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Tendències 
en reformes 
integrals
Descobreix quines són les tendències més 
importants i imprescindibles en reformes 
integrals perquè puguis gaudir d’una llar a 
l’última, més funcional i estètica.
PER ESTHER ALGARA
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Llar Nexdom Reformes amb estil

L’alt ús de la moto 
a Barcelona va 
acompanyat d’una 
sinistralitat elevada.
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LA MOTO

L’assignatura 
pendent per a una 
mobilitat segura
El RACC ha elaborat un estudi en què analitza el 
perfi l i els hàbits dels motoristes a Barcelona, la 
ciutat amb més densitat de motos per habitant 
d’Europa, però també on el 47% d’aquests usuaris 
considera perillós circular
PER JUDIT MONCLÚS. FOTOS: JOSE IRÚN

Un dels principals trets distintius que 
caracteritzen la mobilitat a Barcelona 
respecte a altres ciutats és l’elevada 
presència de la moto. Als seus carrers, 
cada dia es produeixen al voltant de 
450.000 desplaçaments amb moto 
en què l’origen o la destinació estan 
dins de la mateixa ciutat. De fet, l’any 
2020, a la capital catalana hi havia 
censades 271.090 motocicletes i ci-
clomotors, que representaven el 33% 
del parc de vehicles, un percentatge 
força superior als equivalents català 
(20%) i espanyol (15,4%). A més, el 
nombre de motos que preveu el cens 
municipal ha augmentat un 6,7% 
en l’última dècada i ja es tracta del 
mitjà de transport que més ha cres-
cut, juntament amb les furgonetes.

Respecte a altres ciutats europees, 
Barcelona és la metròpoli amb més 
ràtio de motos per habitant, amb 
0,17, per davant de Roma (0,13), 
Milà (0,13), València (0,12) o Ma-
drid (0,08). En el rànquing de motos 
per quilòmetre quadrat de super-
fície, és també la ciutat líder, amb 
2.660 motos per quilòmetre qua-
drat. Tanmateix, l’alt ús de la moto 
a la ciutat comtal va acompanyat 
d’una sinistralitat elevada. Tot i que 
només fan el 6,2% del total de des-
plaçaments a la ciutat, els motoris-
tes estan implicats en el 36% dels 
accidents i representen, a més, el 
51,4% de les víctimes mortals en 
sinistres viaris a Barcelona. Entre 
el 2010 i el 2020, més de la meitat k
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Estudi RACC ús motocicleta a BarcelonaMobilitat  

Descobreix Barcelona en bicicleta elèctrica
amb una ruta des del mar fi ns a la muntanya 
Et presentem una ruta en bicicleta que et permetrà recórrer la ciutat des del mar fi ns a la mítica 
muntanya de Montjuïc. Fem el trajecte amb una e-bike d’alta gamma: la Supercharger 2 de Riese & 
Müller.

Iniciem el nostre itinerari al Parc del 
Fòrum. Pedalem en pla pel passeig 
Marítim, un trajecte durant el qual 
no perdrem de vista el mar i que ens 
portarà a conèixer les platges de la 
Mar Bella, Bogatell i Nova Icària. 
Els nombrosos pals dels vaixells ens 
anuncien que hem arribat al Port 
Olímpic, on podrem prendre alguna 
cosa en un xiringuito o gaudir d’es-

pecialitats marineres en algun dels 
seus restaurants. La majoria dels 
locals tenen una part a l’aire lliure 
on podem descansar amb la nostra 
bicicleta al costat.

Seguim pel passeig Marítim fins a 
arribar al carrer d’Andrea Dòria, que 
ens endinsa al cor de la Barceloneta: 
la plaça del Poeta Boscà, on ens rep 

el mercat i l’ambient animat d’aquest 
barri de pescadors. Si et ve de gust 
entrar al mercat, recorda que per 
normativa municipal has de deixar 
la bicicleta aparcada fora.

Deixem enrere la Barceloneta pel 
carrer del Baluard fins que tornem 
a trobar el mar i seguim en direc-
ció a l’Hotel W, conegut com a Ho-
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Mobilitat neta RACC HolaBICI

Llancem RACC HolaBICI.
Un espai per a tots els ciclistes 
Perquè continuïs gaudint sobre dues rodes amb la màxima seguretat i tinguis a 
l’abast tots els serveis i productes que necessites, neix holabici.racc.cat: un web 
pensat per als qui es mouen en bicicleta per la ciutat o la fan servir per fer esport. 
A holabici.racc.cat podràs trobar la teva nova bicicleta, contractar una asseguran-
ça que s’adapti al teu ús i accedir a articles, consells i rutes perquè espremis al mà-
xim la teva passió per la bici.

Packs RACC HolaBICI, quatre opcions per 
pedalar amb tranquil·litat i al teu ritme
Tria el que s’adapti millor a les teves 
necessitats i a la teva butxaca: 

RACC Bici Basic. Pensat per als qui 
utilitzen la bicicleta de manera es-
poràdica. Inclou atenció mèdica 
telefònica les 24 hores, asseguran-
ça de fins a 30.000 euros i altres 
prestacions.
RACC Bici. Si et mous en bicicleta per 
la ciutat, aquesta opció cobreix les te-

ves necessitats. A les prestacions de 
Basic se sumen assistència mecànica 
i fi ns a 600 euros de despeses mèdi-
ques, entre d’altres.
RACC Bici plus. Ideal per als qui fan 
sortides llargues amb bicicleta. L’as-
segurança per danys a tercers cobreix 
fi ns a 150.000 euros.
RACC Bici Sport. Aquest pack ofereix 
la màxima cobertura als qui utilitzen la 
bicicleta per fer esport.

Bicipedia RACC,
l’enciclopèdia virtual de bicicletes elèctriques.
Entra a bicipedia.racc.es/ca per veure’n tots els models disponibles.

tel Vela. Voregem l’hotel pel costat 
dret pujant una rampa per accedir 
a la plaça Rosa dels Vents, des d’on 
comença el Nou Passeig del Trenca-
ones, que ens permet endinsar-nos 
al mar i pedalar amb aigua als dos 
costats. És hora de treure el mòbil 
i immortalitzar les vistes d'aquest 
paisatge únic i hipnotitzador del mar 
Mediterrani.

Seguim la nostra ruta fins a l’av. Pa-
ral·lel i pedalem fins a plaça Espa-
nya, travessant les torres venecianes 
i posant a prova les nostres cames 
per arribar al monumental Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). 
Arribem al final de la ruta. És hora 
de descansar i gaudir de les vistes 
panoràmiques de la ciutat.p

La Supercharger 2 de 
Riese & Müller té una 
potència màxima de 
bateria de 1.250 Wh 

totalment integrada i el 
motor Performance Line 

CX de Bosch.
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RACC HolaBICI
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12 Montse Heredia. Presidenta de l’associació Aprenem Autisme. 14 Emprenedors. Socis RACC 
amb projectes i iniciativa. 37 Assistència e-Driver. Triar un cotxe elèctric 38 Mobilitat urbana. 
Cobertures per a tots els teus desplaçaments. 41 Èxit absolut de la Fòrmula 1. Públic entregat i 
organització impecable. 80 RACC Master. Els millors descomptes exclusius per als socis.

24
La importància 
de la seguretat 
en la mobilitat 
El RACC analitza el perfi l i 
els hàbits dels motoristes a 
Barcelona.

34
Descobreix 
Barcelona en 
bicicleta elèctrica
HolaBICI presenta una ruta 
per recórrer la ciutat des del 
mar fi ns a la muntanya.

48
Tendències 
en reformes 
integrals 
Gaudeix d’una llar a l’última, 
més funcional i estètica, grà-
cies a Nexdom.
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Reformes amb estil

Cuina oberta al saló i 
menjador amb península i 

barra d’offi ce amb tamborets 
com a element separador.

58 La força de la Terra 
La visió dels volcans en erupció genera un estat hipnòtic. Descobreix els que pots visitar.  

SUMARI STAFF
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900 242 242
SERVEIS (FONORACC)
900 357 357 (DE 8 H A 21 H)
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900 700 702 (DE 9 H A 21 H)
WHATSAPP 696 861 660

EL RACC ÉS MEMBRE DE LA FEDERACIÓ 
INTERNACIONAL
DE L’AUTOMÒBIL (FIA).

EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA DEL RACC 
DISPOSA DEL CERTIFICAT DE QUALITAT 
ISO 9001:2008.

TIRADA D’AQUESTA EDICIÓ:
249.205 EXEMPLARS.
ÚLTIMA DIFUSIÓ CONTROLADA: 
254.436 EXEMPLARS
(JULIOL 2020 – JUNY 2021).
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*Consulta models a botiga. Lents graduades progressives Cottet 1.6.
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Tendències 
en reformes 
integrals
Descobreix quines són les tendències més 
importants i imprescindibles en reformes 
integrals perquè puguis gaudir d’una llar a 
l’última, més funcional i estètica.
PER ESTHER ALGARA
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L’alt ús de la moto 
a Barcelona va 
acompanyat d’una 
sinistralitat elevada.
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LA MOTO

L’assignatura 
pendent per a una 
mobilitat segura
El RACC ha elaborat un estudi en què analitza el 
perfi l i els hàbits dels motoristes a Barcelona, la 
ciutat amb més densitat de motos per habitant 
d’Europa, però també on el 47% d’aquests usuaris 
considera perillós circular
PER JUDIT MONCLÚS. FOTOS: JOSE IRÚN

Un dels principals trets distintius que 
caracteritzen la mobilitat a Barcelona 
respecte a altres ciutats és l’elevada 
presència de la moto. Als seus carrers, 
cada dia es produeixen al voltant de 
450.000 desplaçaments amb moto 
en què l’origen o la destinació estan 
dins de la mateixa ciutat. De fet, l’any 
2020, a la capital catalana hi havia 
censades 271.090 motocicletes i ci-
clomotors, que representaven el 33% 
del parc de vehicles, un percentatge 
força superior als equivalents català 
(20%) i espanyol (15,4%). A més, el 
nombre de motos que preveu el cens 
municipal ha augmentat un 6,7% 
en l’última dècada i ja es tracta del 
mitjà de transport que més ha cres-
cut, juntament amb les furgonetes.

Respecte a altres ciutats europees, 
Barcelona és la metròpoli amb més 
ràtio de motos per habitant, amb 
0,17, per davant de Roma (0,13), 
Milà (0,13), València (0,12) o Ma-
drid (0,08). En el rànquing de motos 
per quilòmetre quadrat de super-
fície, és també la ciutat líder, amb 
2.660 motos per quilòmetre qua-
drat. Tanmateix, l’alt ús de la moto 
a la ciutat comtal va acompanyat 
d’una sinistralitat elevada. Tot i que 
només fan el 6,2% del total de des-
plaçaments a la ciutat, els motoris-
tes estan implicats en el 36% dels 
accidents i representen, a més, el 
51,4% de les víctimes mortals en 
sinistres viaris a Barcelona. Entre 
el 2010 i el 2020, més de la meitat k
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Estudi RACC ús motocicleta a BarcelonaMobilitat  

Descobreix Barcelona en bicicleta elèctrica
amb una ruta des del mar fi ns a la muntanya 
Et presentem una ruta en bicicleta que et permetrà recórrer la ciutat des del mar fi ns a la mítica 
muntanya de Montjuïc. Fem el trajecte amb una e-bike d’alta gamma: la Supercharger 2 de Riese & 
Müller.

Iniciem el nostre itinerari al Parc del 
Fòrum. Pedalem en pla pel passeig 
Marítim, un trajecte durant el qual 
no perdrem de vista el mar i que ens 
portarà a conèixer les platges de la 
Mar Bella, Bogatell i Nova Icària. 
Els nombrosos pals dels vaixells ens 
anuncien que hem arribat al Port 
Olímpic, on podrem prendre alguna 
cosa en un xiringuito o gaudir d’es-

pecialitats marineres en algun dels 
seus restaurants. La majoria dels 
locals tenen una part a l’aire lliure 
on podem descansar amb la nostra 
bicicleta al costat.

Seguim pel passeig Marítim fins a 
arribar al carrer d’Andrea Dòria, que 
ens endinsa al cor de la Barceloneta: 
la plaça del Poeta Boscà, on ens rep 

el mercat i l’ambient animat d’aquest 
barri de pescadors. Si et ve de gust 
entrar al mercat, recorda que per 
normativa municipal has de deixar 
la bicicleta aparcada fora.

Deixem enrere la Barceloneta pel 
carrer del Baluard fins que tornem 
a trobar el mar i seguim en direc-
ció a l’Hotel W, conegut com a Ho-
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Mobilitat neta RACC HolaBICI

Llancem RACC HolaBICI.
Un espai per a tots els ciclistes 
Perquè continuïs gaudint sobre dues rodes amb la màxima seguretat i tinguis a 
l’abast tots els serveis i productes que necessites, neix holabici.racc.cat: un web 
pensat per als qui es mouen en bicicleta per la ciutat o la fan servir per fer esport. 
A holabici.racc.cat podràs trobar la teva nova bicicleta, contractar una asseguran-
ça que s’adapti al teu ús i accedir a articles, consells i rutes perquè espremis al mà-
xim la teva passió per la bici.

Packs RACC HolaBICI, quatre opcions per 
pedalar amb tranquil·litat i al teu ritme
Tria el que s’adapti millor a les teves 
necessitats i a la teva butxaca: 

RACC Bici Basic. Pensat per als qui 
utilitzen la bicicleta de manera es-
poràdica. Inclou atenció mèdica 
telefònica les 24 hores, asseguran-
ça de fins a 30.000 euros i altres 
prestacions.
RACC Bici. Si et mous en bicicleta per 
la ciutat, aquesta opció cobreix les te-

ves necessitats. A les prestacions de 
Basic se sumen assistència mecànica 
i fi ns a 600 euros de despeses mèdi-
ques, entre d’altres.
RACC Bici plus. Ideal per als qui fan 
sortides llargues amb bicicleta. L’as-
segurança per danys a tercers cobreix 
fi ns a 150.000 euros.
RACC Bici Sport. Aquest pack ofereix 
la màxima cobertura als qui utilitzen la 
bicicleta per fer esport.

Bicipedia RACC,
l’enciclopèdia virtual de bicicletes elèctriques.
Entra a bicipedia.racc.es/ca per veure’n tots els models disponibles.

tel Vela. Voregem l’hotel pel costat 
dret pujant una rampa per accedir 
a la plaça Rosa dels Vents, des d’on 
comença el Nou Passeig del Trenca-
ones, que ens permet endinsar-nos 
al mar i pedalar amb aigua als dos 
costats. És hora de treure el mòbil 
i immortalitzar les vistes d'aquest 
paisatge únic i hipnotitzador del mar 
Mediterrani.

