou concepte 
de taller al teu servei

T’esperem al 
c/ Dr. Trueta, 107 (Poblenou)
Demana cita prèvia 
al 93 884 46 46 o a racc.cat
De dilluns a divendres de 8 a 20 h 
Dissabtes de 10 a 18 h

Ara disposes de tota la nostra experiència en 
un centre únic a Barcelona, un espai de 1.200 m2 
dedicats a la reparació i al manteniment integral 
del teu vehicle. Amb la tecnologia més avançada 
per a un diagnòstic ràpid i fi able i amb totes les 
facilitats i comoditats.
Tot amb la confi ança i garantia del RACC.

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

CENTRE RACC AUTOBogatell

Ciutadella / Vila Olímpica

Centre RACC Auto



Hi som 
per ajudar

 93 884 46 46 I racc.cat I  

CENTRE RACC AUTO
Dr. Trueta, 107

MANTENIMENT

REVISIONS PRE-ITV

PNEUMÀTICS

FRENS

ELECTRICITAT

CLIMATITZACIÓ

MECÀNICA



CENTRE RACC AUTO

EL TALLER 
MECÀNIC MÉS 
INNOVADOR
El RACC crea el Centre RACC Auto, un nou concepte de taller 
urbà ubicat al barri del Poblenou de Barcelona. Un espai únic 
i modern dedicat a la reparació i manteniment integral de 
l’automòbil amb la confiança i garantia del RACC.

El RACC fa un pas endavant tras-
lladant la seva àmplia experiència 
en l’assistència en carretera ara al 
món del taller. El Club inaugura el 
nou Centre RACC Auto, el primer  
macrotaller RACC urbà, ubicat al  
c. Doctor Trueta, 107 de Barcelona, 
i dedicat al manteniment i reparació 
integral de l’automòbil. El RACC 
aposta per un concepte únic, amb 
una oferta moderna, d’alta qualitat 
i alhora competitiva. 

Tecnologia puntera
El nou espai, de 1.200 m2, compta 
amb la tecnologia més avançada 
en la mecànica de l’automòbil i un 
equip de professionals altament 
especialitzats en vehicles de to-
tes les marques; ha digitalitzat els 
processos, ofereix una atenció per-
sonalitzada i disposa d’un entorn 
modern, confortable, connectat i 
elegant on tot és a la vista i on la 
transparència és un factor clau per 
aconseguir la confiança dels clients.  k
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Amb aquesta iniciativa el Club do-
na resposta a una demanda mani-
festada pels seus socis i clients en 
diverses enquestes de qualitat i en 
estudis d’opinió. 

Un model diferent dels 
tallers tradicionals 
Al nou Centre RACC Auto tot es-
tà pensat perquè portar el vehicle 
al taller es converteixi en una ex-
periència còmoda, amb una aten-
ció diferencial i sabent que totes 
les intervencions que es facin  s’han 
pressupostat prèviament. A més, 
per a més comoditat dels socis tam-
bé ofereix manteniment a domici-
li, com ara canvi de pneumàtics i 
de bateries. Aquest nou concepte 

de taller mecànic, neix del profund 
coneixement que té el RACC de les 
necessitats dels usuaris i després de 
realitzar una anàlisi a fons del sec-
tor on operen tallers independents, 
els concessionaris i les cadenes de 
manteniment, amb l’objectiu de di-
ferenciar-se en la qualitat i el servei. 

Cura del medi ambient 
Com en tots els serveis del RACC, el 
nou taller també té cura del medi am-
bient. El reciclatge, l’estalvi d’energia 
i els criteris de protecció ambiental 
estan presents en tota l’activitat del 
Centre RACC Auto. Mecànics espe-
cialistes en la reparació de vehicles 
elèctrics i híbrids, flota de vehicles 
de substitució, que inclou cotxes amb 

motoritzacions de baixes emissions, 
i bicicletes elèctriques, són l’apos-
ta del RACC per una mobilitat més 
neta, ara també en l’àmbit del man-
teniment de l’automòbil. 
El Centre RACC Auto, a més, posa 
a disposició dels seus clients i veïns 
del barri del Poblenou de Barcelona 
un Punt Bici RACC, d’ús gratuït i 
equipat amb eines d’autoreparació. 
El RACC acompanya els ciutadans 
en tots els seus desplaçaments (en 
vehicle, transport públic, a peu , en 
bicicleta o moto) i els ofereix fer una 
posada a punt de la bicicleta al mateix 
lloc on porten el cotxe a revisió.p

 Per a tots els socis RACC: 
 10% de descompte en mà d’obra..

Una atenció al client 100% diferent
El Centre RACC Auto disposa d’un espai d’atenció al públic climatitzat, amb wifi i 
totalment condicionat, on el client pot prendre un refresc o un cafè mentre l’equip 
tècnic del RACC fa el diagnòstic del seu vehicle i l’equip d’atenció al client prepara 
un informe detallat del servei sol·licitat, que sempre es fa amb pressupost antici-
pat. Aquest nou concepte de taller mecànic del RACC, també permet cita prèvia 
 on-line i telefònica, per evitar esperes i tràmits. 

k
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T’esperem
Al c. Dr. Trueta, 107 (BCN) 
Truca al 93 884 46 46 
o entra a www.racc.cat 
i demana cita prèvia.  
De dill. a div. de 8 a 20 h. 
Dissabtes de 10 a 18 h.

6 raons per 
escollir el Centre 

RACC Auto 
Amb el nou concepte de taller 

mecànic disposes d’una atenció 
personalitzada i d’avantatges 

exclusius pensats només per a tu.

Pressupost 
previ  per evitar 

sorpreses i 
imprevistos de 
darrera hora. 

El nou Centre RACC Auto disposa 
de la tecnologia més avançada 
per a un millor diagnòstic. 
La flota de vehicles de 
substitució inclou cotxes 
amb motoritzacions de baixes 
emissions i bicicletes elèctriques. 

6 mesos de 
garantia en mà 
d’obra en totes 
les reparacions i 
manteniments.

Horari extensiu, 
de dilluns a 

divendres de 8 a 
20 h, i dissabtes 

de 10 a 18 h.

Neteja gratuïta 
per a tots els 
serveis de 

manteniment i 
reparació.

Disponibilitat 
d’un cotxe o 

d’una bicicleta 
elèctrica  de 
substitució. 

Punt Bici RACC 
amb eines per 

arreglar o posar 
a punt la  teva 

bicicleta.
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Salvar vides i evitar lesions greus, i encara millor, evitar els accidents, hauria 
de ser sempre una prioritat per a tothom. En el moment de comprar un cotxe, 
l’equipament de seguretat és cada cop més exigit per la societat. Els fabricants 
ho saben i d’aquí ve que en millorin la tecnologia. PER TONI LAGUNAS

COTXES 5 ESTRELLES, 
MÀXIMA SEGURETAT 
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En adquirir un cotxe, la seguretat 
hauria de ser sempre una prioritat 
en la decisió de compra. El factor 
humà en la conducció té els seus lí-
mits, per això van apareixent noves 
tecnologies de suport que ajuden el 
conductor, com ara el manteniment 
de carril; la frenada d’assistència 
autònoma,  que primer avisa i si cal 
actua; el detector de fatiga; la moni-
torització d’angles morts, que avisa 
si hi ha vehicles, vianants o ciclistes; 
la suspensió adaptativa, que adap-
ta els amortidors; o la il·luminació 

adaptativa, per mantenir de nit el 
camp de visió, entre altres propostes. 
Si malgrat tot es produeix un acci-
dent, el vehicle ha d’estar preparat 
per minimitzar les conseqüències 
de l’impacte, amb plataformes mi-
llorades i mesures com la deforma-
ció programada de la carrosseria, 
l’ajustament automàtic de seients, 
cinturons o finestres, si es preveu 
un impacte posterior, i per descomp-
tat, els sistemes de retenció infantil 
adequats. I si ens quedem immobilit-
zats, atordits o ferits, el cotxe també k

Tant l’Audi Q5 (esquerra) com el VW Polo (foto de dalt) disposen de frenada 
d’assistència autònoma que calcula si el conductor no aturarà a temps el vehicle 
davant d’un obstacle (també vianant) i actua en cas de necessitat. 
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pot generar un avís de seguretat 
avançat. El referent en matèria de 
seguretat és el programa europeu 
EuroNCAP amb tests d’impacte que 
atorguen punts i estrelles segons el 
nivell de seguretat de cada cotxe. 
Hem triat quatre cotxes nous de di-
ferents segments que han aconseguit 
la màxima seguretat, les anhelades 
“cinc estrelles”.

Audi Q5, segur en qualsevol ter-
reny. No ha canviat gaire el seu dis-
seny exterior respecte de l’anterior 
generació, excepte la graella davan-
tera, però el que no es veu és el que 
realment ha evolucionat. Per posar 
un parell d’exemples, incorpora la 
suspensió pneumàtica adaptativa, 
que permet variar l’altura de la car-
rosseria en cinc modes, i la tracció 
Quattro és ara Ultra, que funciona 
de manera predictiva i eleva la se-
guretat en tots els terrenys. El sis-

tema Audi Pre Sense City adverteix 
de la presència d’altres vehicles i de 
vianants i disposa de frenada au-
tomàtica d’emergència. Al progra-
ma d’assaig de xoc d’EuroNCAP ha 
aconseguit uns molt bons resultats: 
un 93% de protecció de passatgers, 
86% d’ocupants infantils i 73% de 
protecció a vianants.

VW Polo, nova plataforma amb 
resultats òptims. La nova platafor-
ma MQB dels models del segment 
B del grup Volkswagen és un dels 
aspectes més destacats de la sisena  
generació del Polo. En les proves 
d’EuroNCAP supera amb nota les 
proves com paret frontal, impacte la-
teral o pal i arriba al 96% en protecció 
d’ocupants adults i al 85% d’ocupants 
infantils. Des de la versió bàsica, in-
clou frenada d’emergència en ciutat 
i sistema de detecció de vianants.  
I el comprador pot optar també pel 

control de creuer adaptatiu, sensor 
d’angle mort, assistent de sortida 
d’aparcament o sistema de detec-
ció de fatiga.

Škoda Kodiaq, el tot terreny 
gran d’Škoda. El nou Škoda Ko-
diaq és un SUV de tarannà clara-
ment familiar. Per fora impressio-
na per les dimensions (4,70 metres 
de llargada), pel disseny atractiu i 
per la imatge que transmet de ve-
hicle potent. Destaca en seguretat 
pel nou sistema Area View, amb 
càmeres davant, darrere i als arcs 
de les finestres. Pot comptar amb 
sistema de frenada d’emergència i 
destaca que, en cas d’accident im-
minent, tanca immediatament les 
finestres i tensa els cinturons. A 
més disposa de coixins de segure-
tat laterals a les places de davant. 
El resultat en protecció a ocupants 
adults en els tests EuroNCAP és del 

L’Škoda Kodiaq (a sota) ha aconseguit una puntuació del 92% de protecció a ocupants adults. El Toyota C-HR (esquer-
ra) disposa del  Toyota Saety Sense d’ajuda a la conducció. 

k

NOVETATS MOTOR
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El 1997, amb el suport de la FIA, governs europeus, alguns fabricants i automòbil 
clubs —entre ells, el RACC— naixia EuroNCAP, que valora la seguretat dels 
automòbils mitjançant proves d’impacte amb paràmetres independents. Per 
aconseguir aquest objectiu, ha estat “necessari estavellar més de 1.800 vehi-
cles”, fet que ha suposat una inversió de 160 milions d’euros i, el més important, 
ha permès salvar fins a 78.000 vides.