Seguim la nostra ruta fins a l’av. Pa-
ral·lel i pedalem fins a plaça Espa-
nya, travessant les torres venecianes 
i posant a prova les nostres cames 
per arribar al monumental Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). 
Arribem al final de la ruta. És hora 
de descansar i gaudir de les vistes 
panoràmiques de la ciutat.p

La Supercharger 2 de 
Riese & Müller té una 
potència màxima de 
bateria de 1.250 Wh 

totalment integrada i el 
motor Performance Line 

CX de Bosch.
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Cobertures per a tots els teus desplaçaments. 41 Èxit absolut de la Fòrmula 1. Públic entregat i 
organització impecable. 80 RACC Master. Els millors descomptes exclusius per als socis.
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Reformes amb estil

Cuina oberta al saló i 
menjador amb península i 

barra d’offi ce amb tamborets 
com a element separador.

58 La força de la Terra 
La visió dels volcans en erupció genera un estat hipnòtic. Descobreix els que pots visitar.  
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ISO 9001:2008.
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ÚLTIMA DIFUSIÓ CONTROLADA: 
254.436 EXEMPLARS
(JULIOL 2020 – JUNY 2021).
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dia milers de ciutadans pateixen les 
continuades avaries del servei de 
Rodalies. Molts d’ells, per evitar-les, 
han optat pel vehicle privat i s’han 
trobat amb la congestió de trànsit 
als accessos de Barcelona i al seu 
interior. El túnel de Glòries acabat 
d’inaugurar, les obres de la unió del 
tramvia a la Diagonal o les de la re-
forma de la Via Laietana són només 
alguns dels punts de la ciutat on la 
reducció de carrils està provocant 
cada dia problemes greus de trànsit.

Creiem que prioritzar les actuaci-
ons de millora del transport públic 
i repensar la resta contribuiria a 
descongestionar la mobilitat durant 
aquest període en què no ens podem 
permetre el luxe de renunciar al pro-
grés econòmic imprescindible per 
garantir el benestar de la població.

D’altra banda, la recuperació de la 
mobilitat també ha comportat un in-
crement signifi catiu dels accidents de 
trànsit amb unes xifres de víctimes 
que, en els primers mesos de l’any, 
ja superen les del mateix període del 
2019, tant a les carreteres com a les 
zones urbanes. Les causes les podem 
trobar en l’increment dels desplaça-
ments, però no podem ignorar altres 
factors com les distraccions per l’ús 
del mòbil o les maniobres imprudents. 
Si volem revertir aquesta tendència, 
cal actuar i garantir un disseny segur 
de les infraestructures, també a les 
ciutats, i el manteniment de tota la 
xarxa, a més d’incentivar la renova-
ció del parc automobilístic i la millora 
del comportament dels conductors.

En aquest sentit, els darrers mesos 
el RACC ha analitzat la sinistralitat 
de les motocicletes, que concen-
tren més del 50% de les víctimes 
mortals a Barcelona, tot i que re-

presenten només el 6% del total de 
desplaçaments, i ens preocupa que 
la majoria dels radars de punt a la 
ciutat no estiguin situats a les àre-
es de més concentració d’accidents 
mortals de motoristes.

També ens preocupa la confi guració 
de la nova Via Laietana, que preveu 
que bicicletes, patinets i busos com-
parteixin un únic carril de baixada. 

Hem estudiat la reforma d’aquesta via, 
hem preguntat als usuaris i hem pre-
sentat al·legacions, perquè la nova Via 
Laietana, a més de col·lapsar altres 
carrers com el Paral·lel o el passeig 
de Sant Joan, no garanteix la segure-
tat dels ciclistes, que reconeixen que 
no s’aturaran darrere de l’autobús a 
les parades i envairan la calçada o el 
carril dels cotxes i les motos.

Pel que fa als usuaris de patinets, 
davant la manca de formació que van 
manifestar en el darrer estudi del 
RACC, hem llançat el primer curs 
de patinet on-line de formació te-
òrica, un curs gratuït que se suma 
als cursos pràctics que ja fa temps 
que estem impartint.

Aquests són només alguns dels 
exemples de les darreres accions 
que el RACC està duent a terme per 
impulsar una mobilitat més segura, 
sostenible i compatible amb el pro-
grés econòmic. Fa unes setmanes, 
a l’Assemblea Anual vam compar-
tir aquests temes i molts d’altres, i 
alhora es van aprovar els comptes 
anuals per àmplia majoria. Tal com 
vaig manifestar davant dels nostres 
socis compromissaris, l’objectiu del 
Club és continuar sent el referent 
de la mobilitat al nostre país i de-
fensar els drets dels socis i de tots 
els usuaris, amb el màxim rigor i la 
màxima col·laboració, però també 
amb la màxima exigència amb les 
administracions, per avançar cap a 
una mobilitat millor per a tothom.p

“Cada dia milers de 
ciutadans pateixes 
les avaries del 
servei de Rodalies 
i la congestió als 
accessos creix, tal 
com vam advertir 
en el nostre anunci.

Hem presentat 
al·legacions i 
hem elevat la 
nostra queixa 
sobre la reforma 
de la Via Laietana 
per garantir la 
seguretat de tots els 
usuaris.

Per integrar de 
manera segura 
els patinets, hem 
llançat el primer 
curs gratuït i on-line 
de formació teòrica 
per a tots els seus 
usuaris.

”
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Editorial  

El RACC: millorant la mobilitat
i defensant els drets dels usuaris
Aquest estiu possiblement recupe-
rarem del tot els nivells de mobili-
tat previs a la pandèmia, però amb 
una realitat força diferent de la de 
fa tres anys: la transformació dels 
hàbits dels ciutadans s’ha accelerat, 
el teletreball s’ha instal·lat parcial-
ment en moltes empreses, el comerç 
electrònic s’ha convertit en una op-
ció habitual per a molts ciutadans i 
la consciència ambiental davant la 
crisi climàtica s’ha estès al conjunt 
de la societat. Per això, en aquests 
moments és més necessari que mai 
observar el nostre entorn i revisar 
les decisions que les administra-
cions van prendre en el context de 
la pandèmia per valorar si avui són 
realment útils i les més adequades 

per fer front als reptes de mobilitat 
als quals ens enfrontem.

Hem volgut compartir aquesta re-
fl exió i el paper de l’arquitectura en 
el disseny urbà amb dues prestigi-
oses professionals de referència, la 
degana del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, Assumpció Puig, i la també 
arquitecta i Presidenta de la Fundació 
Enric Miralles, Benedetta Tagliabue.

Si bé la visió experta ens ha convi-
dat a la reflexió, l’anàlisi a peu de 
carrer ens ha portat a traslladar 
a les administracions la nostra 
reivindicació més contundent. El 
mes de març passat vam publicar un 
anunci a la premsa advertint de les 

conseqüències de la manca de pla-
nificació urbanística. En els 8 anys 
vinents es duran a terme més de 20 
actuacions a Barcelona i a la seva 
àrea metropolitana sense que prèvia-
ment s’hagin calculat els efectes que 
aquesta concentració d’obres tindrà 
en els habitants de la ciutat. Tampoc 
tindrà en compte les dificultats que 
comportarà a les persones que viuen 
fora i que hi han d’accedir cada dia 
sense disposar d’alternatives fiables 
de transport públic, ni la influència 
que, en aquest escenari de mobilitat, 
tindrà la recuperació accelerada del 
turisme que ja estem vivint.

Malauradament, la realitat ja ens 
ha començat a donar la raó. Cada 
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President del RACC
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el programa 
d’entrevistes a 

persones famoses
de Catalunya creat

l’any 2017.
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La pregunta que tothom es fa... 
Realment condueixes al pro-
grama Al cotxe! de TV3?_ I tant! 
Condueixo, pregunto, escolto i 
vaig amb el volant a les mans. 
En els cinc anys de programa, 
no hem tingut mai cap ensurt. 
Estic sempre al cas i molt a fa-
vor que es compleixin les nor-
mes de circulació. Entro en un 
estat de concentració natural 
que em permet conduir i se-
guir l’entrevista.

5 anys de programa i gairebé 400 
entrevistes. Quines han estat les 
millors?_ (sospira) És molt com-
plicat... Tinc molts records sen-
sacionals. Per exemple, amb 
l’Albert Om, gran amic, va ser 
una entrevista molt bonica i po-

tent. Quim Monzó, sempre amb 
un punt provocatiu i divertit. 
Clara Peya, que em va enamorar 
com a persona; Sergi Pàmies, 
Sergi Roberto... No acabaria.

I a qui t’agradaria entrevistar que 
encara no ho hagis fet?_ A Leo 
Messi. I no perquè és el millor 
jugador del món, sinó per conèi-
xer el seu món interior que no 
acaba de sortir i veure com ha 
gestionat ser el millor jugador 
de futbol durant tants anys.

Sempre aconsegueixes captar 
l’atenció del públic i de la persona 
entrevistada, derivant a una con-
versa molt fluida. Com ho fas?_ 
Cal escoltar i tenir empatia. Re-
collir la informació i anar a te-

mes personalment interessants 
amb els quals tots ens puguem 
sentir identifi cats. Intento que 
l’arrencada tingui ritme, per això 
sempre introdueixo la música. 
No tenim més ingredients televi-
sius, i això fa que les converses 
siguin molt honestes. 

El fet que tot passi en un cotxe 
hi ajuda?_ Sí. És una càpsula 
tancada i, per tant, genera un 
espai íntim. Estàs a prop, però 
no mires a la cara, mires a l’ho-
ritzó. Tinc aquesta proximitat 
humana que dona escalfor. A 
més, els protagonistes sempre 
són els convidats. Només he 
d’escoltar i acompanyar la con-
versa, fet que pot semblar fàcil, 
però alhora és difícil.

Eloi Vila. Periodista, guionista i presentador

“A Al cotxe!, hi entra 
un personatge i en 
surt una persona”
L’art de l’entrevista i el do natural d’Eloi Vila han fet que centenars de persones 
s’obrin en cor i ànima per parlar de la vida en un dels seus programes més 
reconeguts: Al cotxe!, de TV3. Descobrim què l’ha portat a endinsar-se en aquest 
món on les històries humanes són les protagonistes.
PER LARA BONILLA. FOTOS JOSE IRÚN
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presentar i em van agafar. Vaig es-
tar-hi cinc anys, voltant per tots els 
pobles de Catalunya. En un any vaig 
arribar a fer 90.000 km.

És difícil conciliar aquesta feina amb 
la vida familiar?_ Sí. He tingut èpo-
ques boges de feina que no m’han 
permès estar a casa tant com volia. 
No n’estic pas orgullós.

Així doncs, quin paper té el cotxe a la 
teva vida?_ Per mi té un paper molt 
important, sempre m’ha agradat molt 
anar amunt i avall. I també el neces-
sito molt per la feina. No em cansa 
viatjar amb el cotxe, és un espai per 
a mi, per pensar. Un espai de pau i 

calma. I és on puc escoltar la ràdio i 
molta música, que m’encanta; des de 
Metallica i U2 fins a Antònia Font o 
Estopa, passant per la música clàs-
sica, Franco Battiato, Supertramp, 
Els Amics de les Arts... 

Per això et vas fer del RACC?_ Tinc una 
doble relació amb el RACC. Primer 
com a usuari. Un dia, quan era jove, 
vaig anar amb uns amics a la mun-
tanya i el cotxe ens va deixar tirats. 
Per sort un d’ells era del RACC, ens 
va salvar la vida! (riu). A partir d’aquí 
em vaig fer soci. Després vaig conèi-
xer tot el seu perfil humà vinculat 
al Circuit de Barcelona-Catalunya, 
amb la premsa del qual col·labo-

rava. Va ser molt “xulo”, una gent 
molt maca.

Una bona relació..._ Sí, sens dubte. A 
més, fan uns estudis molt potents so-
bre tots els temes vinculats al trànsit 
que són molt interessants. Mostren 
el que l’usuari i la ciutat necessiten 
per millorar i ho fan d’una manera 
molt consistent.

Com et veus en un futur?_ Tinc por de 
fer-me gran i no aguantar el ritme 
de la mena de programa que faig, 
perquè no parem. No em fa por en-
vellir, sinó no poder continuar fent 
les coses que m’agraden. Però bé, 
anem fent!p

De xofer i entrevistador:
els dos papers d’Eloi Vila que 
omplen el cotxe d’històries i 

vivències dels convidats.
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I perquè sempre utilitzes la música?_ 
Perquè la música és un element emo-
cional clau, dispara determinades 
coses. Quan fem el treball de docu-
mentació, intentem saber quina mú-
sica agrada a la persona entrevistada. 
I, a partir d’aquí, jugo. 

Què hi trobem dins la furgoneta?_ Els 
micròfons estan integrats i té sis 
càmeres petites a davant i dues de 
subjectives a fora. Si ve més d’una 
persona, podem arribar a tenir-ne 
vuit. I a darrere tenim amagat en 
Toni, el realitzador, que va punxant 
les càmeres.

Quin és l’objectiu del programa?_ Que 
hi entri un personatge públic i en 
surti una persona. Estem carregats 
de prejudicis, per això volem mos-
trar què hi ha darrere dels entrevis-
tats i les entrevistades. A mi em va 
passar amb Santiago Segura, que no 
el coneixia de res i pensava que no 
estaria còmode, o que no seria tan 
divertit... Però quan va pujar al cotxe 
tot això va quedar enrere, és un ‘tio’ 
excepcional, divertit, amb qui pots 
parlar de tot!

En altres programes com Trinxeres tam-
bé buscaves històries humanes... Podrí-
em dir que és el teu modus operandi?_ 
És el que m’agrada. Crec que apropar 
realitats a través d’històries humanes 
és la millor manera de conèixer-les. 
I és molt necessari.

Per això vas decidir estudiar periodis-
me?_ Des de petit m’ha interessat 
molt el que passa al meu entorn. A 
més a més, amb els meus pares cada 
estiu agafàvem el cotxe i marxàvem 
a l’aventura per Europa. Era una ex-
periència brutal que em va permetre 
impregnar-me de mons, gent, cultu-
res i curiositats diferents. M’apassi-

onava conèixer les seves realitats i 
explicar-les. 

Tens pensat fer algun altre programa 
que també estigui enfocat a històries hu-
manes?_ Sí! Al setembre estrenarem 
Quanta guerra, on fem el recorregut 
de la guerra que va viure l’avi o l’àvia 
d’una persona coneguda. Donem veu 
al silenci tan bèstia que hi va haver 
després de la Guerra Civil i parlem 
d’aquest trauma que s’ha traslladat 
de generació en generació.

Tot i aquestes inquietuds, vas comen-
çar fent periodisme esportiu. Per què?_ 
A la carrera érem molts estudiants i 
tothom demanava fer la beca a Ca-

talunya Ràdio o TV3. Jo vaig dema-
nar-la a Don Balón, una revista mítica 
de futbol. Vaig ser l’únic que la va 
demanar allà i em van agafar (riu). 
Quan la vaig acabar, m’hi vaig quedar 
treballant un any i mig. Més endavant, 
vaig ser cap d’esports d’El 9 Nou, un 
diari independent d’Osona i el Ripo-
llès i del Vallès Oriental. Tenia una 
voluntat de saber molt més àmplia 
però, des de ben petit, els esports 
m’apassionaven. 