El programa EuroNCAP,  
referent europeu en seguretat 

92%; el 77% per als ocupants infan-
tils i el 71% per a vianants.

Toyota C-HR 2018, segona gene-
ració del SUV híbrid petit. Manté 
un disseny exterior ben atrevit i re-
nova l’interior. Combina un motor 
de gasolina de 98 CV amb un altre  
d’elèctric de 72 CV, que poden de-
senvolupar en funcionament con-
junt fins a 122 CV de potència. En 
l’àmbit de la seguretat, tots els C-HR 
disposen del sistema Toyota Safety 
Sense d’ajuda a la conducció. Amb 
el paquet Advance Plus, a més s’hi 
inclouen fars, pilots, antiboira i inter-
mitents amb tecnologia LED. També 
té disponibles dues funcions extra en 
seguretat: el detector d’angle mort i 
l’alerta de trànsit posterior. Destaca 
en EuroNCAP pel 95% de protecció 
a ocupants i el 78% en Safety Assist 
(elements de seguretat de suport al 
conductor).p
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RACC Venda de Cotxes
Consulta totes les ofertes a www.racc.cat/venda-de-cotxes, al 900 357 357 i a oficines RACC.
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Estrena cotxe amb els millors preus 
i condicions exclusives només per a tu 
El servei de Venda de Vehicles del RACC et proposa les últimes novetats del 
mercat a uns preus imbatibles i prioritzant un bon equipament en sistemes de 
seguretat per garantir la teva tranquil·litat i la de la teva família. 

Oferta RACC 15.750€

Oferta RACC 21.400€ Oferta RACC 31.500€ Oferta RACC 19.430€

Oferta RACC 18.476€Oferta RACC 13.000€

Renault Mégane
Llantes d'aliatge de 16", quadre 
d'instruments amb pantalla TFT de 17,8 
cm, ajuda a l'aparcament, etc.
PVP: 21.385€

Opel Grandland 
X Selective
Disponible amb 5 places.  Control de 
creuer adaptatiu, 514 litres de maleter, 
etc. PVP: 24.200€

BMW X1
Serveis ConnectedDrive, trucada 
d'emergència intel·ligent, volant mul-
tifunció, serveis remots, etc.
PVP: 37.300€ 

Toyota Auris 140H
5 portes, promoció Feel Edition, en co-
lor Blanc Classic, alerta de canvi de ca-
rril, sistema d'alarma de col·lisió, etc. 
PVP: 26.195€

Kia Sportage
Sistemes d'ajuda proactiva, connexió 
Android Auto/Apple Car en totes les 
versions , etc.
PVP: 26.656€

Ford EcoSport Trend
Ordinador a bord amb pantalla i control 
de mans al volant, ABS, ESC, avisador 
de canvi de marxa, etc.
PVP: 17.300€
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Ford EcoSport

Company d’aventures
L’utilitari esportiu de Ford s’ha renovat per 
convertir-se en un dels SUV compactes més 
suggeridors del mercat. PER FEDERICO ASENSIO

Amb Tracció 
Total Intel·ligent
El sistema Ford proporciona una 
transició perfecta de parell entre 
les quatre rodes, fent possible una 
petjada més ferma a la carretera, 
especialment en terrenys rellis-
cosos. El sistema de Tracció Total 
Intel·ligent monitoritza l’adherència 
de les rodes del cotxe a la superfície 
de la carretera i pot ajustar el repar-
timent de parell fins al 50/50 entre 
les rodes davanteres i posteriors en 
menys de 20 mil·lisegons, vint ve-
gades més ràpid del que es tarda a 
parpellejar.  

L’EcoSport, el SUV compacte de 
Ford, introdueix novetats impor-
tants per reforçar els valors que el 
fan un dels models més competitius 
de la seva categoria. Un SUV per 
moure’s amb agilitat enmig del tràn-
sit i, al mateix temps, amb aplom a 
la carretera. I a més, entre les nove-
tats que introdueix l’EcoSport per 
primera vegada, tenim la Tracció 
Total Intel·ligent, ideal per a aquells 
que busquen un bon company per a 
les seves activitats d’oci i aventura.

Àmplia gamma de motors i opci-
ons multimèdia. El nou EcoSport 
ha renovat la imatge; per fer-ho, 
ha adoptat l’ADN més actual de la 
marca i, si mirem a l’interior, tro-
bem millores en acabats, amb ma-

terials de notable qualitat i la nova 
generació de sistemes multimèdia 
amb l’última tecnologia de Ford en 
connectivitat i infoentreteniment. 
Configurat per a cinc places, ofe-
reix unes cotes notables d’habita-
bilitat per la seva grandària, i ha 
augmentat el volum del maleter fins 
als 334 litres.
El Ford EcoSport destaca per dis-
posar d’una completa gamma de 
motors: amb el revolucionari pro-
pulsor de gasolina Ford EcoBoost 
de tres cilindres, que ha estat sis 
vegades guanyador del premi Motor 
Internacional de l’Any, amb possi-
bilitat de triar entre 125 i 140 CV de 
potència. I també dos dièsel, de la 
nova família EcoBlue, més eficients, 
amb 100 i 125 CV. 

Ford EcoSport
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Kia Stinger

Exclusivitat a bon preu
L’Stinger, la nova berlina GT de Kia, acull el potencial tecnològic més avançat 
per convertir-se en el model més potent i exclusiu de la marca.

Kia segueix creixent en tots els mer-
cats. Una de les seves últimes nove-
tats és l’Stinger, autèntic aparador 
tecnològic de la marca, amb quatre 
portes, un disseny acurat i que es 
converteix en el model de produc-
ció de més prestacions en la història 
de la marca. 

Seguretat sota prova. Disposa 
d’un motor V6 biturbo de 3,3 l, que 
dona 370 CV, encara que també ofe-
reix dos motors més ben efi-
cients: un gasolina de 
255 CV i un dièsel de 
200 CV. Tots associats 
a un canvi automà-
tic de vuit velocitats 
i tracció posterior o 
total. Està dissenyat 
per gaudir al volant i 
poder projectar amb 

seguretat tota la seva capacitat, i per 
a això disposa d’un xassís posat a 
punt en l’exigent circuit alemany de 
Nürburgring.
Però també els passatgers se sen-
tiran especialment atesos en un 
interior refinat, ampli i conforta-
ble, i amb la més avançada tecno-
logia en comunicació i 
infoentreteniment. 
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Tecnologia 
avançada 
El Kia Stinger disposa dels assis-
tents electrònics més avançats, 
sistemes intel·ligents i tecnologi-
es de seguretat activa dissenyats 
per evitar col·lisions o mitigar-ne 
els efectes. També ofereix el Drive 
 Mode Select, que permet al con-
ductor seleccionar diferents mo-
des de conducció, amb els quals 
s'adapten les suspensions, la res-
posta del motor, la direcció i el 
canvi de marxes per gaudir al mà-
xim de la conducció d’una manera 
efectiva i segura a cada moment. 



OBRIM  
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
934 955 030

nexdom.cat
900 321 321

Tot el servei del RACC,  
ara a la llar.



Cuidem la teva llar

BANYS
CUINES
REFORMES INTEGRALS
PARQUET
PINTURA



Si estàs pensant en vendre o llo-
gar un habitatge o simplement 
vols convertir el teu pis en un es-
pai més còmode i acollidor, ara et 
pots apuntar al Home Staging, un 
concepte innovador que consisteix 
a utilitzar unes tècniques concretes 
per ressaltar els punts forts de cada 
ambient i minimitzar les mancan-
ces o possibles defectes.
Bàsicament, es tracta de convertir 
els espais en ambients més confor-

tables, basant-nos en una decoració 
més neutra i atemporal. 
Es poden aconseguir grans canvis 
definint correctament els espais, 
aplicant noves solucions decora-
tives o triant el mobiliari i els co-
lors més adequats. No es tracta de 
decorar la casa, ja que la decoració 
és una cosa molt personal, sinó de 
convertir-la en un lloc neutre en 
el qual la majoria de visitants se 
sentin còmodes.
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5 TRUCS 
PER 
RENOVAR 
LA LLAR
Si vols transformar l’aspecte de la teva llar 
per gaudir d’un espai més confortable o per 
revaloritzar-lo i així vendre’l o llogar-lo fàcilment, 
practica les tècniques del Home Staging, el recurs 
perfecte per treure-li el màxim partit de manera 
ràpida i senzilla. PER ESTHER ALGARA

Menjador d’estil me-
diterrani, amb mobi-
liari pintat de blanc, 
detalls en blau i terra 
de microciment.

SECCIÓ LLAR
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Utilitza una decoració més neutra i 
harmònica per crear estances més cà-
lides i aconseguir així que el possible 
comprador o possible llogater es vegi 
vivint aquí.

Decoració neutra
Per dissenyar espais més atractius i 
serens, una opció molt actual és ba-
sar-te en ambientacions d’estil nòrdic, 
en què els blancs i grisos inunden ca-
da racó, per crear més sensació d’am-
plitud i lluminositat. L’ús de la fusta, 
amb colors clars, tant per a paviments 
com per a mobiliari, taules de men-
jador, auxiliars o capçals, t’ajudarà a 
potenciar la calidesa de l’espai.

Tèxtils més acollidors
Els complements tèxtils, com ara coi-
xins, plaids o jocs de llit, prenen espe-
cial protagonisme en aquest tipus de 
decoració. A partir d’una base cromà-
tica neutra, afegeix peces amb detalls 
de color perquè l’ambient es vegi més 
confortable i acollidor. Tria cortines 
i estores de teixits naturals, lli i cotó, 
blanc o gris, per crear una sensació 
més gran de relaxació i aconseguir que 
l’estança adquireixi una aparença de 
comoditat extra.
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Plantes. Afegeix plantes natu-
rals per aportar un toc fresc a 
cada ambient. Tria les espècies 
que siguin més adequades per a 
cada espai, segons la seva llumi-
nositat i temperatura. Els cactus i 
les plantes crasses són una bona 
opció, molt actual.

(Esquerra) Dormitori atemporal amb terra laminat i joc de llit en tons grisos de 
lli 100%. (Sota d’aquestes línies) Saló amb coixins estampats, d’estil nòrdic. (A 
sota). Sala d’estar de tall actual en què la fusta és la gran protagonista.
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L’ús de colors neutres a les parets i 
la col·locació de paper pintat trans-
formarà l’aspecte de qualsevol espai 
i et permetrà gaudir d’una deco-
ració neta i actual més acollidora, 
en la qual tothom pugui sentir-se 
més a gust.