I com va ser el salt a la televisió?_ Una 
companya d’El 9 Nou, la Montse Te-
jero, em va comentar que farien el 
programa Catalunya Avui i que bus-
caven gent per fer directes. M’hi vaig 

“Estem carregats de 
prejudicis, per això 
volem mostrar què 
hi ha darrere dels 
entrevistats i les 
entrevistades.

No em cansa viatjar 
amb el cotxe, és un 
espai per a mi, per 
pensar. Un espai de 
pau i calma.

”

k
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Mobility Talks, 
avançament de l’estudi 
“Mobilitat cooperativa: 
el cotxe connectat”
El futur del cotxe connectat és 
avui un dels temes de debat prin-
cipals en el sector de la mobilitat. 
Per contribuir a la reflexió sobre 
les oportunitats d’aquesta tec-
nologia, el Mobility Institute va 
organitzar dimarts 19 d’abril una 
jornada monogràfica a la Cam-
bra de Barcelona. En la trobada 
es va presentar un avançament 
de l’estudi “Mobilitat cooperativa: 
el cotxe connectat” i es va cele-
brar un debat amb professionals 
destacats del sector.

El Mobility Institute estrena
les trobades Mobility Coffee
El Mobility Institute ha posat en marxa les trobades 
Mobility Coffee amb l’objectiu de compartir visions, 
projectes i oportunitats de manera relaxada i distesa 
amb persones clau i rellevants en l’àmbit de la mobilitat. 
La primera convidada va ser Marta Labata, Directora 
General de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), 
amb qui es van tractar temes com la mobilitat a Bar-
celona o el desenvolupament de l’entitat, entre d’altres.

El RACC crea el primer curs 
on-line de formació teòrica 
per a usuaris de patinet
És un curs gratuït adreçat a qualsevol persona interessada de 
més de 18 anys.

Es tracta d’una formació per apren-
dre a circular amb patinet per la 
ciutat, amb l’objectiu final d’inte-
grar-lo de la manera més segura en 
el conjunt de la mobilitat urbana. 
Aquesta iniciativa formativa és pio-
nera i respon a la voluntat del RACC 
de fomentar la presa de consciència 
sobre la necessitat que tots els usuaris 
coneguin la normativa de circulació 

a la ciutat per impulsar els beneficis 
que aporta aquest nou mode de trans-
port i reduir l’accidentalitat. Això es 
deu al fet que en l’últim estudi sobre 
el comportament dels usuaris dels 
VMP a Barcelona, elaborat pel RACC 
el 2021, els usuaris de patinet en-
questats manifestaven desconeixe-
ment sobre la meitat dels aspectes 
bàsics de la normativa per circular.
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El RACC va participar 
en la 5a edició de 
Mobilona, la jornada 
de l’educació viària 
de Badalona
El 24 de març el RACC va partici-
par en la 5a edició de Mobilona, 
la jornada de l’educació viària de 
Badalona, amb l’activitat Mou-te 
bé Play&Learn. Mobilona pretén 
afavorir l’adquisició de compe-
tències i el coneixement entre 
els nens i nenes i, alhora, vol fer 
reflexionar sobre les mesures i 
actituds que s’han de prendre 
per caminar o desplaçar-se en 
vehicle per la ciutat d’una ma-
nera segura.

El RACC participa en 
la Fira d’Economia 
Verda i Circular
En el marc de la Fira d’Economia 
Verda i Circular de Granollers, 
que es va celebrar el 27, 28 i 29 
de maig, el RACC va participar 
al pavelló dedicat a la Mobilitat 
amb una activitat formativa que 
tenia per objectiu conscienciar 
sobre l’ús correcte dels vehicles 
de mobilitat personal (VMP) i 
va informar de la importància de 
conèixer les mesures de seguretat.

CityTrips creix a Europa 
gràcies a l’Automobile 
Club d’Italia
L’app de mobilitat del RACC integra tota l’oferta de transport 
compartit i públic en una sola aplicació. 

El RACC i l’Automobile Club d’Ita-
lia (ACI) han signat un conveni de 
col·laboració que permetrà que l’app 
de mobilitat CityTrips es pugui des-
carregar i utilitzar pròximament en 
diverses ciutats italianes. És l’única 
plataforma que integra tota l’oferta 
de transport compartit i públic en 
una sola aplicació, distingida inter-
nacionalment pel seu nivell d’excel-
lència i innovació.

Des de Barcelona a tot el món. Crea-
da de manera pionera a Barcelona 
el 2018, ara CityTrips ja és present 

a prop de 40 ciutats de tot el món, 
amb més de 40 operadors integrats, 
i pretén convertir-se en una solució 
global amb el suport de la FIA. L’app 
ha estat reconeguda internacional-
ment per MaaS Alliance, l’organit-
zació líder al món per a la recerca i 
el desenvolupament de la mobilitat 
entesa com a servei (Mobility as a 
Service). 

L’aplicació CityTrips es pot descarre-
gar de manera gratuïta tant a Apple 
Store com a Google Play, en castellà, 
català i anglès.

Xavier Pérez, Director General del RACC, i Francesco Mazzone, General Manager of 
ACI InfoMobility, signant l’acord a la seu del RACC. 
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Promoció vàlida per a totes les pòlisses de cotxe contractades de l’1 de juny al 31 de juliol del 2022 i amb data d’efecte fins al 31/10/2022 com a màxim. Se n’exclouen els 
reemplaçaments. Únicament es premiaran les pòlisses cobrades. El vehicle de substitució serà de la categoria més convenient a criteri del RACC i subjecte a la disponibilitat, durant 
el temps que duri la reparació i per un termini màxim de 7 dies. Aquesta prestació es limita a 1 servei anual. Producte distribuït sota la marca del RACC per RACC Mediagent, S.A.U., 
agència d’assegurances exclusiva de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., autoritzada per operar en el ram de les assegurances de vida 
i assistència sanitària amb AGRUPACIÓ AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (registre DGSFP amb codi C0790); i assegurat per GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF A-59575365 i RM Barcelona T. 20701, F. 4, F. B-11.217 
(registre DGSFP amb codi C0708).

  

I
racc.cat

696 861 660
I900 357 357

La meva assegurança de cotxe 
no em deixarà mai tirat, 
perquè és el RACC

%40
de descompte

Fins a un I ara, 
amb cotxe de 
substitució

GRATIS

Presidenta d’Aprenem Autisme

Montse Heredia
“Necessitem desenvolupar nous 
recursos dedicats a acompanyar
les persones amb autisme”.
PER LARA BONILLA DURAN. FOTO: JOSE IRÚN.

Què és el trastorn de l’espectre autista (TEA)? És un 
trastorn neurològic que afecta la percepció i el proces-
sament de la informació. Inclou un col·lectiu molt divers 
de persones que mostren una alteració en el desenvo-
lupament de les habilitats de comunicació, llenguatge i 
relació social. Avui dia, a Catalunya, 1 de cada 81 nens 
i nenes té autisme, però continua sent un món des-
conegut, amb una clara mancança d’atenció i suport 
per part de les administracions i de la societat. És 
per això que el 2006 va néixer Aprenem Autisme, 
una associació de famílies que treballen per defen-
sar els drets de les persones amb TEA i que se centra 
en tres pilars: promoure la inclusió, la sensibilització 
i l’acompanyament a les famílies.

Lluita pels drets i serveis bàsics. Montse Heredia, actual 
presidenta d’Aprenem Autisme, afirma que “hi ha una 
falta de recursos destinats a la inclusió educativa. 
En moltes ocasions, les pràctiques professionals no 
preveuen la diversitat dels alumnes i la cultura dels 
centres tampoc no l’afavoreix”. Així doncs, declara 
que “necessitem desenvolupar nous recursos dedi-
cats a acompanyar les persones amb autisme al llarg 
de tota la seva vida, perquè en l’etapa adulta tinguin 
una inclusió comunitària”. A més, afegeix que “s’han 
d’enfortir els valors de participació d’aquestes perso-
nes i tenir una transparència més gran en tots els 
àmbits per aconseguir una societat més justa 
i igualitària”. p

Vols col·laborar amb Aprenem Autisme? Pots fer-hi un donatiu, fer-te’n soci/sòcia, participar-hi 
com a voluntari/ària o col·laborar amb els projectes i l’associació. Consulta associacioaprenem.org 
i uneix-te a la lluita pels drets de les persones amb TEA.
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com a voluntari/ària o col·laborar amb els projectes i l’associació. Consulta associacioaprenem.org 
i uneix-te a la lluita pels drets de les persones amb TEA.
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Per la transformació
energètica
Oriol Ventura_ Apostar per l’energia verda i sostenible 
per minimitzar el canvi climàtic és un dels principis 
de Venersol (venersol.com). Aquest estudi d’enginyeria 
especialitzat en energies renovables s’encarrega de po-
tenciar la generació d’energia compartida entre clients 
per aprofi tar els excedents elèctrics durant les hores 
de sol, a més d’optimitzar la distribució descentralit-
zada d’energia.

El meu pròxim repte és... assessorar i crear comunitats 
energètiques amb les quals es puguin reduir costos.

Productes de consum 
responsable
Marta Alcaraz_ Més que una botiga de productes de pro-
ximitat, ndnatural (ndnatural.es ) és un moviment que 
busca promocionar l’economia local i disminuir l’im-
pacte ambiental, a més de donar visibilitat a empreses 
d’aquesta naturalesa. El seu objectiu és fer entendre 
la importància de ser un consumidor responsable, ja 
que en cada decisió de compra escollim en quin món 
volem viure. 

El meu pròxim repte és... posar en marxa projectes per 
donar a conèixer els productes de la nostra terra.

RACC Mobility Club JUNY 2022    15

Hi som per ajudar-te

Ets emprenedor? El RACC t’ajuda
Si ets soci del RACC i tens un projecte, el Club el pot difondre mitjançant la revista o les xarxes 
socials. Envia’ns el teu cas a participa@racc.es o a Twitter (@ClubRACC) #EmprendedoresRACC. 
FOTOS JOSE IRÚN

Experiències per a 
atletes màster
Conxita Minguella_ Amb la voluntat de crear una comu-
nitat d’atletes màster (de més de 35 anys) en la qual 
es promoguin amistats, salut i coneixements neix CMP 
Events (cmpevents.es), que ofereix un servei complet 
de gestió i producció d’esdeveniments i activitats re-
lacionats amb l’esport. Tot això gràcies a grans pro-
fessionals especialitzats que hi aporten un extra de 
tècnica, saviesa i passió.

El meu pròxim repte és... ser una empresa de referència 
amb campus esportiu màster.

La teva llista de naixement 
amb tot el que necessites
Dan Moser Fusté_ HelloBB (hellobb.net) permet als fu-
turs pares demanar qualsevol producte que puguin 
necessitar de qualsevol botiga per als seus nadons, a 
més d’oferir l’oportunitat d’incloure en la llista de nai-
xement ajuda, serveis de neteja o cangur. El projecte 
també contribueix a fer que els futurs pares facin llis-
tes de naixement més personals i assenyades a través 
de guies per aprendre i inspirar-se.

El meu pròxim repte és... fer arribar la nostra proposta 
a més futurs pares i mares.
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Passa’t a RACCtel+ i prova
la màxima velocitat

Més de 35.000 
clients ens avalen

FIBRA, MÒBIL I TELEVISIÓ

FIBRA

300 Mb
+ WiFi Mesh

FIX
+ Trucades

Pack INFINITY

49 €
1 any

Després, 59 €/mes

Contracta’l ara! 900 840 494 racctelplus.com

Línia addicional GB il·limitats
per 3 €/mes preu final

Canvia’t a RACCtel+ abans del 30/06/2022 i gaudeix d’aquestes promocions. Ofertes fibra + mòbil: amb la velocitat de 300 Mb, els preus dels packs seran de 49 €/mes per al pack Avança amb mòbil 30 GB i de 59 €/mes per al pack Infinity després del període promocional de 12 mesos. Aquests packs 
tenen un compromís de permanència de 3 mesos. El preu de la primera línia addicional dels packs Avança i Infinity serà de 3 €/mes preu definitiu, aquesta tindrà el mateix contingut en minuts i GB que la inclosa en el pack contractat. Gaudeix a casa de la velocitat d’1 Gb a preu de 300 megues durant 3 
mesos. A partir del quart mes, si decideixes quedar-te amb la velocitat d’1 Gb, el preu s’incrementarà 10 € més al mes. Telefonia fixa: les tarifes planes del fix inclouen 4.000 minuts per trucar a fixos nacionals i 60 minuts per trucar a mòbils en qualsevol horari. WiFi Mesh: el pack Infinity porta inclòs el servei 
WiFi Mesh amb un descompte del 100% sobre la quota de 4 €/mes i una quota d’alta de 15 €. En el cas de baixa del servei, caldrà tornar l’equipament. Servei de TV prestat per                (Over The Top Networks Ibérica, S.L.U., con NIF B-86588639 i domicili social al c. Casanova, 209; principal 1a; 08021, Barce-
lona). Més informació a: www.racctelplus.com

GB
IL·LIMITATS

MÒBIL3 mesos

FIBRA
1Gb
 SIMÈTRIC
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Assumpció Puig_ El Pla Cerdà és exem-
plar. Planteja una ciutat geomètrica, 
equilibrada i igualitària, on caben tots 
els usos. Seria molt diferent si tingués-
sim els jardins interiors, d’illes, com 
estava projectat inicialment en el Pla, 
però continua sent un bon exemple 
que s’ha de seguir. Els estudis que 
s’estan fent diuen que la millor ciutat 
és fractal, com el Pla Cerdà.

Benedetta Tagliabue_ El Pla Cerdà ha 
estat un èxit, perquè és un sistema 
molt senzill que s’ha aplicat a moltís-
simes ciutats noves, nord-america-
nes o sud-americanes, per exemple. 

Com valoreu l’urbanisme tàctic i les 
mesures provisionals que s’han pres 
en el context de la pandèmia? 

Benedetta Tagliabue_ Aquestes mesu-
res provisionals tenen el risc, moltes 
vegades, de quedar-se per sempre. Si 
una ciutat s’ha de reduir a aquestes 
mesures, no funciona. 

Assumpció Puig_ La ciutat és patri-
moni de tots. Si es té un bon pavi-
ment i un asfalt ben fet, utilitzar la 
pintura i les New Jersey és una falta 
de respecte per a l’espai públic.

Què opineu de les superilles i d’altres 
iniciatives per reduir la presència del 
vehicle privat a la ciutat?

Benedetta Tagliabue_ Tots volem viure 
en una ciutat amb un aire més res-
pirable, però és simplista dir que el 
CO2 el produeixen els cotxes i que per 

això cal fer-los fora. Els eixos verds 
de les superilles són una bona ini-
ciativa per crear pulmons dins de la 
ciutat, però si no van acompanyats 
d’un pla d’estudi del trànsit i d’una 
alternativa, crearan col·lapse. Em 
sembla importantíssim introduir car-
rils bici, millorar el transport públic i 
l’entrada a Barcelona, perquè la ciu-
tat no és dels veïns immediats, sinó 
de tot el territori.

Assumpció Puig_ Som conscients que 
tenim uns nivells de CO2 molt elevats 
que afecten la salut de les persones, 
i sabem que els vehicles comporten 
aquesta contaminació i, per això, es-
tà bé reduir-los. Estem davant d’un 
canvi de paradigma, però ara s’estan 
duent a terme actuacions directes 

A la seu del RACC, d’esquerra a dreta, Benedetta Tagliabue, cap de l’estudi Benedetta Tagliabue – EMBT; Josep Mateu, President 
del RACC, i Assumpció Puig, degana en funcions del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
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Barcelona ha estat recentment es-
collida capital mundial de l’arqui-
tectura per a l’any 2026, tota una 
oportunitat per donar a la capital 
catalana la visibilitat internacional 
que es mereix, però també una gran 
ocasió per plantejar quin és el mo-
del de ciutat que volem. Hem par-
lat amb dues arquitectes referents 
a casa nostra, Assumpció Puig (ar-
quitecta i degana en funcions del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) 
i Benedetta Tagliabue (arquitecta i 
cap de l’estudi Benedetta Tagliabue 
– EMBT), per saber quina és la seva 
visió sobre Barcelona i comprendre 
el rol que l’arquitectura té en el dis-
seny de les ciutats.

Es diu que si el segle xıx va ser el dels 
imperis i el segle xx el dels estats, el 
segle xxı serà el de les ciutats. Avui 
se situen al centre, però de qui són 
les ciutats: dels seus residents, de la 
gent que les visita, de la que hi va a 
treballar? Cada dia, a Barcelona hi en-
tren i en surten 900.000 persones. De 
qui és la ciutat?

Assumpció Puig_ La ciutat és de tots. 
És on es produeixen les sinergies i 

on, d’alguna manera, es crea el ta-
lent i hi ha transferència de conei-
xement. La ciutat també és oportu-
nitat, ho és per a totes les persones 
que hi van a treballar, per exemple. 
Estic d’acord amb la idea que el se-
gle xxII és el segle de les ciutats o de 
les grans àrees urbanes. 

Benedetta Tagliabue_ Jo soc una en-
amorada de les ciutats. La ciutat és 
la representació de la necessitat que 
tenim els humans d’estar junts. Lla-
vors, tots els que estem involucrats 
en el seu funcionament (no només els 
arquitectes o els urbanistes) hem de 
reflexionar, pensar i intentar conduir 
les forces que formen aquest col·lec-
tiu cap a una direcció que funcioni. 
Jo crec que el RACC és una institu-
ció que pot influir en la mobilitat, 
que és un tema central a l’hora de 
plantejar com serà el futur de la ciu-
tat. Ara s’està produint un moviment 
que està intentant renaturalitzar les 
ciutats, incorporar-hi la part positiva 
de viure fora.

I en el cas de Barcelona, la renovació 
urbanística cap aquest camí implica 
deixar enrere el Pla Cerdà?

“
Benedetta Tagliabue
Barcelona té 
vocació de ser una 
ciutat amb més 
centres i això s’ha 
de potenciar, també 
com a atractiu 
turístic.

Assumpció Puig
Hi ha d’haver 
estudis que avalin 
quines són les 
actuacions que es 
poden fer a la ciutat 
i buscar consensos.

”

L’arquitectura i l’urbanisme,
el binomi per resoldre els reptes 
de la ciutat del segle XXI
Barcelona ha estat considerada històricament 
un referent en l’àmbit de l’arquitectura i aquest 
és, precisament, un dels seus principals atrac-
tius turístics. En una època marcada pels rep-
tes mediambientals, pels canvis d’hàbits dels 

ciutadans i per la pandèmia, les ciutats mu-
ten i els arquitectes, com han fet al llarg de la 
història, se sumen al gran debat de la trans-
formació urbanística, de la qual també són 
protagonistes.
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Assumpció Puig_ Hem de potenciar 
diferents espais que puguin tenir in-
terès productiu i, per tant, econòmic, 
que interessin també a les persones 
que ens visiten. El turisme cultural 
fa menys mal a la ciutat que d’altres. 
Per exemple, potser l’Hermitage es 
volia situar en un lloc on ja tenim el 
turisme privat, però si el poséssim 
en un altre barri (o un altre equipa-
ment cultural), seria una evolució 
interessant. Hem d’anar evolucio-
nant en aquest sentit i reforçar el 
teixit productiu i, per tant, econò-
mic perquè no depengui únicament 
del turisme. 

Benedetta Tagliabue_ Crec en la idea 
de fer centres fora del centre, i això 

pot ser una ajuda pel que fa al tu-
risme, un sector amb un pes eco-
nòmic molt important. Aquesta ciu-
tat, evidentment per clima i bellesa, 
té vocació turística. I potser el que 
hem de fer és ajudar a distribuir el 
turisme, no dirigir tothom cap a la 
Catedral i Gaudí. S’hauria d’impulsar 
una política ben feta de distribució 
de llocs atractius diferenciats. Bar-
celona té aquesta vocació de ser una 
ciutat amb més centres, i això s’ha 
de potenciar. Projectes com el de la 
Sagrera hi ajudaran.

Assumpció Puig_ La Sagrera és una 
ferida dins de la ciutat des de fa molts 
anys, però serà un projecte fantàstic 
que donarà potencial als barris. Tam-

bé ha passat amb el campus univer-
sitari de Diagonal Mar, que se situa 
en una zona que estava degradada, 
com La Mina. I també penso en la 
Ciutadella del coneixement, que és 
molt interessant per aprofitar centres 
tecnològics i laboratoris de recerca. 
Aquests espais poden fer que la ciu-
tat sigui cada vegada més producti-
va i també més amable per viure-hi 
i per treballar-hi. 

L’envelliment de la població és un rep-
te. Què caldria fer perquè les ciutats 
siguin més amables amb la gent gran?

Assumpció Puig_ Barcelona és una 
ciutat molt accessible. S’ha fet molta 
feina des de fa molt de temps i tenim 

“
Benedetta Tagliabue
Les mesures 
provisionals com 
l’urbanisme tàctic tenen 
el risc de quedar-se per 
sempre. Si una ciutat 
s’ha de reduir a aquestes 
mesures,
no funciona.

Assumpció Puig
El Pla Cerdà és 
exemplar, perquè 
planteja una ciutat 
equilibrada i igualitària, 
on caben tots els usos.

”

k

Assumpció Puig treballa per enfortir la professió i el lideratge femení, difondre 
l’arquitectura i contribuir a la renovació urbana.
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per limitar els cotxes sense donar-los 
cap alternativa, i aquesta no és la 
millor solució. 

I com creieu que s’hauria d’enfocar 
aquesta reducció del vehicle privat?

Assumpció Puig_ Hem d’entendre que 
potser no tothom ha de tenir cotxe 
particular, perquè la ciutat l’hem 
de dedicar a altres necessitats. La 
renaturalització de la ciutat no ar-
ribarà actuant només a l’Eixample, 
ho hem de fer a molts altres llocs. 
I d’on traiem aquest espai per na-
turalitzar? Per exemple, dels apar-
caments, que són l’espai que hem 
dedicat durant temps a emmagat-
zemar vehicles. 

Benedetta Tagliabue_ S’hauria d’inno-
var en la manera de desplaçar-nos. Si 
en un futur tenim cotxes connectats 
o voladors, serà fantàstic tenir una 
ciutat més naturalitzada. Ara com 
ara, a mi m’agrada anar en bicicleta, 
però no tothom hi pot anar.

Què penseu del concepte de la ciutat 
dels 15 minuts?

Assumpció Puig_ A Barcelona ja 
la tenim. Sortim de casa i tenim 
tots els serveis a prop: mercats, 
el CAP, centres cívics... No només 
tenim serveis per comprar i men-
jar, sinó per trobar-nos amb gent, 
parlar, passejar al gos i anar a una 
conferència.

Hi ha prou consens en el disseny de la 
Barcelona del futur?

Benedetta Tagliabue_ A tots ens agra-
da la idea d’anar cap a una Barcelo-
na més renaturalitzada. Però on no 
sé si hi ha prou consens és en com 
s’ha d’actuar, això és un altre tema.

Assumpció Puig_ Cal anar buscant 
l’equilibri amb consens, perquè la 
ciutat és de tothom. Hi pot haver 
molts processos participatius, però 
també hi ha d’haver estudis que ava-
lin quines són les actuacions que es 
poden fer a la ciutat. La mobilitat pot 
canviar moltíssim, per exemple en 
el transport de mercaderies, perquè 
la ciutat sigui més còmoda, més sa-
ludable, més habitable.

Què considereu que són més sosteni-
bles: les ciutats compactes i denses 
en població o bé les ciutats difuses?

Assumpció Puig_ Necessitem que si-
guin denses perquè es donin siner-
gies en productivitat. A la ciutat et 
trobes amb altra gent amb qui pots 
col·laborar, i per això els centres de 
coworking funcionen tan bé. Això és 
gràcies a la densitat de la ciutat. 

Benedetta Tagliabue_ Aquesta densitat 
ens ve donada automàticament per la 
manera històrica que tenim de ser, i 
ho hem d’aprofitar. Ens hem d’adonar 
que la ciutat compacta és una eina 
molt poderosa per poder fer coses 
conjuntament. Jo he sentit moltes 
vegades que als Estats Units es quei-
xen perquè allà no tenen densitat i 
això crea problemes de connexions 
en tren, per exemple, perquè no s’ar-
riba a invertir en infraestructures 
atesa la poca gent que hi ha.

L’arquitectura és un dels principals re-
clams turístics de la ciutat de Barcelo-
na. Com veieu el model turístic actual?

k

Benedetta Tagliabue és la cap de Miralles Tagliabue – EMBT, un reconegut estudi 
d’arquitectura amb obres a Shenzen i Xangai (Xina), París, Hamburg, Barcelona, 
Madrid i Milà, entre altres ciutats.
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Assumpció Puig_ Hem de potenciar 
diferents espais que puguin tenir in-
terès productiu i, per tant, econòmic, 
que interessin també a les persones 
que ens visiten. El turisme cultural 
fa menys mal a la ciutat que d’altres. 
Per exemple, potser l’Hermitage es 
volia situar en un lloc on ja tenim el 
turisme privat, però si el poséssim 
en un altre barri (o un altre equipa-
ment cultural), seria una evolució 
interessant. Hem d’anar evolucio-
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Benedetta Tagliabue_ Crec en la idea 
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te. Què caldria fer perquè les ciutats 
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ciutat molt accessible. S’ha fet molta 
feina des de fa molt de temps i tenim 
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Les mesures 
provisionals com 
l’urbanisme tàctic tenen 
el risc de quedar-se per 
sempre. Si una ciutat 
s’ha de reduir a aquestes 
mesures,
no funciona.

Assumpció Puig
El Pla Cerdà és 
exemplar, perquè 
planteja una ciutat 
equilibrada i igualitària, 
on caben tots els usos.
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dels 15 minuts?
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el transport de mercaderies, perquè 
la ciutat sigui més còmoda, més sa-
ludable, més habitable.

Què considereu que són més sosteni-
bles: les ciutats compactes i denses 
en població o bé les ciutats difuses?

Assumpció Puig_ Necessitem que si-
guin denses perquè es donin siner-
gies en productivitat. A la ciutat et 
trobes amb altra gent amb qui pots 
col·laborar, i per això els centres de 
coworking funcionen tan bé. Això és 
gràcies a la densitat de la ciutat. 

Benedetta Tagliabue_ Aquesta densitat 
ens ve donada automàticament per la 
manera històrica que tenim de ser, i 
ho hem d’aprofitar. Ens hem d’adonar 
que la ciutat compacta és una eina 
molt poderosa per poder fer coses 
conjuntament. Jo he sentit moltes 
vegades que als Estats Units es quei-
xen perquè allà no tenen densitat i 
això crea problemes de connexions 
en tren, per exemple, perquè no s’ar-
riba a invertir en infraestructures 
atesa la poca gent que hi ha.

L’arquitectura és un dels principals re-
clams turístics de la ciutat de Barcelo-
na. Com veieu el model turístic actual?
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una legislació d’accessibilitat que 
ara la Generalitat està actualitzant, 
sempre amb la idea de ser molt cap-
davanters. Però també hem d’enten-
dre que hi ha població gran que es 
queda sola i, per això, hem de tenir 
serveis comunitaris més dedicats a 
aquest col·lectiu. Són serveis que 
permeten que aquesta gent pugui fer 
una vida autònoma, però que alhora 
tingui ajuda i companyia.

Benedetta Tagliabue_ Crec que hem 
de tornar a una certa mixité, una pa-
raula que fan servir molt a França i 
que és un concepte interessant. 

Creieu que les dones i els homes te-
nim una visió diferent en el món de 
l’arquitectura? 

Assumpció Puig_ Són mirades dife-
rents, complementàries. En arqui-
tectura potser la dona aporta més 
cura pel detall i una manera de fer 
diferent per com vivim els espais.

Benedetta Tagliabue_ Les dones som 
el futur de la humanitat, ho hem es-
tat sempre. Toquem de peus a terra 
quan ens involucrem en projectes, en 
els processos. Però en la construc-
ció, sobretot a alts nivells, és molt 
difícil trobar-hi dones i encara hem 
de lluitar molt per aconseguir ser 
acceptades. Tenim presència en el 
món dels esdeveniments efímers o 
en el dels jurats.

Barcelona és encara un referent per 
als arquitectes del món? En quina al-
tra ciutat ens hem de fi xar?

Assumpció Puig_ Barcelona és una 
ciutat referent en l’imaginari. Ho hem 
vist en la votació per escollir-la com 
a capital mundial de l’arquitectura. 
És una ciutat amable per passar-hi 
uns dies i suposo que els que la van 
votar ho pensaven. 

Èxit absolut de la primera edició del 
“Model. Festival d’arquitectures”
Del 5 al 15 de maig es va celebrar la primera edició del ‘Model. Festival d’Arqui-
tectures de Barcelona’, coorganitzat per l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC). L’esdeveniment va aplegar un ampli ventall 
d’activitats per reflexionar sobre els reptes de l’arquitectura i l’urbanisme de la 
ciutat i hi van participar un gran nombre d’experts i pensadors com ROTOR, Ca-
rolyn Steel, Rafael Moneo i Carme Pinós, entre d’altres. Així doncs, Model ha estat 
la primera gran fi ta de la ciutat en el camí cap a la capitalitat mundial de l’arquitec-
tura el 2026.