Pintar amb colors neutres
Els blancs, crus, pedres i diferents 
tons de grisos seran un gran ajut 
per intentar multiplicar la sensació 
d’amplitud i lluminositat de l’es-

pai. Reserva els colors més foscos 
o les tonalitats atrevides per mar-
car una paret d’accent i crear un 
joc de contrastos amb l’entorn, en 
el qual destaquen els neutres per 
damunt de la resta.

Papers pintats
L’ús dels papers pintats per reno-
var l’aspecte d’un ambient qual-
sevol, s’ha convertit en una de les 
millors alternatives existents, fàcils 
i econòmiques, ideals per canviar 

Parets impecables, 
en tons neutres

(Damunt d’aquestes línies) Paper pintat texturitzat amb flor per marcar una 
paret en un entorn de caràcter rústic, una opció decorativa fàcil i econòmica.
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Cuina amb illa i paret de 
lamel·les horitzontals de 
to blanc perlat i paviment 
de lamel·les de fusta.
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Utilitza la pintura també per 
canviar l’aparença dels mobles 
de la cuina i el bany, en un gest 
ben senzill.

Pintar els mobles de 
la cuina i el bany
Pinta el mobiliari de la cuina o 
el bany per canviar el seu aspec-
te radicalment; tria tons actuals 
com ara qualsevol gamma de gri-
sos, en acabats mats o brillants 
i canvia els tiradors d’armaris i 

calaixos perquè l’espai sembli 
acabat de reformar.

Rajoles renovades
Si no vols substituir totalment 
les rajoles de la cuina o el bany 
pots optar per pintar-les en un to 
diferent. Aquest tipus de pintu-
res específiques per a rajoles són 
duradores i resistents a la humi-
tat, de manera que t’ajudaran a 
transformar aquests espais amb 
certa facilitat.

Renova l’aspecte  
de la cuina i el bany

l’aparença d’un espai de manera 
molt ràpida i senzilla.
Per empaperar una habitació sen-
cera o per crear un focus d’atenció 
en una sola paret, els nous dissenys 
de papers pintats transformaran 
radicalment la decoració i reva-
loritzaran la teva llar. Pots esco-
llir entre diferents motius de ten-
dència, com són els florals, papers 
que simulen acabats de materials 
diversos com pot ser el maó vist 
o dissenys de motius geomètrics 
perquè casa teva adquireixi un aire 
fresc molt afavoridor amb un cost 
molt baix.

Vinils adhesius
Una altra solució ràpida i econò-
mica per crear ambients renovats. 
Tria dissenys clàssics més senzills, 
per actualitzar cuina, bany, dormi-
tori, passadís o saló.
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Aixetes. Substituir les aixetes 
antiquades per unes de noves, 
donarà més valor a la cuina i al 
bany. Pots triar entre aixetes de 
tall clàssic o models de nova ge-
neració que compten amb les 
millors prestacions i dissenys 
espectaculars.

(A dalt) Ambient de cuina amb mobiliari pintat en gris mig i ampit de rajoles de tipus 
metro. (Damunt d’aquestes línies) Bany d’estil clàssic renovat amb moble de sota el 
lavabo en gris fosc i banyera de potes de ferro.
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Encara que puguin semblar, sen-
zillament, un element estructural 
més, les portes, —al costat de les 
finestres—, pateixen un desgast im-
portant que afecta la decoració glo-
bal de l’habitatge, per la qual cosa, 
mantenir-les en bon estat t’ajudarà 
que la percepció general sigui més 
positiva. Per fer-ho, les pots can-
viar de dalt a baix o bé renovar-ne 
l’aparença pintant-les.

Pintar les portes
Unes portes de fusta antigues amb 
un bon esmaltat i unes manetes 

noves poden aportar molt d’estil 
i personalitat a casa teva. Hauràs 
d’escollir entre el tipus d’acabat, 
mat, setinat o brillant, tenint en 
compte que els mats o setinats dis-
simulen millor les imperfeccions de 
la fusta i els brillants ressaltaran 
els detalls i són ideals per a deco-
racions contemporànies. Pots triar 
entre diferents tipus de pintures, 
laques o esmalts, que aportaran 
més resistència als cops i rascades.
Per acabar, pots canviar les mani-
lles o poms per unes peces noves: 
d’acer mat, per a un acabat més 

actual, o en dissenys clàssics, per 
conservar l’essència de les portes 
originals restaurades.

Portes noves
Com a últim recurs, sempre pots 
valorar de canviar-les totalment, 
especialment quan les peces estan 
molt malmeses, quan són dissenys 
passats de moda o de mala qualitat.  
Les portes corredisses amb guies 
exteriors es converteixen en una 
de les millors solucions per subs-
tituir els models antics, fàcilment 
i sense obres. 

Actualitza les portes sense obres
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Portes corredisses de 
vidre amb guia exterior 
per a ambients de tall 

contemporani. 
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NEXDOM. 
Tenim cura de la teva llar. 
Truca’ns al telèfon gratuït 
900 242 242 (24h/365 dies a 
l’any) o entra a www.nexdom.cat 

NEXDOM  
t’ajuda a renovar  

la llar 
Si vols transformar l’aspecte de casa teva, 
amb NEXDOM t’ajudem amb les reformes 

perquè puguis gaudir de la teva nova i 
moderna casa. 

T’oferim un 
pressupost  

tancat.

Amb la garantia  
i professionalitat 

del RACC.

(Damunt d’aquestes línies) Saló d’estil nòrdic amb paviment 
vinílic de lamel·la ampla en tons grisos, per crear un joc de 
contrastos amb les parets en blanc impol·lut.

T’assessorem i 
realitzem petites 

reformes. 

Instal·lem 
revestiments i 

terres.

5

Els vinílics ofereixen unes 
prestacions similars als la-
minats, ja que són resistents 
a la humitat i al desgast, per 
la qual cosa es converteixen 
en l’alternativa ideal per re-
novar l’aspecte del terra, de 
manera ràpida, senzilla i 
més econòmica.
Trobaràs una gran varietat 
de models diferents, des dels 
que imiten la textura i vetes 

de la fusta, que t’ajudaran 
a dissenyar un espai més 
acollidor i funcional, a dis-
senys que simulen l’acabat 
de pedres naturals, com ara 
la pissarra o el marbre, o de 
tipus ciment allisat.
Poden instal·lar-se al da-
munt del terra original, 
encara que en aquest cas, 
hauria d’estar perfectament 
anivellat.p

Canvia el terra 
amb vinílics 

Seleccionem 
els millors 

professionals.

Facilitats de 
pagament en 

còmodes terminis.
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Reforma integral  
d’una cuina de  10 m2

9.555 €
Renovació del mobiliari de tota la cuina  
i canvi de terres, revestiments i marbre. 

6.075 €

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.

2.180 €

Canvi de banyera per 
plat de dutxa

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

4.263 €

Instal·lació de parquet  
en un pis de 75 m2

Retirada del terra. Subministrament i 
col·locació de parquet sintètic de qualitat 
estàndard a les zones de passadís, 
menjador, vestidor i 3 habitacions (60 m2). 
Inclou sòcols i platines a les portes

Condicions generals: preus orientatius sense IVA que només inclouen les feines especificades. Altres feines que se’n derivin es pressupostaran a part. En les sol·licituds de reformes de bany complet, cuines 
i/o reformes integrals o parcials que incloguin bany o cuina es realitzarà un avantprojecte que, a més del pressupost, inclou plànols i renderització en els casos que sigui possible. Aquest avantprojecte té un 
cost d’entre 50 i 100 €, que s’hauran d’abonar a l’inici del procés i es descomptaran en el pressupost final de la reforma. L’import de la reforma dependrà de la qualitat i de la marca dels materials seleccionats. 
Consulta les condicions específiques de cada reforma. Les fotografies que apareixen són imatges publicitàries, no reformes realitzades. Actualment Nexdom ofereix serveis de reformes als municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Sabadell i Terrassa. En els propers mesos tenim previst ampliar la nostra cobertura geogràfica a nous territoris.



 

Cuidem la teva llar

 
Tot el servei del RACC,  

ara a la llar.

Per a tot el que 
necessitis a la llar:

900 321 321
nexdom.cat

SI PENSES
EN REFORMES, 

PENSA EN
NEXDOM 

34.294 €

Reforma integral d’un 
pis de 70 m2

Reforma de 2 banys complets, cuina 
completa, instal·lació de parquet, pintura 
de tot el pis i canvi dels tancaments 
d’alumini en 5 estances.  

1.500 €

Pintura d’un pis de 70 m2

Pintar una superfície de 240 m2 repartits 
en sostres, rebedor, passadís, menjador, 
habitacions, cuina i 2 banys. Protecció  
de mobiliari. 



LES 10 FINALS MÉS 
ESPECTACULARS 
DE LA F1
La F1 és competició, passió i emoció. I sovint aquesta emoció es desborda amb 
finals que passen a la història. Són curses que s’han decidit en l’última volta, 
de vegades en l’últim revolt. Recollim deu finals històriques dels darrers 45 
anys que ens recorden que no es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat. 
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D’aquí a tres anys, la F1 celebrarà 
les mil curses puntuables d’ençà 
que el 1950 es va disputar el primer 
campionat de la categoria reina de 
l’automobilisme. N’hi ha hagut de 
ben mogudes i d’altres quietetes; 
d’accidentades i de polèmiques. Re-
passem deu curses emblemàtiques 
resoltes en l’últim sospir i sabent 
que la que es viurà al Circuit de 
Barcelona-Catalunya el proper 13 
de maig pot ser una de les que es 

guanyi el títol de passar a formar 
part de la història de l’automobilis-
me en majúscules.

Brasil 2008 
Dos campions
El mundial del 2008 ocupa el pri-
mer lloc per l’emoció de tenir dos 
campions: Lewis Hamilton, l’oficial, 
i Felipe Massa, que ho va ser durant 
mig minutet, abans no va creuar la 
meta el pilot de McLaren. En una 
cursa passada per aigua, l’ídol local 
de Ferrari va fer el que havia de fer, 
guanyar. En l’últim gir, Hamilton 
les va veure de tots colors perquè 
només era sisè, un resultat insufi-
cient per a ell. Però en l’últim revolt 

Timo Glock ranquejava i Lewis el va 
avançar gairebé sense adonar-se’n. 
Així va sumar el puntet extra que 
va ensorrar el somni de Massa en 
el desenllaç més dramàtic de la F1.  

Catalunya 2001 
Per acabar primer...
... primer, cal acabar. Ho sap prou bé 
Mika Häkkinen, que durant l’última 
volta del GP d’Espanya va quedar 
a l’estacada i va cedir la victòria a 
Michael Schumacher. El McLaren i 
el Ferrari dels dos últims campions 
del món van protagonitzar un tens 
estira-i-arronsa al Circuit de Bar-
celona-Catalunya, però en la sego-
na tanda d’aturades Häkkinen va 

Per 
Valentí Fradera

(Esquerra) Canadà 2011. L'arriba-
da a meta sempre és un moment 
d'expectació màxima.
(A dalt) Catalunya 2001. Häkkinen 
torna a boxs damunt l’altre McLa-
ren, de Coulthard. A sota, Schuma-
cher el consola.
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desbancar el seu rival. Tenia el tri-
omf al sarró, fins que en l’últim gir 
va notar que l’embragatge havia dit 
prou. Faltava menys d’un quilòme-
tre quan un incrèdul Schumacher 
va heretar la victòria.

França 1979 
Qui dius que va guanyar?
Ningú no recorda qui va vèncer 
a Dijon el 1979. Per a desgràcia de 
 Jean-Pierre Jabouille (Renault), la 
lluita del seu company René Arnoux 
i Gilles Villeneuve (Ferrari) pel se-
gon lloc va ensorrar el seu nom en 
la indiferència. Arnoux encalçava el 
Ferrari i el va superar quan faltaven 
tres voltes. En el penúltim gir, però, 
Villeneuve s’hi va tornar, amb les 
rodes bloquejades. El clímax va ar-
ribar en l’última volta: emparellats, 
tocant-se, fora de la pista... René va 
recuperar el lloc, però Gilles va ser 
capaç d’esmunyir-se en una altra 
frenada inimaginable. Mentrestant, 
Jabouille creuava la meta…

Itàlia 1971 
Vist i no vist
Una centèsima va separar el vence-
dor, Gethin de Peterson. Segueix sent 
el marge més petit en una cursa de 
F1, i també l’arribada en grup més 
ajustada, amb Cevert,  Hailwood i 
Ganley a rebuf. També va ser la cur-
sa més ràpida de la història (242,6 
km/h de mitjana) durant més de 30 
anys. Hi va haver 25 canvis de líder 
entre 8 pilots, però el més murri va 
ser Gethin. Va entrar tercer en l’últim 
revolt i va aprofitar el rebuf de Pe-
terson i Cevert per pispar-los la car-
tera sobre la mateixa línia de meta.

Japó 2005 
La remuntada
La pluja va sacsejar la graella de 
la cursa de Suzuka i, de retruc, va 
oferir una cursa sensacional. Kimi 
Räikkönen (McLaren) arrencava 17è 
i la seva remuntada va convertir el 
GP del Japó en la cursa del segle. A 
vuit voltes del final s’havia enlairat 

fins al segon lloc, a còpia d’estratègia 
i avançaments. El separaven sis se-
gons del líder, Fisichella (Renault), 
reduïts a tot just una dècima a l’inici 
de l’últim gir. En una maniobra ex-
cepcional, Räikkönen el va avançar 
per fora en el primer revolt, en un 
final inversemblant després dels en-
trebancs de la vigília. 

Jerez 1986 
Esprint desaforat
Després d’una aturada a boxs per una 
punxada, Nigel Mansell ( Williams) 
es va reincorporar a la pista a 20 se-
gons d’Ayrton Senna (Lotus), amb 
Alain Prost (McLaren) entremig. 
Amb un ritme frenètic amb les co-
bertes noves, Mansell es va cruspir 
Prost, però Senna encara era lluny: 
prop de sis segons quan només falta-
ven dues voltes. En l’última, el mar-
ge era d’un segon i mig. Sortint de 
l’últim revolt, els dos bòlids es van 
posar en paral·lel, com si ara la cursa 
fos d’acceleració. Senna va aguantar 
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el primer lloc per sols 16 mil·lèsimes. 
Una victòria que va contribuir a la 
llegenda que va esdevenir el brasiler. 

Canadà 2011 
Quina moguda!
Primer va topar amb Lewis  Hamilton; 
més tard va envestir Fernando Alon-
so, va punxar i va caure a l’últim lloc. 
Com és possible que en el darrer gir 
Jenson Button estigués empaitant el 
líder, Sebastian Vettel, fins a provo-
car l’error del vigent campió? Ho ha 
d’agrair a les nombroses neutralit-
zacions de la cursa. Quan faltaven 
cinc voltes ja era segon, a tres segons 
d’un Vettel que les havia encapçalat 
totes. Tret de l’última, quan Button 
li va clavar les urpes.

Mònaco 1982 
Salta la banca
En la penúltima volta, el líder  Patrese 
(Brabham) va fer una virolla i va ca-
lar el motor. El van avançar Pironi 
(Ferrari) i De Cesaris (Alfa Romeo), 

abans l’italià no va reprendre la mar-
xa aprofitant la baixada de la pista i 
que els comissaris el van empènyer 
per treure’l del mig. El podi sem-
blava resolt, fins que en l’últim gir 
els bòlids italians es van aturar, el 
Ferrari amb una avaria elèctrica i 
l’Alfa sense benzina. Patrese se’n feia 
creus, però el vencedor de la cursa 
que ningú volia guanyar era ell. 

Hongria 1997 
Un gir de més
A Damon Hill li va sobrar una volta 
per signar un triomf improbable. El 
vigent campió del món corria amb 
un equip modest, Arrows. Però a 
Hongria, Hill va superar Michael 
Schumacher (Ferrari). El seu marge 
va arribar a superar el mig minut 
quan faltaven només 12 voltes. Però 
el sistema hidràulic va començar a 
fallar-li. Encara bo que va portar 
el cotxe a la meta, però no va poder 
evitar que el pilot Jacques Villeneuve 
(Williams) l’avancés en l’últim gir. 

Canadà 1991 
Doble cop
El domini de Nigel Mansell ( Williams) 
a Mont-real era tan aclaparador que 
l’impulsiu pilot anglès va voler do-
nar-se un bany de multituds abans 
d’hora; al capdavall, el seu avantatge 
respecte del segon classificat i arxiri-
val, Nelson Piquet (Benetton), era de 
gairebé una volta, una eternitat. Però, 
ai las!, quan va començar a saludar 
el públic en el revolt més tancat, va 
oblidar reduir les marxes i el motor 
es va calar. Piquet va guanyar. Un 
doble cop en tota regla.p 

Vine al Circuit!
GP d'Espanya de F1 
de l'11 al 13 de maig
Entrada 3 dies des de 60€ 
10% de descompte si pagues 
amb la RACC Master. 
Reserves a mice@racc.es o 
trucant al 93 495 50 15.

(A dalt) Brasil 2008. Hamilton creua la meta i es corona campió del món in extremis. (Esquerra) Itàlia 1971. El blanc i negre ens 
trasllada a una cursa com ja no se’n veuen: cinc pilots creuen la meta en grup.
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Necessites més informació? Contacta amb motorsport@racc.es 

Esperit de Montjuïc  
(6-8 abril) 
 
 
 
 
 

Catalunya FIA 
World Rallycross  
(14-15 abril) 

BiCircuit Festival  
(21-22 abril) 

Fórmula 1 
GP d’Espanya  
(11-13 maig) 
 
 
 
 
 
 
 

Campionat 
d’Espanya de 
Velocitat 
(26-27 maig)

FIM CEV Repsol 
International 
Championship  
(9-10 juny)

GP Monster Energy 
de Catalunya de 
MotoGP  
(15-17 juny) 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Hores de 
Catalunya de 
Motociclisme  
(6-8 juliol)

Campionats de 
Catalunya 
Motociclisme  
(22 juliol)

24 Hores de 
Barcelona 
d’Automobilisme – 
Trofeu Fermí Vélez 
(7-9 setembre) 
 
 
 
 
 
 
 

Ral·li Monte-Carlo 
Històric 
(2 febrer) 
 
 
 
 
 
 
 

2n Rally Catalunya 
Històric  
(2-3 març)

Fórmula 1 Test Days 
(26 febrer-1 març  
i 6-9 març) 
 
 
 
 
 

V de V Endurance 
Series  
(24 i 25 març) 
 
 
 
 
 
 
 

Ferrari Challenge  
(15-16 setembre)

Festival de Velocitat 
de Barcelona  
(28-30 setembre)

Internacional 
GT Open  
(20-21 octubre)

54 RallyRACC 
Catalunya-Costa 
Daurada   
(25-28 octubre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionats 
de Catalunya 
d’Automobilisme – 
Copa d’Espanya de 
resistència   
(10-11 novembre)

PROVA JA CELEBRADA

LES COMPETICIONS 
DEL RACC QUE NO ET 
POTS PERDRE EL 2018
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Nombre

Dirección

Teléfono     Email

Ext. 97

 Escaleras rectas o curvas
  Instalación sobre los peldaños, 
no en la pared
  Variedad de diseños y colores para  
adaptarse a la decoración
 Dos años de garantía
 Financiación disponible
  Servicio post venta en toda España

 Incisa suministra e instala las 
sillas elevadoras de Stannah, las 
cuales se ajustan a la escalera 
existente, independientemente de 
que sean rectas o curvas, sin obras 
ni molestias. 
 Cada una de las sillas 
elevadoras están fabricadas 
con un gran esmero y precisión 
disponiendo de asiento y 
reposapiés plegables, además de 
una gran variedad de materiales 
y acabados. Nuestro servicio 
técnico a nivel nacional realiza las 
instalaciones con mucha rapidez.

Cuando tu escalera 
se convierte en 
una difi cultad existe 
una solución

Teléfono gratuito

900 839 337  EXT
97

www.stannah.es

Llame hoy para que le 
asesoremos gratuitamente.

Llame 
ahora

PARA MÁS INFORMACIÓN ENVÍE ESTE CUPÓN A: Stannah Incisa S.L.U. - Eduardo Marquina, 26 - 08911 Badalona (Barcelona)

SEMANA 
SANTA – 
MES SIN

 IVA



D’entre les nombroses opcions per 
viatjar et presentem tres propos-
tes amb nom propi perquè visquis 
una autèntica aventura al teu aire 
amb cotxe. Embriaga’t amb les olors 
i els colors de la Ruta de les Flors 
per Holanda; viatja en el temps per 
sentir-te com un protagonista de la 
sèrie Outlander o descobreix els mis-
teris dels millors i més emblemàtics 
indrets de Sud-àfrica. La comoditat k

DE VIATGE
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Per Josep M. 
Palau Riberaygua

RUTES  
AMB NOM 
PROPI
Hi ha rutes que, per la seva bellesa o per les seves històries, 
es mereixen sortir de l’anonimat i gaudir de nom propi. 
És el cas de les tres propostes que us detallem per poder 
gaudir-les amb cotxe.
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A la primavera, les 
planes holandeses 

es tenyeixen de 
colors i olors.
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i la independència de poder marcar 
tu mateix el ritme i l’encant dels pai-
satges que et proposem segur que et 
faran repetir.

Holanda 
La Ruta de 
les Flors

Mar
del Nord

Mar
del Nord

AMSTERDAM
Haarlem

Edam
Volendam Marken

Utrecht

Gouda

AalsmeerLeiden

La Haia

Delf

Rotterdam

Com en la història del mag d’Oz, la 
Ruta de les Flors proposa un viatge 
ple de color i de perfum.