Benedetta Tagliabue_ Nosaltres hem 
estat la referència per a altres llocs. 
Sobretot per tota l’actuació que s’ha fet 
a l’espai públic, que ha estat exemplar 
i l’han copiada. Jo he vist moltes coses 
que si no s’haguessin fet a Barcelona 
abans, no hauria passat ni a Nova York, 
ni a Moscou o ni altres llocs. I això ha 
format aquesta consciència de Barce-
lona, aquest amor que tothom té per 
la ciutat. Barcelona ha de continuar 
sent ella mateixa i mantenir-se cap-
davantera sense ser una còpia d’una 
altra ciutat, sinó un model.

Què signifi ca per a Barcelona haver 
estat escollida capital mundial de l’Ar-
quitectura el 2026? Aquest reconei-

xement aportarà projectes arquitec-
tònics nous?

Assumpció Puig_ Esperem que sí, que 
ens serveixi per tenir més projectes 
i intercanvi d’idees internacional-
ment. En l’àmbit de la professió, es 
va notar la il·lusió de guanyar. No 
sabem ben bé què serà aquest any 
de capitalitat, perquè encara no ha 
passat mai, perquè a Rio de Janeiro 
amb la pandèmia no es va poder ce-
lebrar. Ho veurem a Copenhaguen, 
que tindrà la capitalitat l’any 2023. 
En definitiva, consisteix a trobar-nos 
uns dies per parlar d’arquitectura, 
perquè la gent entengui el seu va-
lor social.p
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lona, aquest amor que tothom té per 
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sent ella mateixa i mantenir-se cap-
davantera sense ser una còpia d’una 
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Què signifi ca per a Barcelona haver 
estat escollida capital mundial de l’Ar-
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LA MOTO

L’assignatura 
pendent per a una 
mobilitat segura
El RACC ha elaborat un estudi en què analitza el 
perfi l i els hàbits dels motoristes a Barcelona, la 
ciutat amb més densitat de motos per habitant 
d’Europa, però també on el 47% d’aquests usuaris 
considera perillós circular
PER JUDIT MONCLÚS. FOTOS: JOSE IRÚN

Un dels principals trets distintius que 
caracteritzen la mobilitat a Barcelona 
respecte a altres ciutats és l’elevada 
presència de la moto. Als seus carrers, 
cada dia es produeixen al voltant de 
450.000 desplaçaments amb moto 
en què l’origen o la destinació estan 
dins de la mateixa ciutat. De fet, l’any 
2020, a la capital catalana hi havia 
censades 271.090 motocicletes i ci-
clomotors, que representaven el 33% 
del parc de vehicles, un percentatge 
força superior als equivalents català 
(20%) i espanyol (15,4%). A més, el 
nombre de motos que preveu el cens 
municipal ha augmentat un 6,7% 
en l’última dècada i ja es tracta del 
mitjà de transport que més ha cres-
cut, juntament amb les furgonetes.

Respecte a altres ciutats europees, 
Barcelona és la metròpoli amb més 
ràtio de motos per habitant, amb 
0,17, per davant de Roma (0,13), 
Milà (0,13), València (0,12) o Ma-
drid (0,08). En el rànquing de motos 
per quilòmetre quadrat de super-
fície, és també la ciutat líder, amb 
2.660 motos per quilòmetre qua-
drat. Tanmateix, l’alt ús de la moto 
a la ciutat comtal va acompanyat 
d’una sinistralitat elevada. Tot i que 
només fan el 6,2% del total de des-
plaçaments a la ciutat, els motoris-
tes estan implicats en el 36% dels 
accidents i representen, a més, el 
51,4% de les víctimes mortals en 
sinistres viaris a Barcelona. Entre 
el 2010 i el 2020, més de la meitat k
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Estudi RACC ús motocicleta a BarcelonaMobilitat  

L’alt ús de la moto 
a Barcelona va 
acompanyat d’una 
sinistralitat elevada.
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del parc de vehicles, un percentatge 
força superior als equivalents català 
(20%) i espanyol (15,4%). A més, el 
nombre de motos que preveu el cens 
municipal ha augmentat un 6,7% 
en l’última dècada i ja es tracta del 
mitjà de transport que més ha cres-
cut, juntament amb les furgonetes.

Respecte a altres ciutats europees, 
Barcelona és la metròpoli amb més 
ràtio de motos per habitant, amb 
0,17, per davant de Roma (0,13), 
Milà (0,13), València (0,12) o Ma-
drid (0,08). En el rànquing de motos 
per quilòmetre quadrat de super-
fície, és també la ciutat líder, amb 
2.660 motos per quilòmetre qua-
drat. Tanmateix, l’alt ús de la moto 
a la ciutat comtal va acompanyat 
d’una sinistralitat elevada. Tot i que 
només fan el 6,2% del total de des-
plaçaments a la ciutat, els motoris-
tes estan implicats en el 36% dels 
accidents i representen, a més, el 
51,4% de les víctimes mortals en 
sinistres viaris a Barcelona. Entre 
el 2010 i el 2020, més de la meitat k
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L’alt ús de la moto 
a Barcelona va 
acompanyat d’una 
sinistralitat elevada.
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Hàbits de les persones que van amb motocicleta
Les enquestes que s’han fet als motoristes dibuixen aquest escenari:

Freqüència dels comportaments observats
El 74% de les observacions mostren conductes adequades. El 26% restant 
denota actituds de risc per a la seva integritat o per a la de la resta d’usuaris.

Percepció de seguretat en la circulació
Zones que els motoristes consideren més perilloses: 

Anys d’experiència amb moto

Freqüència d’ús de la moto

Valoració de les 
propostes de 
l’Ajuntament
Gairebé un 60% dels motoristes 
enquestats estan en contra de 
l’eliminació de carrils de circulació pel 
seu impacte en la fluïdesa.  

Posada en marxa de la ZBE
14% 33% 29% 24%

Polítiques de seguretat en espais de 
circulació (pilones, coixins berlinesos)
16% 37% 26% 21%

Sancionar per estacionar a la vorera
20% 34% 31% 15%

Política de suprimir carrils
25% 34% 24% 17%
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de les víctimes mortals en accidents 
de trànsit a Barcelona van ser mo-
toristes i, el 2021, 8 dels 12 morts 
en sinistres circulaven amb moto. 
La tendència es manté aquest 2022, 
ja que a mitjan maig ja eren 8 els 
motoristes que han mort a la ciutat.

Davant d’aquesta situació, el RACC 
ha elaborat un estudi que analitza 
en profunditat els hàbits i compor-
taments de les persones que es des-
placen amb motocicleta i ciclomotor 
per la capital catalana. També avalua 
el perfil i la percepció de l’entorn que 
tenen els motoristes. L’anàlisi està 
basada en més de 13.000 observa-
cions i 600 entrevistes en profundi-
tat a usuaris de motocicletes sobre 
qüestions com la situació particular 
de la moto a Barcelona, les raons per 
les quals utilitzen aquest vehicle, així 
com quines són les seves percepci-
ons de seguretat i accidentalitat. A 
l’informe, el Club també planteja di-
ferents propostes i recomanacions 
per integrar la moto a la mobilitat 
futura de la ciutat.

Perfi l i hàbits
Segons l’informe del RACC, el 59% 
dels motoristes tenen més de cinc 
anys d’experiència circulant per la 
ciutat, mentre que només el 19% 
fa menys d’un any que la utilitzen. 
Pel que fa a la freqüència, el 69% 
dels motoristes enquestats utilitza la 
moto més de dos dies per setmana. 
Aquest percentatge canvia segons 
si són usuaris de motos privades o 
compartides. Entre els propietaris 
de motos privades, el 45% la utilitza 
molt freqüentment, més de quatre 
dies per setmana. En canvi, la ma-
joria d’usuaris de motos comparti-
des la utilitzen un dia a la setmana 
(el 47%) o molt esporàdicament (el 
44%). Així mateix, es pot destacar 

que la comoditat i la rapidesa són 
les característiques més ben valo-
rades pels motoristes sobre l’ús dels 
vehicles de dues rodes, seguides de 
la flexibilitat, segons apunta l’anàlisi 
del RACC. 

En el marc de l’estudi, el RACC ha 
fet observacions del comportament 
dels motoristes. Malgrat que en el 

74% dels casos s’observen conduc-
tes correctes de circulació per part 
dels motoristes, en un 26% enca-
ra es detecten actituds que poden 
posar en risc la seva integritat o la 
de la resta d’usuaris, en situacions 
propícies a aquestes pràctiques. En 
aquest sentit, per exemple, l’anàlisi 
identifica que el 45% dels motoris-
tes no cedeixen el pas correctament 
als passos de vianants o que en els 
moments de més congestió a les vies 
ràpides amb carrils amples, com la 
ronda de Dalt, la ronda del Litoral o 
l’avinguda Meridiana, els motoris-
tes circulen entre carrils, i un 36,7% 
d’aquests avancen fent ziga-zaga.

La seguretat, la clau
Per garantir el bon ús de la moto, 
cal millorar la seguretat dels usua-
ris d’aquest tipus de vehicle. És més, 
aquesta situació es reflecteix fins i tot 
en la percepció dels mateixos usua-
ris, ja que un 47% dels motoristes 
enquestats creuen que és perillós 
circular amb moto per Barcelona. 
D’aquests, el 22% ho consideren molt 
perillós i el 25%, força perillós. No-
més un 19% creu que no ho és.

L’estudi del RACC també recull els 
espais de Barcelona que els moto-
ristes consideren més perillosos per 
circular. En la primera posició del 
rànquing hi ha la rotonda de la plaça 
d’Espanya (29%). A poca distància, 
la segueixen la ronda del Litoral i la 
ronda de Dalt, i també el carrer Ara-
gó, amb un 26%. Completen la llista 
la ronda del Mig (24%), el carrer de 
Balmes (17%) i la plaça de Francesc 
Macià (14%). 

D’altra banda, el 53% dels motoristes 
enquestats consideren poc segurs els 
girs en encreuaments amb carrils 
bici de doble sentit, ja que opinen 

“Barcelona és la 
metròpoli amb més 
ràtio de motos per 
habitant d’Europa.

Tot i que només fan 
el 6,2% del total de 
desplaçaments, els 
motoristes estan 
implicats en el 36% 
dels accidents.

Un 47% dels 
motoristes 
enquestats creuen 
que és perillós 
circular amb moto 
per Barcelona.

”
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Hàbits de les persones que van amb motocicleta
Les enquestes que s’han fet als motoristes dibuixen aquest escenari:

Freqüència dels comportaments observats
El 74% de les observacions mostren conductes adequades. El 26% restant 
denota actituds de risc per a la seva integritat o per a la de la resta d’usuaris.

Percepció de seguretat en la circulació
Zones que els motoristes consideren més perilloses: 

Anys d’experiència amb moto

Freqüència d’ús de la moto

Valoració de les 
propostes de 
l’Ajuntament
Gairebé un 60% dels motoristes 
enquestats estan en contra de 
l’eliminació de carrils de circulació pel 
seu impacte en la fluïdesa.  

Posada en marxa de la ZBE
14% 33% 29% 24%

Polítiques de seguretat en espais de 
circulació (pilones, coixins berlinesos)
16% 37% 26% 21%

Sancionar per estacionar a la vorera
20% 34% 31% 15%

Política de suprimir carrils
25% 34% 24% 17%
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de les víctimes mortals en accidents 
de trànsit a Barcelona van ser mo-
toristes i, el 2021, 8 dels 12 morts 
en sinistres circulaven amb moto. 
La tendència es manté aquest 2022, 
ja que a mitjan maig ja eren 8 els 
motoristes que han mort a la ciutat.

Davant d’aquesta situació, el RACC 
ha elaborat un estudi que analitza 
en profunditat els hàbits i compor-
taments de les persones que es des-
placen amb motocicleta i ciclomotor 
per la capital catalana. També avalua 
el perfil i la percepció de l’entorn que 
tenen els motoristes. L’anàlisi està 
basada en més de 13.000 observa-
cions i 600 entrevistes en profundi-
tat a usuaris de motocicletes sobre 
qüestions com la situació particular 
de la moto a Barcelona, les raons per 
les quals utilitzen aquest vehicle, així 
com quines són les seves percepci-
ons de seguretat i accidentalitat. A 
l’informe, el Club també planteja di-
ferents propostes i recomanacions 
per integrar la moto a la mobilitat 
futura de la ciutat.

Perfi l i hàbits
Segons l’informe del RACC, el 59% 
dels motoristes tenen més de cinc 
anys d’experiència circulant per la 
ciutat, mentre que només el 19% 
fa menys d’un any que la utilitzen. 
Pel que fa a la freqüència, el 69% 
dels motoristes enquestats utilitza la 
moto més de dos dies per setmana. 
Aquest percentatge canvia segons 
si són usuaris de motos privades o 
compartides. Entre els propietaris 
de motos privades, el 45% la utilitza 
molt freqüentment, més de quatre 
dies per setmana. En canvi, la ma-
joria d’usuaris de motos comparti-
des la utilitzen un dia a la setmana 
(el 47%) o molt esporàdicament (el 
44%). Així mateix, es pot destacar 

que la comoditat i la rapidesa són 
les característiques més ben valo-
rades pels motoristes sobre l’ús dels 
vehicles de dues rodes, seguides de 
la flexibilitat, segons apunta l’anàlisi 
del RACC. 

En el marc de l’estudi, el RACC ha 
fet observacions del comportament 
dels motoristes. Malgrat que en el 

74% dels casos s’observen conduc-
tes correctes de circulació per part 
dels motoristes, en un 26% enca-
ra es detecten actituds que poden 
posar en risc la seva integritat o la 
de la resta d’usuaris, en situacions 
propícies a aquestes pràctiques. En 
aquest sentit, per exemple, l’anàlisi 
identifica que el 45% dels motoris-
tes no cedeixen el pas correctament 
als passos de vianants o que en els 
moments de més congestió a les vies 
ràpides amb carrils amples, com la 
ronda de Dalt, la ronda del Litoral o 
l’avinguda Meridiana, els motoris-
tes circulen entre carrils, i un 36,7% 
d’aquests avancen fent ziga-zaga.

La seguretat, la clau
Per garantir el bon ús de la moto, 
cal millorar la seguretat dels usua-
ris d’aquest tipus de vehicle. És més, 
aquesta situació es reflecteix fins i tot 
en la percepció dels mateixos usua-
ris, ja que un 47% dels motoristes 
enquestats creuen que és perillós 
circular amb moto per Barcelona. 
D’aquests, el 22% ho consideren molt 
perillós i el 25%, força perillós. No-
més un 19% creu que no ho és.

L’estudi del RACC també recull els 
espais de Barcelona que els moto-
ristes consideren més perillosos per 
circular. En la primera posició del 
rànquing hi ha la rotonda de la plaça 
d’Espanya (29%). A poca distància, 
la segueixen la ronda del Litoral i la 
ronda de Dalt, i també el carrer Ara-
gó, amb un 26%. Completen la llista 
la ronda del Mig (24%), el carrer de 
Balmes (17%) i la plaça de Francesc 
Macià (14%). 