Al passejar al costat dels canals 
d’Amsterdam, a la rodalia del Blo-
emenmarkt o mercat de les flors, es 
descobreix una gran oferta de co-
merços en els quals es ven un sol 
producte: el bulb de tulipa. La vari-
etat de colors i formes és increïble, i 
està íntimament lligada a la història 
d’Holanda, on van arribar des de 
Turquia al segle XVI. A partir de 
gener, però especialment a la prima-
vera, els camps holande sos sembla 
que estiguin fets a cop de pinzell en 
blau, vermell o groc, ja que cada va-
rietat de flor es conrea per separat. 
La millor manera d’admirar els mi-
lions de jacints, dàlies i tulipes en 
floració és seguir la Bloemen Route, 
que en només 40 km s’apodera dels 
sentits de qui la recorre. El traçat 
parteix de Haarlem i arriba fins a 
Naaldwijk, tot i que val la pena pren-
dre un desviament per arribar-nos 
a llocs com Aalsmer, l’anomenada 
“capital mundial de la flor”. Per la 
seva banda, Haarlem, a pocs minuts 
d’Amsterdam, era una de les prin-
cipals productores de cervesa, fins 

que va arribar la passió floral. Els 
canals i ponts dibuixen una imat-
ge pròpia dels mestres paisatgistes 
holandesos. Després arriben Lisse i 
els jardins de Keukenhof, dels més 
grans d’Europa, amb 28 hectàrees de 
zones verdes i 14 km de senders per 
recórrer els seus estanys, hivernacles 
i molins. Una altra fita de la ruta és 
Leiden, on va néixer Rembrandt, 
a la vora del Rin; al jardí botànic 
d’aquesta ciutat s’hi va plantar, l’any 
1593, la primera tulipa d’Holanda. 
La severitat règia de La Haia i els 
immensos hivernacles i subhastes 
de flors de Naaldwijk posen el punt 
final a un viatge pel regne de l’aro-
ma i la policromia.

k
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La bicicleta és una de les millors opcions per descobrir Amsterdam (a dalt). Acos-
tar-se al llac Ness (dreta), a prop del poble d’Inverness, és una cita obligatòria per 
descobrir si existeix el monstre, anomenat popularment Nessie. 



L’agència del 
RACC et guia en 
la teva aventura 
amb cotxe al teu 
aire 

%  Ruta de les Flors (Països 
Baixos) Vol d’anada i tornada, 
hotel de 3/4* i cotxe de lloguer.   

8 dies des de 580€
%  Ruta Outlander (Escòcia) Vol 

d’anada i tornada, hotel de 3* i 
cotxe de lloguer.  

8 dies des de 650€
%  Ruta de l’Arc Iris (Sud-àfrica) 

Vol d’anada i tornada, hotel de 
3* i cotxe de lloguer.   

12 dies des de 1.175€

PREUS PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE. 
SORTIDES DES DE BARCELONA. PREUS DINÀMICS 
SUBJECTES A VARIACIÓ EN FUNCIÓ DE LA 
DISPONIBILITAT DE PLACES. 

k

Escòcia  
La Ruta 
d’Outlander

EDIMBURG
Linlithgow

Glencoe

Falkland

Inverness
Beauly

Strathpeffer

Aviemore

Newtonmore

Ford William

Llac 
Lomond

Llac
Ness

Els incomparables paisatges d’Es-
còcia es visiten encara amb més 
interès, si això és possible, seguint 
el rastre dels diferents escenaris 
de la sèrie de televisió Outlander.
Escòcia és un d’aquells paratges 
que, conscient de la seva extraordi-
nària bellesa, es proposa una vega-
da i una altra com a màgic escenari 
per a tota mena de produccions 
cinematogràfiques i televisives. 
Així, per exemple, els seus turons 
entapissats de verd, puntejats per 
una miríada de llacs i que se’ns 
mostren entre boires espesses, for-
men el teló de fons ideal per a la 
sèrie Outlander, basada en la saga 
escrita per Diana Gabaldón. Conèi-

Reserva el teu 
viatge ben aviat
Més info. al 93 208 70 00, 
agències i raccviatges.cat
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xer els paisatges en els quals viuen 
les seves aventures Claire i Jamie 
és una bona excusa per recórrer 
bona part de les Highlands. Molts 
dels escenaris principals se situen 
a la ciutat d’Edimburg i els seus 
voltants. Sense anar més lluny, als 
dos extrems de la Royal Mile –el 
carrer principal del nucli antic, fa-
mós pels “gratacels medievals” que 
el flanquegen–, trobem el castell 
d’Edimburg, alçant-se sobre un 
imponent faralló de roca volcàni-

ca, i el palau de Holyroodhouse, 
residència oficial de la Reina d’An-
glaterra quan visita la ciutat. Just 
al costat podem veure les ruïnes 
de l’abadia del mateix nom, arra-
sada per Enric VII per convèncer 
els escocesos que casessin a Maria 
Estuard amb el seu fill. Tots dos 
apareixen a la segona temporada 
de la sèrie de TV, mentre que el po-
ble de Falkland fa d’Inverness en 
la ficció. Se situa al comtat de Fife, 
davant d’Edimburg, com aquell qui 

Sud-àfrica 
La Ruta de 
l’Arc Iris

KRUGER
NATIONAL

PARK

CIUTAT
DEL CAP

Cap de
Bona Esperança

OCEÀ
ÍNDIC

Hermanus

Johannesburg

Port Elizabeth

Durban

St Lucia

Mbabane

Des d’albirar lleons fins a banyar-nos 
amb taurons blancs, sense obli-
dar-nos de conèixer els mamífers 
més grans de la terra, l’elefant i la 
balena: Sud-àfrica ofereix una mica 
de tot, sempre amanit amb unes go-
tetes de vida mundana. Sud-àfrica té 
una mica el que altres destinacions 
africanes no tenen: en un mateix vi-
atge es pot conjuminar l’observació 

diu, després de creuar el fiord de 
Forth. És allà on comença la saga. A 
la mateixa regió se situa el castell 
d’Aberdour, que en la ficció fa de… 
abadia de Sainte-Anne-de-Beau-
pré, a França!
Però els escenaris més emblemà-
tics els trobarem més cap al nord, 
si ens acostem a la reserva dels 
Cairngorms, amb massissos com el 
Monadhliath. Al costat, creixen les 
restes del Bosc Caledoni original, 
especialment a la zona de Tulloch 
Ghru. I en una Ruta Outlander per 
Escòcia no hi pot faltar una visita 
a Doune Castle, el castell de Le-
och a la tele, on els aficionats a la 
sèrie Joc de trons  també reconei-
xeran el perfil de Winterfell del 
primer episodi.

Culross (foto superior), un dels pobles més bonics d’Escòcia, va esdevenir el po-
blet de Cranesmuir en la primera temporada de la sèrie Outlander, mentre que el  
Holyrood Palace (foto inferior) també és escenari d’aquesta sèrie de TV. 
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de la fauna marina amb el millor 
de la terrestre, en reserves menys 
saturades que en altres llocs i amb 
una estabilitat política que, amb el 
fantasma de l’apartheid cada vega-
da més llunyà, li afegeixen un plus 
d’atracció irresistible. 
En els seus horitzons s’alternen les 
grans sabanes amb cadenes munta-
nyoses com les Lebombo, que a l’est 
del parc Kruger delimiten també el 
principi d’una zona de boscos tro-
picals. Per la seva banda, la costa 
ofereix platges desèrtiques d’aigües 
de color turquesa. I no obstant això, 
hi ha dues visites imprescindibles, 
en aquesta ruta, amb un fort accent 
urbà: es tracta de Ciutat del Cap 
i Johannesburg. La primera és la 
més “europea” de Sud-àfrica des que 
uns colons holandesos van escollir k

TRES CURIOSITATS DE TRES RUTES IDÍL·LIQUES 

HOLANDA.
La “platja” d’Aals-
meer. A prop d’Ams-
terdam, no et pots 
perdre The Beach, una 
platja artificial coberta, 
amb sorra i tot, per ba-
nyar-t’hi durant tot l’any. 
Està ubicada en un antic 
magatzem de flors i s’ha 
convertit en la delícia de 
petits i grans.  

ESCÒCIA.
On va néixer el golf. 
Una mica més enllà de 
Falkland, hi ha la pobla-
ció de St. Andrews, on 
es va inventar el golf. La 
llegenda local diu que 
el va concebre el diable 
per turmentar els qui es 
lliuraven de l’infern. Així 
que compte si jugues a 
golf!

SUD-ÀFRICA.
El Senyor dels Anells. 
L’autor d’El Se nyor dels 

Anells, J.R.R. Tolkien va 
néixer a Sud-àfrica. Els 
boscos de Hogsback, a 
les muntanyes Amato-
le el van inspirar per als 
seus cèlebres llibres, no 
els paisatges de Nova 
Zelanda, que no va visi-
tar mai. 

Albirar fauna en estat salvatge és un dels somnis anhelats dels viatgers que visiten Sud-àfrica. 
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Viatges  
que atrauen, 
ofertes  
que atrapen.

Amb el RACC,  
planificar és estalviar

Prepara les maletes i gaudeix de grans  
circuits amb descomptes exclusius de 

fins a 500 €
en una targeta regal.

el lloc per plantar enciams, amb els 
quals combatien l’escorbut dels na-
vegants que passaven pel Cap de 
Bona Esperança, no gaire llunyà. 
El portuguès Bartolomeu Dias va 
ser el primer en arribar-hi, però el 
fort vent el va portar a batejar-lo 
com a Cap de les Tempestes en un 
primer moment. Avui, aquest vent és 
aprofitat pels surfistes de Muizem-
berg Beach, mentre que a la plat ja 
més arecerada de Boulders nia una 
gran colònia de pingüins. Un clima 
de tipus mediterrani també forma 
part de l’atractiu de Ciutat del Cap, 
mentre que Johannesburg destaca 
per la seva història, a més de pels 
seus balnearis: el Museu de l’Apar-
theid és imprescindible per enten-

dre el que va suposar la segregació 
racial, mentre que per conèixer el 
que va ser la febre de l’or en aquesta 
part d’Àfrica, val la pena visitar les 
mines de Gold Reef City.
Pel que fa a atractius naturals, els 
més de 3.000 metres de les munta-
nyes Drakensberg faran que les 
tinguem ben presents. En afrika-
ans, el seu nom significa “muntanya 
del drac”, mentre que per als zulus 
són la “barrera de llances”. L’impo-
nent aspecte no impedeix acostar-se 
a Kruger, el primer Parc Nacional 
d’Àfrica. Allà podem contemplar 
els “cinc grans”: el lleó, el lleopard, 
el rinoceront, el búfal i l’elefant, el 
somni de tot turista a l’Àfrica.p
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Hi som  
per ajudar

AGÈNCIA DE VIATGES  
93 208 70 00 I raccviatges.cat  

            

Preus per persona en habitació doble. Preus dinàmics subjectes a variació en funció de la disponibilitat de places. Sortides des de Barcelona. 
Descompte de fins a 500 € aplicable al proper viatge. Per a reserves fetes entre el 12/03/18 i el 04/05/18. No acumulable amb altres promocions o descomptes. 
Consulteu condicions.

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 
 

 
  

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
1.335 €

10 dies
des de

Vols i hotels 3*
inclosos

750 €

7 dies
des de

Vols i hotels 4*
inclosos

1.030 €

8 dies
des de

Vols i hotels 3*
inclosos

1.380 €

9 dies
des de

Vols i hotels 3*
inclosos

420 €

5 dies
des de

Vols i hotels 3*
inclosos

565 €

6 dies
des de

Vols i hotels 3*
inclosos

ITÀLIA
Florència, Venècia i Roma

BÈLGICA
Brussel·les, Bruges i Gant

PORTUGAL
Lisboa, Coïmbra i Porto

RÚSSIA
Moscou i Sant Petersburg

SUD-ÀFRICA
Amb el parc Krueger i Pretòria

NICARAGUA
Amb l’Illa d’Ometepe



3
viatges de 
naturalesa
Veure l’espectacle de les 
aurores boreals, visitar 
una glacera o recórrer 
una carretera de baobabs. 
Tres destinacions per 
connectar-te amb el 
paisatge. PER MÒNICA GALINDO

1
Noruega. Les aurores boreals apa-
reixen en les nits fosques de l’Àrtic. 
Un calidoscopi de colors balla pel 
firmament. Si et vols assegurar la 
jugada, pots anar a les illes Sval-
bard, entre Noruega i el Pol Nord. 
Des de 1.655€

2
Islàndia. El Vatnajökull és la se-
gona glacera més gran d’Europa i 
la primera d’Islàndia. La intensa 
activitat de la natura a l’illa, una 
combinació de glaceres i volcans, 
crea grans coves de gel blaves.  
Decideix tu mateix en quina glacera 
islandesa vols entrar. Des de 565€

3
Madagascar. L’avinguda dels Bao-
babs de Madagascar, a la regió de 
Menabe, és un tram de carretera en-
voltat d’aquests arbres de la vida 
de 30 metres d’alçària. Un bucòlic 
atractiu per als amants del continent 
africà. Des de 2.720€ 

NOTA PER A TOTS TRES PROGRAMES: PREUS PER PERSONA 
EN HABITACIÓ DOBLE. SORTIDA DES DE BARCELONA. 
PREUS DINÀMICS SUBJECTES A VARIACIÓ EN FUNCIÓ DE LA 
DISPONIBILITAT DE PLACES.

2

1

3
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UN MUNDO DE 
EXPERIENCIAS ÚNICAS

*Descuento por persona y noche en régimen SA más acceso a PortAventura Park. Incluye una entrada por persona 
a Ferrari Land.  Reservas hasta 15/08/2018 y para estancias hasta el 06/01/2019 (según calendario de apertura). 
Consulta condiciones en el 902 20 22 20 o en www.portaventuraworld.com.
**Apertura de la Nueva Área Infantil en Ferrari Land el 20 de abril de 2018.

www.portaventuraworld.com 902 20 22 20

¡TE ESPERAMOS!
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ASTERIX PARK 
PLAILLY (FRANÇA) 
Viu l’experiència de saludar l’Astèrix 
i els personatges que apareixen en el 
famós còmic i gaudeix dels espec-
tacles dedicats al llogaret gal i a la 
seva èpica lluita contra els romans. 

4 DIES DES DE 175€

KAKAKKAAATATATATATATTTTTSHSHSSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHHHSHSHSHSHSHSHHSHSSHSHSHSSHHSHSSSSSSSSSSSSS EUVEL

L ONDRE S

PLAILLY

HARRY POTTER TOUR 
LONDRES (R. UNIT) 
No és el típic parc temàtic sinó un cir-
cuit pels estudis de la productora War-
ner Bros. Els incondicionals de l’obra de 
J.K. Rowling es passejaran per l’escola 
de Hogwarts, el carreró de Diagon o el 
Bosc Prohibit.

4 DIES DES DE 190€

DIVERSIÓ PER 
A TOTHOM
Descobreix els millors parcs temàtics 
d’Europa, on tota la família pot vibrar 
amb noves sensacions gràcies a l’enorme 
i sorprenent oferta d’atraccions i 
espectacles. L’agència de viatges del 
RACC (www.raccviatges.cat, 93 208 
70 00) t’acompanya perquè les rialles i 
l’adrenalina estiguin assegurades, així 
que… és hora de divertir-se! 
PER CARME VIEITEZ

EFTELING PARK 
KAATSHEUVEL 
(HOLANDA)
Situat en un paratge natural i divi-
dit per regnes, et sentiràs com en 
un autèntic conte de fades amb 
castells i boscos màgics.

4 DIES DES DE 250€

PARÍS

EINDHOVEN
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AQUALAND 
BUDAPEST 
(HONGRIA) 
Tobogans quilomètrics, pisci-
nes amb onades per surfejar, 
spa, termes… Si la teva passió 
és l’aigua, Aquaworld ho té tot.

4 DIES DES DE 175€

EUROPA PARK 
RUST 
(ALEMANYA) 
Amb més d’un centenar 
d’atraccions, aquest parc 
és el més gran d’Alemanya 
i el més visitat. Un tren ele-
vat et permetrà no perdre 
ni un segon de diversió.

4 DIES DES DE 185€

GARDALAND PARK 
VERONA (ITÀLIA)
Amb un enorme aquari, aquest 
parc classifica les atraccions en tres 
grups: Fantasia, per als petits; Aven-
tura, per a tothom; i Adrenalina, per 
als més atrevits. 

4 DIES DES DE 165€

LEGOLAND 
BILLUNG 
(DINAMARCA) 
El parc original de Lego fa 50 anys, 
tants com atraccions ofereix. Per 
construir-lo es van fer servir 60 mi-
lions de peces de Lego. 

4 DIES DES DE 355€

SIERKSKSSKSKSSSSKSKSKSSKSKSSKSKSSSKSSKSSKSSSSKSSSSSSKSKSSSSSSSSSKSK DODODODODODODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRFRFRRRRFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

BUDAPE ST

VERONA

RUST

BIBIBIBIBIBIBIBIB LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

HANSA-PARK 
SIERKSDORF 
(ALEMANYA) 
Situat al costat del mar Bàltic, és 
ideal per anar amb nens, ja que no és 
gaire gran i, no obstant això, disposa 
d’atraccions terrestres i aquàtiques.

4 DIES DES DE 190€ 

STUTTGART

HAMBURG
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  900 357 357 I racc.cat I  

TELEFONIA MÒBIL

I tot amb la garantia de qualitat  
del RACC.
L’estalvi t’espera!

Amb el servei de telefonia mòbil del RACC,  
ara tens tarifes a mida, estalvi segur i molts  
més GB.

Millorem  
les millors tarifes 

* Oferta de 2 línies amb el pla Family, amb trucades il·limitades i 10 GB. 
Estalvi de 9 € amb línia addicional Family i promoció de benvinguda de 
20% de descompte durant 12 mesos inclosa. Preu sense promoció de 
benvinguda: 20,5 €/mes cada línia. Preu de la línia sense pla Family: 25 € 
(trucades il·limitades + 10 GB).

Oferta  exclusiva

9 €

16,4 €/línia*

de descompte amb el  pla Family  
Línies Family amb trucades il·limitades  i 10 GB per només 



SERVEIS
RACC Autoescola. 
Estrenem dues 
noves autoescoles 
per estar a prop teu.

SocialCar. Guanya 
diners amb total 
seguretat llogant el 
teu vehicle a tercers.

Expedicions RACC. 
Arriben les expedicions 
per acostar-te a les 
destinacions somiades. 

RACC Master. 
El carnet que 
també t'identifica 
com a soci. 

HI SOM 
PER AJUDAR
L’ASSISTÈNCIA MÈDICA 
DEL RACC EXPLICADA 
PELS SOCIS



Obsequi d’una targeta regal de El Corte Inglés de fins a 60€. Promoció subjecta a les condicions de campanya. Consulta-les a www.racc.cat. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Asse-
gurances 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 llar,  
espai protegit 

Hi som  
per ajudar

ASSEGURANÇA DE LLAR 
900 357 357    racc.cat    

si la contractes fins al 31 de març.

Et retornem fins a 60 €
en una targeta regal 

Contracta l’assegurança de llar 
amb el RACC i la tranquil·litat 
entrarà a casa teva.



El RACC amplia els seus serveis i porta 
l’assistència de la carretera al taller

Cada dia, més de 5.000 persones 
contacten amb nosaltres per dema-
nar-nos serveis d’assistència mecà-
nica o a la llar. Els nostres mecànics 
reparen els vehicles al mateix lloc on 
s’avarien perquè vostès puguin con-
tinuar el seu viatge. Canvien rodes, 
carreguen i substitueixen bateries, 
reparen les incidències mecàniques 
i resolen problemes del sistema elèc-
tric, sempre amb la màxima qualitat 
i rapidesa, al mig d’una carretera, al 
carrer de qualsevol ciutat o fins i tot 
a casa. Estem orgullosos de comp-
tar amb la seva confiança per prote-
gir-los i ajudar-los les 24 hores del 
dia els 365 dies de l’any.

Ara, gràcies a l’àmplia experièn-
cia i el coneixement proper de les 
seves necessitats hem fet un pas 
endavant i hem ampliat els nostres 
serveis obrint el nostre primer taller 
urbà dedicat especialment al man-
teniment i reparació del vehicle, el 
Centre RACC Auto. 

Situat a Barcelona, al carrer Dr. 
Trueta, 107, al barri del Poblenou, 
el nou taller ocupa un espai de 1.200 
m2 d’un total de 2.300 m2 on tam-

bé hem instal·lat una de les nostres 
bases d’assistència. Accessible, ben 
comunicat i amb un extens horari 
(de 8 a 20h de dilluns a divendres i 
els dissabtes de 10 a 18h), al Centre 
RACC Auto realitzem diagnòstics 
ràpids i fiables, serveis de mante-
niment, revisions pre-ITV, pneumà-
tics, frens, electricitat, climatització,  
mecànica, etc.

alhora competitiva. I perquè els nos-
tres socis pugin confiar plenament, 
treballem a la vista, compartint tota 
la informació disponible, amb to-
tal transparència, amb la tecnolo-
gia més avançada en la mecànica 
i l’electrònica de l’automòbil i amb 
professionals altament especialit-
zats en vehicles de totes les marques.

El nostre objectiu ha estat fer de la 
necessitat de portar el vehicle al taller 
una experiència còmoda, persona-
litzada amb un tracte amable, en un 
entorn net, confortable i connectat. 
Creiem que era possible fer-ho i, a 
més, fer-ho assequible per a tothom 
i la realitat ens ha donat la raó, des 
del mes de desembre, en què vam 
inaugurar, ja hem realitzat més de 
250 serveis.