D’altra banda, el 53% dels motoristes 
enquestats consideren poc segurs els 
girs en encreuaments amb carrils 
bici de doble sentit, ja que opinen 

“Barcelona és la 
metròpoli amb més 
ràtio de motos per 
habitant d’Europa.

Tot i que només fan 
el 6,2% del total de 
desplaçaments, els 
motoristes estan 
implicats en el 36% 
dels accidents.

Un 47% dels 
motoristes 
enquestats creuen 
que és perillós 
circular amb moto 
per Barcelona.

”
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metin recuperar punts del carnet de 
conduir, dur a terme campanyes de 
seguretat viària específiques per a 
cada infraestructura viària i inten-
sificar el control sobre els compor-
taments de risc dels motoristes. A 
més, és igualment recomanable in-
crementar la vigilància i el control 
per evitar les males pràctiques.

Respecte a la convivència de la mo-
to a l’espai públic, el Club advoca 

per crear més places d’estaciona-
ment fora de les voreres, com per 
exemple a la calçada o en aparca-
ments subterranis, amb l’objectiu 
d’alliberar-les de motos a través 
d’un estudi barri a barri de la situ-
ació que permeti plantejar opcions 
dinàmiques. El RACC també inci-
deix en la necessitat d’apostar de 
manera decidida per la motoci-
cleta elèctrica i potenciar-ne tots 
els avantatges.p

La moto en la 
mobilitat urbana 
del futur
El RACC considera que l’ús de la 
motocicleta té una sèrie de punts 
forts que s’han de potenciar per-
què el seu encaixament en la mo-
bilitat del futur a la ciutat comtal 
pugui ser completament satisfac-
tori. Cal tenir en compte que, a més 
d’aportar flexibilitat, comoditat i 
independència als usuaris, la moto 
respon a diferents necessitats en 
recorreguts de distàncies d’entre 
8 km i 15 km, sempre que no hi hagi 
una alternativa en transport públic. 
També és més econòmica que un 
turisme en relació amb el seu man-
teniment i consum de carburant. La 
seva electrificació és més senzilla, 
ja que hi ha solucions com la càrre-
ga de la bateria portàtil, que es pot 
fer amb un endoll domèstic, i ocupa 
menys espai públic. Al seu torn, el 
servei de motosharing a Barcelona 
ja està consolidat, tot i que admet 
millores.
El Club afegeix que les motocicle-
tes també tenen punts febles que 
cal afrontar. És el cas del risc d’ac-
cidentalitat més elevat que supo-
sen i de la gravetat de les lesions, 
així com l’elevat nivell de soroll 
que provoquen en alguns casos i la 
pèrdua d’espai per al vianant que 
implica l’estacionament de motos a 
les voreres. 

Consulta tots els 
estudis del RACC.
Per a més informació, pots 
entrar a mobilitat.racc.cat/
informes-i-estudis/, on trobaràs 
tots els informes.

Una de les 
recomanacions del 

RACC és redissenyar els 
encreuaments, ja que 

són punts perillosos.
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que és l’element més perillós de la 
ciutat per circular amb moto. A més, 
el 54% dels motoristes consultats 
creuen que aquest tipus d’encreua-
ments també són perillosos per a 
les bicicletes i els VMP. Pel que fa a 
altres elements, el 52% dels motoris-
tes consideren insegures la pintura 
a l’asfalt i els coixins berlinesos per 
reduir la velocitat. 

En aquest context, la nota que els 
motoristes posen al seu civisme 
quan circulen per Barcelona és de 
6,21 punts sobre 10. Els que han 
respost amb una nota inferior al 6 
justifiquen que el poc civisme del 
conjunt d’usuaris de la via pública 
a la ciutat i voler anar al més ràpid 
possible amb moto els porta a ser 
incívics (42% dels enquestats), i que 
els mals hàbits per reduir el temps 
d’espera en les congestions també els 
porta a cometre infraccions (el 36%).

L’estudi del RACC també incideix en 
les mesures de l’Ajuntament de Barce-
lona que concerneixen els motoristes. 
La menys popular entre els motoris-
tes és l’eliminació de carrils de circu-
lació, pel seu impacte en la fl uïdesa 
del trànsit: el 59% dels enquestats es 
posiciona en contra, el 34% ho veu 
poc encertat i el 25%, gens encertat.

Recomanacions del RACC
Després de dur a terme aquest es-
tudi i analitzar la realitat de la moto 
a Barcelona, el RACC recomana que 
s’estableixi una estratègia general que 
permeti aprofitar els avantatges que 
ofereix i minimitzar-ne els inconve-
nients. En aquest context, pel que fa 
a la millora de la seguretat viària, el 
Club aconsella millorar la infraestruc-
tura, com el redisseny dels encreua-
ments, que s’han confirmat com els 
espais de més perillositat, així com 

millorar el control semafòric i re-
visar els encreuaments, els carrils 
bici de doble direcció i l’adherència 
del paviment pintat. Així mateix, la 
millora d’aquests elements ha d’anar 
acompanyada de campanyes d’in-
formació i de conscienciació, es-
pecialment entre el col·lectiu dels 
motoristes, però també per a la resta 
d’usuaris. El Club també considera 
important oferir cursos de conduc-
ció segura per a motoristes que per-

k

“El RACC recomana 
defi nir una 
estratègia global 
que permeti 
aprofi tar els 
avantatges que 
ofereix la moto i 
minimitzar-ne els 
inconvenients.
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metin recuperar punts del carnet de 
conduir, dur a terme campanyes de 
seguretat viària específiques per a 
cada infraestructura viària i inten-
sificar el control sobre els compor-
taments de risc dels motoristes. A 
més, és igualment recomanable in-
crementar la vigilància i el control 
per evitar les males pràctiques.

Respecte a la convivència de la mo-
to a l’espai públic, el Club advoca 

per crear més places d’estaciona-
ment fora de les voreres, com per 
exemple a la calçada o en aparca-
ments subterranis, amb l’objectiu 
d’alliberar-les de motos a través 
d’un estudi barri a barri de la situ-
ació que permeti plantejar opcions 
dinàmiques. El RACC també inci-
deix en la necessitat d’apostar de 
manera decidida per la motoci-
cleta elèctrica i potenciar-ne tots 
els avantatges.p

La moto en la 
mobilitat urbana 
del futur
El RACC considera que l’ús de la 
motocicleta té una sèrie de punts 
forts que s’han de potenciar per-
què el seu encaixament en la mo-
bilitat del futur a la ciutat comtal 
pugui ser completament satisfac-
tori. Cal tenir en compte que, a més 
d’aportar flexibilitat, comoditat i 
independència als usuaris, la moto 
respon a diferents necessitats en 
recorreguts de distàncies d’entre 
8 km i 15 km, sempre que no hi hagi 
una alternativa en transport públic. 
També és més econòmica que un 
turisme en relació amb el seu man-
teniment i consum de carburant. La 
seva electrificació és més senzilla, 
ja que hi ha solucions com la càrre-
ga de la bateria portàtil, que es pot 
fer amb un endoll domèstic, i ocupa 
menys espai públic. Al seu torn, el 
servei de motosharing a Barcelona 
ja està consolidat, tot i que admet 
millores.
El Club afegeix que les motocicle-
tes també tenen punts febles que 
cal afrontar. És el cas del risc d’ac-
cidentalitat més elevat que supo-
sen i de la gravetat de les lesions, 
així com l’elevat nivell de soroll 
que provoquen en alguns casos i la 
pèrdua d’espai per al vianant que 
implica l’estacionament de motos a 
les voreres. 

Consulta tots els 
estudis del RACC.
Per a més informació, pots 
entrar a mobilitat.racc.cat/
informes-i-estudis/, on trobaràs 
tots els informes.

Una de les 
recomanacions del 

RACC és redissenyar els 
encreuaments, ja que 

són punts perillosos.
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que és l’element més perillós de la 
ciutat per circular amb moto. A més, 
el 54% dels motoristes consultats 
creuen que aquest tipus d’encreua-
ments també són perillosos per a 
les bicicletes i els VMP. Pel que fa a 
altres elements, el 52% dels motoris-
tes consideren insegures la pintura 
a l’asfalt i els coixins berlinesos per 
reduir la velocitat. 

En aquest context, la nota que els 
motoristes posen al seu civisme 
quan circulen per Barcelona és de 
6,21 punts sobre 10. Els que han 
respost amb una nota inferior al 6 
justifiquen que el poc civisme del 
conjunt d’usuaris de la via pública 
a la ciutat i voler anar al més ràpid 
possible amb moto els porta a ser 
incívics (42% dels enquestats), i que 
els mals hàbits per reduir el temps 
d’espera en les congestions també els 
porta a cometre infraccions (el 36%).

L’estudi del RACC també incideix en 
les mesures de l’Ajuntament de Barce-
lona que concerneixen els motoristes. 
La menys popular entre els motoris-
tes és l’eliminació de carrils de circu-
lació, pel seu impacte en la fl uïdesa 
del trànsit: el 59% dels enquestats es 
posiciona en contra, el 34% ho veu 
poc encertat i el 25%, gens encertat.

Recomanacions del RACC
Després de dur a terme aquest es-
tudi i analitzar la realitat de la moto 
a Barcelona, el RACC recomana que 
s’estableixi una estratègia general que 
permeti aprofitar els avantatges que 
ofereix i minimitzar-ne els inconve-
nients. En aquest context, pel que fa 
a la millora de la seguretat viària, el 
Club aconsella millorar la infraestruc-
tura, com el redisseny dels encreua-
ments, que s’han confirmat com els 
espais de més perillositat, així com 

millorar el control semafòric i re-
visar els encreuaments, els carrils 
bici de doble direcció i l’adherència 
del paviment pintat. Així mateix, la 
millora d’aquests elements ha d’anar 
acompanyada de campanyes d’in-
formació i de conscienciació, es-
pecialment entre el col·lectiu dels 
motoristes, però també per a la resta 
d’usuaris. El Club també considera 
important oferir cursos de conduc-
ció segura per a motoristes que per-

k

“El RACC recomana 
defi nir una 
estratègia global 
que permeti 
aprofi tar els 
avantatges que 
ofereix la moto i 
minimitzar-ne els 
inconvenients.
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Els 8 sistemes ADAS obligatoris 
per a vehicles a la UE des del juliol
Tot i que alguns d’aquests sistemes de seguretat ja ens són familiars perquè els incorporen molts 
automòbils al seu equipament de sèrie o opcional, a partir del juliol seran obligatoris. La UE calcula 
en 25.000 les morts per accident que es poden evitar a Europa en 15 anys.

Frenada  d’emer-
gència. Emet una 
alerta si detecta 
algun obstacle i, 
si el conductor no 
reacciona, intervé 
de manera auto-
màtica frenant el 
vehicle.

Manteniment  al 
carril. Alerta el 
conductor en cas 
que es comenci a 
desviar involun-
tàriament del seu 
carril i torna el ve-
hicle a la posició 
correcta.

Assistent  intel·li-
gent de velocitat. 
Adapta la veloci-
tat màxima d’un 
vehicle a les limi-
tacions vigents de 
cada tram de la 
carretera de ma-
nera autònoma.

Detector de fatiga 
i  atenció. Una cà-
mera analitza les 
faccions del con-
ductor, en detecta 
cansament o ina-
tenció i l’alerta per-
què reaccioni com 
més aviat millor.

Alerta  de  cintu-
ró a  les  places 
posteriors. Aquest 
sistema deter-
mina si una pla-
ça està ocupada i 
comprova que el 
cinturó estigui ben 
cordat en tots els 
passatgers.

Angle  mort. Detec-
ta els vehicles que 
circulen en carrils 
adjacents la visibi-
litat dels quals és 
limitada, i alerta el 
conductor sobre la 
seva presència, la 
qual cosa augmen-
ta la seguretat.

Caixa  negra (EDR). 
Registra la infor-
mació bàsica del 
vehicle i els ocu-
pants per poder 
saber, en cas d’ac-
cident, què ha 
passat abans, du-
rant i després del 
sinistre.

“Alcolock”. Per-
met que el conduc-
tor sàpiga quin és 
el seu grau d’alco-
holèmia i les seves 
condicions per 
conduir. Impedeix 
arrencar el cotxe si 
supera la taxa mà-
xima d’alcohol. 

Campanya del 
RACC i de la FIA
El 2020 el RACC i la FIA van presentar 
una campanya conjunta per donar a 
conèixer els sistemes avançats d’as-
sistència a la conducció (ADAS, per 
les seves sigles en anglès). L’objectiu 
era informar no només els conduc-
tors, sinó el públic en general, dels 
benefi cis de les noves tecnologies 
desenvolupades per actuar en la 
protecció dels conductors, els pas-
satgers d’un vehicle i els vianants. 
Les dues entitats van indicar estar a 
favor d’aquests sistemes de segure-
tat i van mostrar el seu suport a la im-
plantació obligatòria anunciada per 
la Unió Europea.
El RACC ha participat en altres pro-
jectes europeus d’innovació amb 
l’objectiu de millorar la seguretat i 
la sostenibilitat, com els projectes 
INLANE, ADAS&ME, MODALES i 
BRAVE.
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L’obertura del túnel 
de Glòries genera 
més retencions
La nova infraestructura ha entrat en 
funcionament en direcció Llobregat, 6 mesos 
després de fer-ho cap al Besòs, i provoca cues 
en hora punta.

A l’abril s’ha completat 
l’obertura del túnel de la 
plaça de les Glòries, que 
cobreix el trànsit de la Gran 
Via i elimina els carrils de 
circulació en superfície en-
tre els carrers Bilbao i Pa-
dilla. Des de l’entrada en 
servei del túnel s’han anat 
produint més retencions 
en aquest accés al centre 
de la ciutat. 

El RACC és prudent a l’ho-
ra d’avaluar l’evolució del 
trànsit al túnel de Glòries, 
però considera que hi ha 
marge de millora per re-
soldre la congestió. També 
alerta que les retencions 

seran pitjors en un esce-
nari d’actuacions com el 
que preveu l’Ajuntament, 
amb fins a 20  obres si-
multànies en els 8 anys 
vinents.

El Club creu que la solu-
ció passa per la inversió 
en transport públic perquè 
els usuaris del vehicle pri-
vat puguin tenir una alter-
nativa de qualitat. També 
considera necessària una 
anàlisi global de la mobili-
tat de Barcelona i que s’in-
formi la ciutadania sobre 
l’impacte de les actuacions 
que s’estan executant a la 
ciutat.

CADIRES SALVAESCALES
Ràpida instal·lació i sense obres
Per a tota classe d’escales
Pressupost sense compromís

900 414 000
TELÈFON GRATUÏT

www.valida.cat

Et costa
pujar escales?

Demana pressupost!
Promoció no acumulable a altres descomptes.

Còmodes

Pràctiques

Molt segures

APROFITA!
DESCOMPTE

MOLT ESPECIAL
si ens dius la

paraula “RACC”

Túnel de Glòries. La seva obertura ha provocat llargues cues 
per entrar a la ciutat de Barcelona. 
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Barcelona en obres

El RACC avisa que el carril 
bus-bici de Via Laietana 
pot ser un risc per a 
bicicletes i altres usuaris
El Club ha elaborat un estudi que analitza els efectes que tindrà 
la reforma de la Via Laietana. Amb aquesta transformació, que 
no preveu cap carril de pujada per als vehicles privats i només en 
mantindrà un de baixada, l’Ajuntament vol augmentar l’espai per 
als vianants i promoure la mobilitat sostenible.

El RACC ha elaborat un estudi per 
avaluar les conseqüències que tin-
drà la reforma que l’Ajuntament de 
Barcelona està duent a terme a la 
Via Laietana. Aquest estudi revela 
que la convivència entre ciclistes 
i autobusos al nou carril bus-bici 
en sentit mar pot generar situaci-

ons de risc. Un 64% dels ciclistes 
enquestats admeten que no espe-
raran darrere del bus quan aquest 
faci les seves parades. Per això, el 
RACC recomana el desplegament 
de campanyes informatives sobre 
la nova via pacificada i que s’ofe-
reixi contingut on-line que ajudi la 

ciutadania a entendre la nova con-
figuració. També demana que es 
controlin la velocitat de circulació 
i la senyalització.

En sentit muntanya, la reforma tam-
bé preveu un carril bici segregat i la 
restricció del trànsit de vehicles que 
no siguin residents, per tant, només 
quedarà un carril que compartiran 
transport públic, mercaderies, ser-
veis i vehicles de veïns. En sentit 
mar, es reservarà un carril per al 
trànsit de vehicles privats. També 
s’ampliaran les dues voreres fins 
als 4 metres. 

El RACC, que ja havia presentat al-
legacions al projecte, ha manifestat 
que la reducció d’espai per al vehicle 
privat a la Via Laietana pot comportar 
més retencions en altres itineraris 
alternatius com el Paral·lel o el pas-
seig de Sant Joan.

(A baix) Via Laietana. Les obres provoquen un trànsit intens al carrer. 
(Dreta) Zones afectades durant les obres de Via Laietana.
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Llancem RACC HolaBICI.
Un espai per a tots els ciclistes 
Perquè continuïs gaudint sobre dues rodes amb la màxima seguretat i tinguis a 
l’abast tots els serveis i productes que necessites, neix holabici.racc.cat: un web 
pensat per als qui es mouen en bicicleta per la ciutat o la fan servir per fer esport. 
A holabici.racc.cat podràs trobar la teva nova bicicleta, contractar una asseguran-
ça que s’adapti al teu ús i accedir a articles, consells i rutes perquè espremis al mà-
xim la teva passió per la bici.

Packs RACC HolaBICI, quatre opcions per 
pedalar amb tranquil·litat i al teu ritme
Tria el que s’adapti millor a les teves 
necessitats i a la teva butxaca: 

RACC Bici Basic. Pensat per als qui 
utilitzen la bicicleta de manera es-
poràdica. Inclou atenció mèdica 
telefònica les 24 hores, asseguran-
ça de fins a 30.000 euros i altres 
prestacions.
RACC Bici. Si et mous en bicicleta per 
la ciutat, aquesta opció cobreix les te-

ves necessitats. A les prestacions de 
Basic se sumen assistència mecànica 
i fi ns a 600 euros de despeses mèdi-
ques, entre d’altres.
RACC Bici plus. Ideal per als qui fan 
sortides llargues amb bicicleta. L’as-
segurança per danys a tercers cobreix 
fi ns a 150.000 euros.
RACC Bici Sport. Aquest pack ofereix 
la màxima cobertura als qui utilitzen la 
bicicleta per fer esport.

Bicipedia RACC,
l’enciclopèdia virtual de bicicletes elèctriques.
Entra a bicipedia.racc.es/ca per veure’n tots els models disponibles.

tel Vela. Voregem l’hotel pel costat 
dret pujant una rampa per accedir 
a la plaça Rosa dels Vents, des d’on 
comença el Nou Passeig del Trenca-
ones, que ens permet endinsar-nos 
al mar i pedalar amb aigua als dos 
costats. És hora de treure el mòbil 
i immortalitzar les vistes d'aquest 
paisatge únic i hipnotitzador del mar 
Mediterrani.

Seguim la nostra ruta fins a l’av. Pa-
ral·lel i pedalem fins a plaça Espa-
nya, travessant les torres venecianes 
i posant a prova les nostres cames 
per arribar al monumental Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). 
Arribem al final de la ruta. És hora 
de descansar i gaudir de les vistes 
panoràmiques de la ciutat.p

La Supercharger 2 de 
Riese & Müller té una 
potència màxima de 
bateria de 1.250 Wh 

totalment integrada i el 
motor Performance Line 

CX de Bosch.
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Descobreix Barcelona en bicicleta elèctrica
amb una ruta des del mar fi ns a la muntanya 
Et presentem una ruta en bicicleta que et permetrà recórrer la ciutat des del mar fi ns a la mítica 
muntanya de Montjuïc. Fem el trajecte amb una e-bike d’alta gamma: la Supercharger 2 de Riese & 
Müller.

Iniciem el nostre itinerari al Parc del 
Fòrum. Pedalem en pla pel passeig 
Marítim, un trajecte durant el qual 
no perdrem de vista el mar i que ens 
portarà a conèixer les platges de la 
Mar Bella, Bogatell i Nova Icària. 
Els nombrosos pals dels vaixells ens 
anuncien que hem arribat al Port 
Olímpic, on podrem prendre alguna 
cosa en un xiringuito o gaudir d’es-

pecialitats marineres en algun dels 
seus restaurants. La majoria dels 
locals tenen una part a l’aire lliure 
on podem descansar amb la nostra 
bicicleta al costat.

Seguim pel passeig Marítim fins a 
arribar al carrer d’Andrea Dòria, que 
ens endinsa al cor de la Barceloneta: 
la plaça del Poeta Boscà, on ens rep 

el mercat i l’ambient animat d’aquest 
barri de pescadors. Si et ve de gust 
entrar al mercat, recorda que per 
normativa municipal has de deixar 
la bicicleta aparcada fora.

Deixem enrere la Barceloneta pel 
carrer del Baluard fins que tornem 
a trobar el mar i seguim en direc-
ció a l’Hotel W, conegut com a Ho-
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Llancem RACC HolaBICI.
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Bicipedia RACC,
l’enciclopèdia virtual de bicicletes elèctriques.
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Què has de tenir en compte a l’hora 
de comprar un cotxe elèctric?
La presència del vehicle elèctric a Europa s’ha quintuplicat en els últims dos anys. 
Conscients del seu potencial, el RACC no només dona assistència als socis que ja en tenen un, sinó 
que també assessora els que es plantegen passar-se a una mobilitat més sostenible. És el teu cas?

Gaudeix de la conducció amb RACC e-Driver, l’assistència completa per a vehicles elèctrics
Consulta’n tota la informació a www.racc.cat/assistencies/racc-edriver/

1
Coneix l’autonomia 
d’aquesta mena 
de vehicles
El cotxe elèctric és ideal per 
als conductors que fan un 
màxim de 150 km diaris, 
tot i que, si hi ha disponi-
bilitat de recàrrega durant 
els trajectes, la distància a 
recórrer pot augmentar de 
manera significada.

2
Tingues localitzats 
els punts de 
recàrrega de l’entorn 
Els conductors poden re-
carregar la bateria d’un 
cotxe elèctric en un punt 
de recàrrega de la xarxa de 
7.813 punts de recàrrega 
d’accés públic que hi ha a 
Espanya, 124 dels quals 
són de recàrrega ràpida.

3
Instal·la el teu propi 
punt de recàrrega 
i despreocupa’t 
El RACC disposa d’una xar-
xa d’experts que s’encar-
reguen de la instal·lació i 
el manteniment de punts 
de recàrrega en garatges 
privats i comunitaris i que 
garanteixen la disponibili-
tat de bateria 7x24.

4
Benefi cia’t dels 
ajuts i incentius 
econòmics
Amb un vehicle elèctric no 
només t’estalviaràs l’im-
post de matriculació i els 
peatges que encara sobre-
viuen en el nostre entorn, 
sinó que també tindràs ta-
rifes reduïdes als aparca-
ments públics municipals.

Informa’t
sobre els punts 

de recàrrega 
a racc.es/

microsites/
puntoderecarga
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Les entregues de cotxes 
electrifi cats pugen un 35,4%
Mentre la matriculació de turismes en general cau un 34,2% 
a l’abril, l’entrega dels electrifi cats augmenta un 35,4%, 
amb 6.608 unitats, però tot i així no és una bona notícia per 
complir els objectius del Pla Nacional Integrat d’Energia i 
Clima (PNIEC).

Segons dades de l’Associació Espa-
nyola de Fabricants d’Automòbils i 
Camions (ANFAC), la matriculació 
de vehicles a Espanya no passa per 
un bon moment; si en el primer 
quadrimestre del 2021 se’n van 
vendre 264.649, el 2022 han estat 
233.509. Els propulsats únicament 
per motor de combustió continu-
en sent els més venuts, tot i que la 
tendència és a la baixa, sobretot 
pel que fa als dièsel. Respecte als 
vehicles alternatius, augmenten 

les vendes en el mateix període 
en gairebé un 21%, però queden 
lluny de l’objectiu que preveu el 
PNIEC, perquè amb dades d’abril 
la projecció per a tot l’any 2022 és 
de 72.000 unitats, quan haurien de 
ser 120.000. Entre els alternatius, 
els híbrids no endollables conti-
nuen manant, ja que tripliquen la 
resta en el seu conjunt, si bé els 
elèctrics han crescut un 87,63% 
respecte al primer quadrimestre 
del 2021.

BAIXEN LES EMISSIONS MIT-
JANES DE CO2. A poc a poc, les 
emissions de diòxid de carboni 
(CO2) que provoquen els vehi-
cles de motor es van reduint, tot 
i que a un ritme baix. Entre el ge-
ner i l’abril del 2022 s’han reduït 
en un 5,70% respecte al mateix 
període del 2021, fi ns als 120,2 g/
km de mitjana, però és una dada 
pitjor, per exemple, que la del ge-
ner passat, quan va ser d’un 7% 
respecte al gener del 2021.

LA SORPRESA DEL MG EHS. 
Les marques generalistes han 
d’estar preocupades. MG, d’ori-
gen britànic però de fabricació 
xinesa, ha col·locat el seu model 
EHS com l’híbrid endollable més 
venut a Espanya l’abril, amb 245 
unitats. MG ha venut 1.300 vehi-
cles en els primers 4 mesos del 
2022, respecte als 700 en tot el 
2021.

Els turismes alternatius més 
venuts fi ns a l’abril del 2022

Motors de
GNC, GLP
i GNL

Híbrids no 
endollables 
(HEV)

Híbrid no 
endollable 
més venut
Toyota 
Corolla

Alimentat per 
gas més venut
Dacia Sandero

2.083

6.162

Híbrids
endollables 
(PHEV)

Híbrid
endollable 
més venut
Peugeot 3008

1.051

Vehicles 
elèctrics (BEV)

Elèctric
més venut
Citroën e-C4

1.137
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Els serveis del RACC
per a la mobilitat urbana
El Club posa a disposició dels qui escullen el patinet elèctric o 
la bicicleta per als seus desplaçaments diaris tres modalitats 
d’assistència urbana.

Els hàbits de mobilitat de la ciutada-
nia han canviat substancialment du-
rant els últims anys, sobretot des de la 
covid-19. Segons l’estudi “La bicicleta 
i el patinet en temps de pandèmia a 
les zones urbanes espanyoles”, ela-
borat per la Xarxa de Ciutats per la 
Bicicleta (XCxB), des de l’inici de la 
pandèmia més de 700.000 espanyols 
han començat a utilitzar la bicicleta 
en els seus desplaçaments diaris i 
més de 370.000 han fet el mateix 
amb el patinet. Així doncs, aquests 

trajectes de milers de persones són 
molt més sostenibles i econòmics.

Màximes garanties
El RACC ha posat a disposició dels 
seus usuaris noves modalitats d’as-
sistència urbana que inclouen ga-
ranties ampliables, com el robatori 
o els danys al vehicle, i que el fan es-
tar proveït de les màximes garanties 
en cas d’avaria o accident. Tot això 
amb un únic propòsit: que et puguis 
desplaçar amb tota tranquil·litat.p

RACC Bici, RACC 
Scoot i RACC 
Urban: coneix les 
cobertures de 
cada modalitat

RACC Bici.
Per a les persones que els agrada 
desplaçar-se en bicicleta a tot ar-
reu, fer sortides en grup i recórrer 
vies per Europa, o agafar la bici-
cleta i perdre’s per camins nous.
Més informació a www.racc.cat/
assistencies/racc-bici/

RACC Scoot.
 Si ets dels que fan servir el pa-
tinet elèctric com a mitjà de 
transport diari per anar a treba-
llar, a l’escola o simplement l’uti-
litzes per moure’t per la ciutat. 
Aquesta assistència és per a tu.
Més informació a www.racc.cat/
assistencies/racc-scoot/

RACC Urban.
Assistència ideal si vius a la ciu-
tat i acostumes a desplaçar amb 
diferents mitjans de transport, 
així com si acostumes a fer ser-
vir tant el vehicle propi com de 
sharing (patinet, bicicleta, cotxe 
o moto).
Més informació a www.racc.cat/
assistencies/racc-urban/

Consulta la modalitat d’assistència que més et convingui 
Truca al 900 357 357, entra a www.racc.cat o vine a les ofi cines del RACC.

Gaudeix dels teus desplaçaments i mou-te de manera segura per la ciutat amb els 
serveis del RACC.
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Charger4 GT touring amb equipament opcional.
Més informació a www.r-m.de

La nova Charger4.
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El Circuit 
entra en una 
nova era
El GP d’Espanya d’F1 estrena 
la remodelació completa del 
paddock i un nou podi, en una 
carrera que diumenge va 
reunir 121.667 espectadors.

El Fórmula 1 Pirelli GP d’Espanya 2022 
ha estat una carrera històrica, la pri-
mera d’una nova era del Circuit de 
Barcelona-Catalunya, projectat de ple 
cap al futur. Amb el RACC com a club 
organitzador, la pista de Montmeló ha 
celebrat el seu 32è GP consecutiu de 
la categoria reina de l’automobilisme 
(una cita fi xa en el mundial des que 
es va inaugurar el 1991), una carrera 
emocionant que ha vist la victòria del 
campió del món Max Verstappen, 
nou líder del mundial.

Balanç extraordinari
Així doncs, el pilot de Red Bull ha 
estat el primer pilot en sacsejar el 
xampany a dalt de tot del nou podi, 
la novetat més vistosa del conjunt 

d’obres de modernització estrenat 
en aquest GP d’Espanya. Es tracta 
d’una espectacular estructura flo-
tant (5 metres de sortint) amb la for-
ma del traçat i una pantalla de 45 m2. 
Una altra novetat valuosa és el nou 
paddock, molt més polivalent i fun-
cional. Ara presenta una superfície 
diàfana de 55.000 m2 i un nou sis-
tema sostenible de drenatge.