La innovació és una de les caracte-
rístiques que més i millor definei-
xen el RACC, i és innovant com hem 
volgut obrir les portes del Centre 
RACC Auto, traslladant tota l’as-
sistència del RACC ara en un taller, 
un concepte nou i excel·lent per fer 
més fàcil la vida i la mobilitat de les 
persones.p

Amb aquest nou servei el RACC ha 
volgut anar més enllà: ha desenvo-
lupat un concepte únic, amb l’ob-
jectiu de cobrir les necessitats dels 
usuaris d’una manera excel·lent i 

L’ÀMPLIA EXPERIÈNCIA 
EN L’ASSISTÈNCIA ENS 
PORTA A INNOVAR 
TAMBÉ EN L’ÀMBIT DEL 
MANTENIMENT.
 
 
EL CENTRE RACC AUTO 
ÉS UN TALLER AMB UN 
CONCEPTE DIFERENT 
I ÚNIC BASAT EN LA 
QUALITAT, FIABILITAT  
I COMODITAT.
 
 
COMPTEM AMB 
PERSONAL ALTAMENT 
ESPECIALITZAT, AMB 
LA TECNOLOGIA MÉS 
AVANÇADA I AMB UN 
ESPAI MODERN  
I CONFORTABLE.

Xavier Pérez 
Director General
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“Havia de ser un viatge de plaer, a 
l’agost, una ruta amb el nostre cotxe 
pel Marroc, que ens havíem pres amb 
calma, baixant des de Barcelona xi-
no-xano, amb la dona i els dos fills, 
parant dos dies a Còrdova…” recorda 
Sergi Palmés, soci del RACC.  “I tot 
anava molt bé fins que al tercer dia 
d’estada a Xauen, em vaig despertar 
a les cinc de la matinada amb un do-
lor abdominal terrible, llençat per 

terra. Vam anar tots quatre en taxi 
com vam poder fins a un hospital 
de Tetuan.”

Una operació de risc
“Aquell trajecte va ser surrealista 
— comenta el Sergi— el taxista només 
tenia una cama, el cotxe era automà-
tic i jo no podia ni seure del dolor, 
era insuportable.  Realment creia que 
em moria, que no arribava. A l’hos-

pital em van fer un munt de proves 
i un dia i mig més tard em van dir 
que tenia una pancreatitis aguda, 
però sospitaven que hi havia alguna 
cosa més i em volien operar. Va ser 
aleshores que vam trucar al RACC, 
jo no em volia operar al Marroc.”
“De fet —reconeix el Sergi— va ser 
la meva mare qui va trucar al RACC 
des de Barcelona, nosaltres estàvem 
tan trasbalsats que no hi vam pensar. 

“ Eternament 
agraïts al RACC”
LA HISTÒRIA D’UNA REPATRIACIÓ MÈDICA 
D’URGÈNCIA I DE COM EL RACC VA MOBILITZAR TOTS 
ELS MITJANS NECESSARIS PER AJUDAR UNA FAMÍLIA.
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El RACC ràpidament va posar en 
marxa l’operativa per repatriar-me 
amb un avió medicalitzat.”

Un tracte exquisit
“Vaig mantenir un contacte constant 
amb els metges del RACC — comenta 
l’Esther, la dona del Sergi. El pri-
mer cop que em van trucar jo estava 
plorant, desbordada pels esdeve-
niments. Em van tranquil·litzar de 

seguida. De fet, cada cop que parla-
va amb el servei mèdic del RACC el 
tracte va ser exquisit, tots entenien 
com ens sentíem. No tinc paraules 
per expressar l’agraïment.”
“Amb l’avió medicalitzat venien un 
metge i un infermer del RACC per 
acompanyar el Sergi. Hora i mitja 
després d’enlairar-se de Tanger, in-
gressava a un hospital de Barcelona. 
Saber-ho em va donar molta calma.”

“Com que els fills i jo, per espai i per 
protocol, no podíem anar a l’avió 
sanitari, el RACC ens va facilitar la 
repatriació en vol regular, van mou-
re cel i terra fins trobar bitllets, en 
temporada alta. I dies més tard, ens 
va portar el cotxe del Marroc fins a 
la porta de casa. Va ser meravellós. 
Els hi dono un 10. L’ajuda que ens 
van oferir va superar totes les nos-
tres expectatives.”p

Un rescat per terra, mar i aire
El RACC va organitzar un operatiu d’urgència, mobilitzant equips humans  

i tècnics per garantir el retorn del soci malalt, de la família i del vehicle.

La família Palmés-
Giménez acompanyada 

d’un dels metges del 
servei mèdic del RACC.
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El soci, de viatge 
familiar en cotxe pel 

Marroc, ingressa d’urgència 
a un hospital de Tetuan amb 
una pancreatitis aguda.

1

La família truca al RACC 
per demanar ajuda.2

El RACC 
envia un 

avió sanitari, 
amb un metge i 
un infermer.

3

El RACC 
trasllada el 

cotxe des del Marroc  
a Barcelona, a casa 
dels socis.

6

L’avió sanitari 
trasllada el 

soci a Barcelona, on 
ingressa a un hospital.

4

El RACC proporciona 
a la família un taxi fins 

a Casablanca i la tornada 
en vol regular a Barcelona.

5
Xauen

Tetuan

BARCELONA

Tànger

Casablanca



“En un dels pitjors moments en què et pots 
trobar, el RACC va ser la meva salvació”

A l’agost, mentre érem de viatge a Holanda, van ingressar el meu pare. 
Vam intentar tornar, però no trobàvem bitllets de cap de les maneres. 
L'endemà, ell moria sobtadament. Al principi no vam pensar en el RACC, 
però quan després hi vaig trucar em va atendre un equip amable, que em 
va oferir escalf i suport en un moment molt complicat. Ràpidament van 
gestionar els bitllets d’avió i els taxis perquè poguéssim tornar al més 
aviat possible. Poder comptar amb vosaltres en una situació així no té 
preu. Des d’aleshores ho recomano a tothom, feu una gran feina, gràcies 
de tot cor a tot l’equip!

Pepa Cugat_ Retorn anticipat d’Holanda.

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 LLAR.

“M’heu demostrat 
que al RACC treballeu 
per vocació”

Tornàvem en cotxe d’uns dies de va-
cances a la vall de Benasc, amb tota 
la família, i un camió ens va enves-
tir mentre estàvem aturats en una 
desviació. De l’impacte, el cotxe es 
va arrossegar uns metres, estàvem 
molt trasbalsats i preocupats. Una 
ambulància va evacuar la meva filla 
a l’hospital i a nosaltres ens va por-
tar un taxi del RACC, que va venir 
també amb la grua per recollir el 
vehicle accidentat. El servei mèdic 
del RACC es va interessar contínu-
ament per les nostres necessitats, 
no tinc paraules per expressar la 
meva gratitud!

Antoni Xavier Garcia_ Assistència 
mèdica i en carretera.
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“Hem reformat 
tot el pis amb 
NEXDOM, n’estem 
molt contents”

Volíem fer una reforma integral del 
pis i necessitàvem una empresa de 
confiança. Fa uns anys el RACC ens 
va ajudar molt amb una assistència 
mèdica a Grècia i vam decidir tornar 
a confiar-hi. Un cop més, la resposta 
humana, tècnica i professional ha 
estat molt bona. Excepte la distri-
bució del pis, pràcticament ho hem 
canviat tot: la instal·lació d’aigua i 
d’electricitat, els banys, la cuina, les 
portes i finestres, el terra… En tot 
moment ens hem sentit escoltats i 
compresos, ja ho hem recomanat 
als amics!

Marga Enseñat_ Reforma integral 
de la llar.

“Estàvem a 
La Haia, em vaig 
lesionar al genoll i 
la resposta del RACC 
va ser perfecta”
De viatge a La Haia vaig tenir un acci-
dent  amb la bicicleta, i a l’hospital em 
van diagnosticar fractura de genoll i 
ròtula. Vam parlar amb el servei mè-
dic del RACC, que ens va recomanar 
tornar tan aviat com fos possible. El 
RACC va organitzar el viatge imme-
diatament: un taxi ens va recollir i 
ens va ajudar amb les maletes; ens 
vau gestionar els bitllets d’avió amb 
assistència a cada aeroport i el taxi 
fins a casa. Ens trucàveu per saber 
si  tot anava bé. En poques paraules, 
ens vau salvar la vida.

Nuria Navarrete_ Assistència mè-
dica per lesió.

L’App Infotransit, 
tota la informació 
en només un clic

L’única app que permet previsions 
de trànsit per a les 12 hores se-
güents. Descarrega-te-la i estigues  
100% informat  de l’estat del trànsit.
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Informació de 163.000 km de 
carreteres i de ciutats espanyoles

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

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

Més de 1.200 càmeres de trànsit

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

Tots els radars fixos 
(situació i límit de velocitat)
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AGENDA RACC D’ACTIVITATS                 Primavera 2018

l’entrada
€18

PRESENTACIÓ  
DE RACC  
AUTOESCOLA

EL FANTASMA  
DE CANTERVILLE

FIRA DE  
DESTINACIONS

SALÓ DE  
L’ENSENYAMENT

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

Presentació del nou 
servei d’Autoescola 
per als fills dels socis, 
on es mostraran la 
nova metodologia, 
els avantatges 
i les novetats 
tecnològiques, com 
ara les innovadores 
ulleres virtuals. 

Vine a gaudir 
d’aquesta gran obra 
d’Oscar Wilde, en 
sessió exclusiva per a 
socis del RACC, amb 
places limitades i un 
preu especial de 18 €. 

Les destinacions i 
les rutes del món 
més demandades, 
presentades en 
exclusiva. 
 
Una gran oferta per 
poder triar a preus 
imbatibles. 
 
Amb els nostres 
experts en viatges 
per assessorar-te 
i reservar en les 
millors condicions. 

No hi faltis! Demana  
més informació a  

info@raccautoescola.cat

Vine a descobrir les 
últimes novetats. 
Més informació a 
raccautoescola.cat 

Inscriu-te ara a 
racc.cat/destinacions

Compra les entrades a 
racc.cat/esdeveniments/ 

sessió-fantasma-
canterville

Seu del RACC  
C/ Albert Bastardes, 33 

Fira de 
Barcelona

Teatre Condal Seu del RACC  
C/ Albert Bastardes, 33 
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Informa-te’n a racc.cat/esdeveniments

ANEM A FER 
IGLÚS A LA  
VALL DE NÚRIA

YELLOW DAYS  
VENDA DE COTXES

SALÓ 
B-TRAVEL

F1 GRAN PREMI 
D’ESPANYA 2018

Venda privada de 
cotxes exclusiva per 
a socis del RACC. 
 
Més de 20 marques 
i grans ofertes 
úniques i exclusives 
per a socis de cotxes 
nous i seminous. 
 
Podràs provar les 
últimes novetats 
del mercat sense 
cap compromís i 
només pel fet de 
venir et donarem un 
obsequi.

Ofertes i descomptes 
especials a l’estand 
exclusiu de l’Agència 
de Viatges del RACC. 
 
Amb els nostres 
experts en viatges 
per assessorar-te 
i reservar en les 
millors condicions.

Pack d’1 dia:
  Cremallera d’anada 
   i tornada 
  Telecabina il·limitat
  Construcció d’un iglú  
   per família

Pack Cap de setmana:
  3 dies/ 2 nits en  
   Pensió Completa
  Cremallera i  
   telecabina il·limitats
  Construcció d’un iglú  
  + parc lúdic o sortida  
   amb raquetes/esquí 

28,75 €           7,85 €
Adults           Infants

179,45 €        97,10 €
Adults           Infants

Informa-te’n a  
racc.cat/esdeveniments  
i fes la teva reserva al  

932 041 041

Reserva plaça ara al  
900 357 357 o a  

racc.cat/yellowdays     

Invitacions limitades. 
Demana-les a  

racc.cat/firaBtravel

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

GP MONSTER ENERGY 
CATALUNYA MOTOGP

dte.
%10

en les entrades amb RACC Master 
Des de 60 € x 3 dies

Preus especials socis RACC

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

dte.
%10

en les entrades amb RACC Master 
Des de 35 € x 3 dies

Preus especials socis RACC

Circuit de 
Barcelona-Catalunya

Fira de 
Barcelona

Seu del RACC  
C/ Albert Bastardes, 33 

Vall de Núria



Has pensat mai que, estant de va-
cances, el cap de setmana o en dies 
laborables pots guanyar diners si llo-
gues el teu cotxe? SocialCar (www.
socialcar.com), start-up participada 
pel RACC i primera plataforma on-
line de lloguer de vehicles entre par-
ticulars a Espanya, et garanteix un 
entorn 100% legal, segur i còmode. 

Provar-ho ara. La comunitat crei-
xent de més de 150.000 usuaris de 
SocialCar, i que és present a 600 po-
blacions, és sens dubte un bon aval 
perquè et decideixis ara mateix per 
aquesta opció. Just quan s’acosten 

les vacances de Setmana Santa és el 
millor moment per llogar el teu cot-
xe si te’n vas fora de viatge. És ben 
senzill: registra’t com a propietari 
a www.socialcar.com, introdueix 
les dades del cotxe que vols llogar 
i de seguida rebràs peticions. Po-
dràs guanyar una mitjana de 3.000  
euros a l’any. 

�SOCIALCAR�

Guanya diners 
llogant el teu cotxe
COMPARTIR EL VEHICLE ÉS UNA OPCIÓ PER 
TREURE-LI PARTIT QUAN NO EL FAS SERVIR.

Viu l’experiència 
SocialCar
I si vols llogar un cotxe, 
10% dte. Codi: RACC2018
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LES NOTÍCIES DEL RACC

Com llogar el 
teu cotxe a un 

particular?

Registra’t com a propietari a 
www.socialcar.com

1

Quan rebis una petició de  
lloguer, pots acceptar-la  

o declinar-la.

2

Si acceptes la petició, queda amb el 
conductor per signar el contracte.

Entrega el cotxe on et vagi millor: 
 • Des de casa. Coordina’t amb els 

conductors perquè el recullin.
• A domicili o a l’aeroport, 

i guanya més per cada lloguer.
• En un pàrquing de SocialCar, 

i ells gestionaran les teves reserves.

3

Quan et tornin el vehicle, 
valora’n l’estat i el conductor.

4
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�RACC MASTER�

LA RACC MASTER, 
T’IDENTIFICA 
COM A SOCI 
La RACC Master, la targeta d’estal-
vi del Club, ara és el nou carnet de 
soci, amb avantatges en pàrquings, 
benzina i descomptes a més de 6.000 
establiments de sectors de consum, 
oci i cultura. A més,  la RACC Master, 
et permet pagar amb la tecnologia 
contactless per a la teva comoditat i 
seguretat. Més informació al 900 
357 357 i www.racc.cat/racc-master 

�ASSEGURANÇA DE VIDA�

PROTEGEIX 
EL QUE MÉS 
IMPORTA
La pòlissa de vida del RACC actua 
quan és més necessari i en moments 
de trasbals, perquè els temes econò-
mics no siguin un problema afegit 

en circumstàncies difícils i que re-
quereixen el cap fred. Imprescin-
dible si tenim fills en edat escolar 
o si estem pagant un habitatge, ja 
que permeten que la família s’adapti 
a la nova situació alterant tan poc 
com es pugui l’economia familiar. 
Informa-te’n en oficines RACC, a 
www.racc.cat/assegurances o al 
telèfon 900 357 357.

�AUTOESCOLES RACC�

NOVES 
AUTOESCOLES 
RACC 
El RACC ja disposa de més de 
90 autoescoles i segueix creixent 
perquè puguis escollir la més 
propera a casa teva. Ara també 
tens Autoescola RACC a les lo-
calitats de Badalona (Francesc 
Layret, 96) i Granollers (Fran-
cesc Macià i Llussà, 33). 

CONEIX COM 
FORMEM ELS 
CONDUCTORS 
El proper 20 de març tens una 
cita a la seu del RACC (Albert 
Bastardas, 33) per conèixer la for-
mació que oferim i els avantatges 
de les Autoescoles. Podràs parlar 
amb els nostres formadors; conèi-
xer l’ensenyament amb realitat 
virtual, etc. Més  informació a 
www.raccautoescola.cat o al 
telèfon 900 357 357.

�ESPECIALSOCI�

TORNEN LES 
EXPEDICIONS 
RACC 
Les expedicions RACC ja són 
aquí. Dissenyades per especia-
listes i amb serveis exclusius, 
ja pots gaudir dels millors viat-
ges en la millor època de l’any. 
Japó, Perú, Vietnam, Sud-àfri-
ca i Uzbekistan et sorprendran. 
Places limitades. Informa-te’n 
a les oficines del RACC o al  
93 208 70 00. 



Oferta 
exclusiva
Socis RACC

SESSIÓ EXCLUSIVA 
PER A SOCIS RACC

TEATRE CONDAL
20 DE MARÇ

A LES 20:30 H

VINE A VEURE EL FANTASMA 
DE CANTERVILLE A UN PREU 
INIGUALABLE
Entra a www.racc.cat/esdeveniments/sessio-fantasma-canterville, 
identifica’t com a soci del RACC i compra les entrades a 18 €. Places 
limitades.

18 € ENTRADA



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

Supermercats Veritas, menjar de veritat. Tasta el men-
jar més ecològic i saludable que Veritas et prepara per 
a la teva taula.

És temporada de calçots i si vas a Mussol amb tota la 
família i demanes el seu menú de 24€ pot ser que algú 
mengi gratis! 

A Cottet tenen cura de les teves emocions des de 1902. 
Gaudeix de la millor visió i audiologia de la mà dels mi-
llors experts.

Probike, la teva botiga de ciclisme amb més de 1.500 
metres a Barcelona. Organitzen activitats i actes que 
la converteixen en un veritable paradís per als ciclistes 
de la ciutat. 

Descompte amb la 
RACC Master 4%

Descompte amb la 
RACC Master 10%

Descompte amb la 
RACC Master

 Fins al

10%

Descompte amb la 
RACC Master 5%

LA PRIMAVERA I RACC MASTER ARRIBEN 
CARREGADES DE DESCOMPTES!
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes/d/ddddddddddddddes

Vine a l’Esperit de Montjuïc al Circuit de Barcelona-Ca-
talunya els dies 6-7-8 d’abril i gaudeix de tot un progra-
ma d’entreteniment al Circuit per a tota la família.

La Formula 1 ja escalfa motors… No et perdis el Fórmula 1 
Gran Premi d’Espanya 2018! Al Circuit de Barcelona-Ca-
talunya, de l’11 al 13 de maig de 2018.

El Circuit tornarà a ser l’escenari de la prova inaugural 
del Catalunya FIA World Rallycross. Ens hi trobarem el 
cap de setmana del 14 i 15 d’abril.

Viu en directe el gran espectacle del Gran Premi Monster 
Energy de Catalunya de MotoGP, al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya del 15 al 17 de juny. 

Descompte amb  
la RACC Master 
a taquilla 2x1 Descompte amb la 

RACC Master 15%

Descompte amb la 
RACC Master 10%

Descompte amb la 
RACC Master 10%

ESTÀS PREPARAT PER A 
LA TEMPORADA DE MOTOR?
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Visita Caldes de Malavella i instal·la’t en aquest edifici 
extraordinari d’estil neomudèjar que ofereix una àmplia 
gamma de tractaments de bellesa. Codi promocional: 
RACCVICHY.

Sunêlia Domaine de la Dragonnière us dona la benvin-
guda al Llenguadoc, terra de vinya, sol i platges de sorra 
fina. Allotja’t 3 nits pagant-ne només 2 en el seu luxós 
càmping. Codi: RACC18.

H10 té més de 50 hotels en 18 destinacions: Teneri-
fe, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Gran Ca-
nària, Mallorca, Costa del Sol… Tria el teu! Reserva a:     
www.h10hotels.com amb el codi 32RC10.

Les  millors escapades a un pas de Barcelona: al Roc 
Blanc (Andorra) i al Termes Montbrió (Costa Daura-
da), hotels per poder-te submergir en el termalisme i 
el benestar.

Descompte per ser 
soci del RACC 15%

Descompte per ser 
soci del RACC 3x2

Descompte per ser 
soci del RACC 7%

Descompte per ser 
soci del RACC

 Fins al

20%

VISITA ALTRES CIUTATS 
I ALLOTJA’T AMB TOT EL LUXE!
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teatreromea
direcció: carles canut

A Troyanas inviten a parlar a totes aquelles dones míti-
ques que els guanyadors es van repartir després de la 
Guerra de Troia com un botí, decidint impunement so-
bre la seva vida i el seu futur.

Torna un dels grans èxits de la cartellera de Barcelona: 
una comèdia o vodevil filosòfic sobre l’ètica, un concep-
te atemporal. Codi: LLIBERTIRACC.

Un text incisiu que transita sobre la subtil línia que hi 
ha entre la política d’oficina i l’assetjament laboral. Bull 
ofereix seients de  primera fila en un ring on tres treba-
lladors lluiten per mantenir la seva feina. 

Dia 23 d’abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases 
adossades al Vallès Occidental i tres generacions de 
Jordis que celebren junts el dia del patró. En cartell 
fins al 18 de març.

Exclusiu per a socis 
del RACC

Des de

14,45€

Exclusiu per a socis 
del RACC 20%

Exclusiu per a socis 
del RACC

  Des de

12€

Exclusiu per a socis 
del RACC 15%

ELS MILLORS ESPECTACLES 
AMB DESCOMPTE

teatreromea
direcció: carles canut
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BARCELONESA
MAVISA

MASTERNOU

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

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

LEXUS BARCELONALEXXUSUS BARCELONA