Un ple absolut va acompanyar l’es-
trena: diumenge, l’assistència va ser 
de 121.667 espectadors, 277.836 al 
llarg del cap de setmana. Són les mi-
llors xifres dels últims quinze anys, 
reflex fidel de l’èxit d’aquesta edició. 
El públic va vibrar amb l’espectacle 
dels nous monoplaces i amb l’actuació 
del pilot RACC Carlos Sainz (Ferra-
ri), que va entrar quart.

El Circuit no descansa:
arriba el GP de Catalunya de MotoGP
Tot just dues setmanes després del GP d’F1, el Circuit de Bar-
celona-Catalunya es torna a vestir de gala per al GP de Cata-
lunya Monster Energy de MotoGP, del 3 al 5 de juny. És el 31è 
GP consecutiu del mundial de MotoGP organitzat pel RACC a 
Montmeló i la novena prova del campionat 2022. I també la 
carrera de casa per als diversos pilots RACC en les tres catego-
ries, entre els quals destaquen, en MotoGP, els germans Aleix 
i Pol Espargaró, i Marc i Àlex Márquez.

Èxit absolut de 
la Fórmula 1 

d’Espanya, tant en 
organització com 

en assistència.
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El Ral·li Catalunya Històric s’estableix
a Salou i multiplica els seus al·licients
Mia Bardolet i Carles Jiménez (Seat) s’imposen en la prova de regularitat del RACC, que acull per 
primera vegada una concentració multitudinària paral·lela de vehicles clàssics a Salou.

Per segon any consecutiu, el Ral·li 
Catalunya Històric es va celebrar 
íntegrament a Salou i va ser puntu-
able per al Campionat de Catalunya 
de Ral·lis Històrics. Així doncs, la 
sisena edició de la prova de regula-
ritat del RACC va tornar a compar-
tir organització i carreteres amb el 
RallyRACC Catalunya-Costa Daurada. 
El primer és garantia de solvència i 
rigor; el segon és un al·licient per als 
pilots, que gaudeixen de la conducció 
en trams llargs habituals del WRC.

Amb 52 vehicles inscrits (en van sor-
tir 48), el 6è Ral·li Catalunya Històric 
constava de dues etapes i 430 km de 

recorregut, 144,81 dels quals esta-
ven repartits en 10 trams de regu-
laritat. Una de les senyes d’identitat 
del ral·li és que tots els trams són 
diferents, un factor que agrada molt 
als participants.

Tercer triomf de Seat
Mia Bardolet i Carles Jiménez (Seat 
124-2000) es van emportar la victòria 
en Regularitat, la tercera de l’equip 
SEAT Históricos (i del copilot Car-
les Jiménez), per davant de Carles 
Miró i Ivan Matavacas (Porsche 911 
SC) i de Tere Armadans i Anna Vi-
ves (911 Carrera 3.2). En Regularitat 
Sport (mitjana més elevada), triomf 

de Ramon Dalmau i Antoni Moragas 
(BMW 325i).

En el seu afany d’innovar i de fomen-
tar la difusió del patrimoni automo-
bilístic, el RACC va convocar una re-
unió de cotxes clàssics coincidint 
amb la sortida de la segona etapa. 
La iniciativa va ser tot un èxit, amb 
85 vehicles presents, que van pas-
sar pel podi i van poder fer una ruta 
opcional fins al primer tram.

El 6è Ral·li Catalunya Històric va 
tenir la col·laboració del Patronat 
Municipal de Turisme de Salou i 
el patrocini de Pirelli.

El passeig Jaume I de 
Salou va ser l’escenari 
de la sortida de les 
dues etapes del Ral·li 
Catalunya Històric.
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solucionar les incidències més ha-
bituals (bateria, rodes, sistema d’ar-
rencada i càrrega, etc.), en què des-
taca l’eina de diagnosi electrònica 
que permet identificar la causa de 
l’avaria de manera més àgil. El con-
trol estadístic de les intervencions 
que es duen a terme dia a dia per-
met evolucionar també l’equipament 
d’aquests vehicles.

El Club continuarà treballant per 
oferir la millor assistència a la car-
retera i aconseguir una mobilitat 
sostenible respectuosa amb el me-
di ambient.p

Xavier Pérez. Director General del RACC

El repte de la mobilitat elèctrica
Per prestar els millors serveis es necessi-
ten els millors professionals i les millors 
tecnologies. Aquest és el motiu de la re-
novació de la flota d’assistència mecà-
nica amb una nova gamma de vehicles 
elèctrics i híbrids. També hem invertit en 
tecnologia de software, una mica menys 
visible per a l’usuari, però absolutament 
necessària per donar resposta als més de 
2.700 serveis d’assistència que el RACC 
fa cada dia. Més d’un milió de serveis a 
l’any, dels quals 588.000 són d’assistèn-
cia mecànica.
Aquest esforç queda reflectit en la puntu-
ació de 9,15 sobre 10 que ens donen els 
socis en assistència 
mecànica, i que és 
un resultat sostin-
gut any rere any.
L’evolució cap a ve-
hicles i tecnologi-
es més sostenibles 
és una necessitat 
absoluta per a to-
ta la societat. Amb 
aquesta fi nalitat, les institucions euro-
pees han marcat l’objectiu per a l’any 
2030 de reduir en un 55% les emissi-
ons contaminants de la mobilitat. Quan 
s’analitza l’evolució del projecte, s’obser-
va que Espanya va amb retard respecte a 
la mitjana europea. Per exemple, en les 
dades del baròmetre que elabora trimes-
tralment l’Associació Nacional de Fabri-
cants d’Automòbils i Camions (ANFAC), 
l’Estat espanyol ocupa la tercera posi-
ció per la cua, amb un índex combinat 
de 27 punts. La mitjana europea se situa 
en 61,2 punts i, per exemple, Alemanya 
n’aconsegueix 89 i la veïna Portugal, 60. 

Els líders són Noruega, amb 342 punts, i 
els Països Baixos, amb 138. 
La quota de mercat de vehicles nous elèc-
trics, híbrids i d’altres tecnologies més 
sostenibles és a Espanya del 8%, mentre 
que a Alemanya és del 26%; a França, 
del 18%, i a Portugal, del 19%. El 2021 
s’haurien d’haver venut 80.000 vehicles 
d’aquestes característiques, i la xifra no-
més va ser de 65.000, de manera que la 
distància augmenta cada any. 
En la instal·lació de punts de recàrrega 
també es constata un retard molt impor-
tant. A fi nals del 2021 hi havia instal·lats 
a Espanya 13.500 punts de recàrrega 

dels 28.000 que s’havi-
en previst, malgrat que 
van créixer en 4.500 res-
pecte al 2020. A més, el 
88% dels punts instal-
lats són de càrrega lenta. 
Espanya torna a ser ter-
cera per la cua, amb 0,4 
punts de recàrrega per 
cada 1.000 habitants 

motoritzables, mentre que França en té 
0,9; Alemanya, 0,7, i Portugal, 0,6.
No ens ha de sorprendre que diferents es-
tudis detectin confusió entre els usuaris 
pel que fa a les tecnologies dels vehicles, 
els ajuts disponibles, la insufi cient xarxa 
pública de recàrrega i la falta de facilitats 
d’instal·lació de punts de recàrrega en 
aparcaments privats. 
Sembla del tot necessari un replan-
tejament seriós i profund del projec-
te d’electrifi cació de la mobilitat si no 
volem quedar enrere en la millora de la 
qualitat de l’aire i en la competitivitat 
econòmica. 

“
L’evolució cap a vehicles 
i tecnologies més 
sostenibles és una 
necessitat absoluta per 
a tota la societat.

”

Els mecànics del RACC són, 
probablement, la cara més visible en la 
qual es materialitza la vocació de servei 
de l’entitat, que ha acompanyat el soci en 
tot moment durant la pandèmia.
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Nous vehicles elèctrics

El RACC incorpora 13 vehicles 
sostenibles a la seva fl ota d’assistència
Els mecànics de l’entitat asseguren que la incorporació d’aquests vehicles és molt positiva, tant per 
a ells com per als socis i el medi ambient.

El RACC incorpora 13 vehicles amb 
motorització híbrida i elèctrica. El 
model seleccionat és el Hyundai Ko-
na, i amb la seva incorporació un de 
cada tres vehicles del RACC ja està 
propulsat per motors totalment o 
parcialment elèctrics. Aquests mo-
dels permeten ser equipats amb to-
tes les eines i utillatges d’un vehicle 
taller i disposen d’una autonomia de 
500 km diaris que els permet operar 
en entorns urbans i fer una mitjana 
de més de 15 serveis al dia. Amb 
aquesta inversió, l’entitat reafirma el 
seu compromís de guanyar sosteni-
bilitat en totes les seves operacions. 

Els nous cotxes taller donen servei a 
les àrees metropolitanes de Barcelo-
na i Madrid, i Xavier Castells, Màna-
ger de Mitjans Propis i del Departa-
ment Tècnic del RACC, assegura que 
“ens ajudaran a reduir encara més 
els impactes ambientals durant les 
assistències, sense renunciar a les 
prestacions mecàniques necessàri-
es. I la valoració percebuda per part 
dels nostres socis és molt positiva”. 

Xavier Sendra, mecànic del RACC, 
declara que “la gran autonomia 
d’aquests vehicles permet cobrir 
qualsevol distància per prestar les 
assistències, i com que són més silen-
ciosos i no tenen vibracions del mo-
tor, es redueixen considerablement 
l’estrès i el cansament de conduir”. 
I seguint amb els aspectes positius 
del motor, Josep Vañó, també mecà-
nic del Club, afegeix que “la resposta 
del motor i la suavitat mecànica són 

molt bones, així com la manejabili-
tat i la visibilitat als pàrquings”. Així 
doncs, la gran diferència del servei 
del RACC és la capacitat de reparar 
una avaria a l’instant i al mateix 
lloc en què el vehicle ha tingut el 
problema, perquè el seu objectiu és 
que, sempre que sigui possible, el 
soci pugui continuar el seu viatge, la 
qual cosa s’aconsegueix en el 91,5% 
dels casos.  

Última tecnologia
Un vehicle taller com els Hyundai 
Kona híbrids i elèctrics porten les 
eines i els recanvis necessaris per 

“El RACC fa més de 
588.000 intervencions 
d’assistència per 
reparar avaries en 
automòbils i motos a 
tot l’Estat cada any.
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“El RACC fa més de 
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reparar avaries en 
automòbils i motos a 
tot l’Estat cada any.
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20%
de descompte

Fins a un 

MOTO

Els preus són orientatius i poden variar en funció de paràmetres concrets com l’edat, l’antiguitat del carnet i l’historial del conductor. Producte distribuït sota la marca/xarxa comercial del RACC per RACC Mediagent, 
S.A.U., agència d’assegurances exclusiva de GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U., autoritzada per operar en el ram de les assegurances de vida, malaltia, accidents i assistència 
sanitària amb Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. (registre DGSFP amb codi C0708A5820170); i assegurat per GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. 
Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF A-59.575.365 i RM Barcelona amb T. 20701, F. 4, F. B-11.217 (registre DGSFP amb codi C0708). Internet Broker, S.L., amb domicili social a Ronda Sant Antoni, 
36-38, de Barcelona, amb CIF B-62327796 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb T. 32792, F. 142, F. B-217470, i al Registre Especial de la Direcció General d’Assegurances (Ministeri d’Economia i Hisenda) 
amb la clau J-2098. ATLANTIS CORREDURÍA DE SEGUROS Y CONSULTORÍA ACTUARIAL, S.A., amb domicili social al c/ López de Hoyos, 145, de Madrid, amb CIF A-79222857 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid 
amb T. 9968, F. 128, F. 90862-1, i al Registre Especial de la Direcció General d’Assegurances amb la clau J-1402. Amb la col·laboració de RACC Servicios de Gestión, S.L.

  

I
racc.cat

696 861 660
I900 357 357

  

La meva assegurança de moto 
sempre em respon... 

Perquè és el RACC

188 € 208 €

Indemnització 
de fins a 10.000 € 
per al conductor 
en cas d’accident

Solucionem 
l’avaria 
a l’instant

Cobrim el valor 
total de la moto 
en cas de robatori

Honda 
SH 125i
Tercers 
amb robatori 
i incendi

150 € 187 €

Tercers 
amb robatori 
i incendi

Yamaha 
XMAX 300

151 €

Tercers 
amb robatori 
i incendi

BMW 
R1250GS 2021

166 €

Gaudeix 
d’1 mes gratis

amb el codi
RACC1MESGRATIS

El teu patinet
elèctric des de

2,10€/dia

La teva bicicleta 
elèctrica des de

2,90€/dia

CityTrips llança subscripcions
de vehicles elèctrics a Barcelona 
Els hàbits de mobilitat de la ciutadania han canviat i cada vegada són més les persones que 
utilitzen la bicicleta i el patinet elèctric com a transport. Ara, amb CityTrips és possible subscriure’s 
a aquests vehicles per gaudir-ne quan ho necessitis.

Desplaça’t per la ciutat sense preocupacions i amb les màximes garanties.
Per a més informació, visita gocitytrips.shop. Trobaràs tots els avantatges que tindràs en subscriure-t’hi.

Sense despeses amagades. 
Tot el que necessites per mou-
re’t amb tranquil·litat i segu-
retat. El preu inclou vehicle, 
assegurança i manteniment.

Sense permanència. Perso-
nalitza la teva subscripció, 
tria entre setmanal, mensu-
al o trimestral i cancel·la-la 
quan vulguis. Tu tries!

Vehicles amb les millors pres-
tacions. Obté el teu patinet i 
bicicleta elèctrics d’alta gam-
ma amb tot inclòs per molt 
poc al mes.

100% elèctric, 0 emissions. 
Es tracta de l’opció més sos-
tenible, ja que són vehicles 
elèctrics, els més respectuo-
sos amb el medi ambient.
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Sense canviar de banc
i amb 0 comissions 

Totalment gratuït, mai
pagaràs manteniment 

Consulta les condicions de cada marca col·laboradora a www.racc.cat/targeta-racc-master.

  Per ser del RACC,
benvingut al doble estalvi 

I
racc.cat

 
I900 357 357
696 861 660

Entra, compra i estalvia en milers
d’establiments físics i online. 

Amb l’app de RACC Master,
fas la teva compra i reps un

 percentatge del que has pagat.

Compres que
et tornen diners

Descomptes en
compres físiques i online 

Tamaño real para reverso tarjetas

Sol·licita gratisel carnet de sociRACC Masteral 900 357 357

Una targeta 
MasterCard

Tamaño real para reverso tarjetas

Rescat a Menorca

“El RACC es va portar de 
meravella i es va preocupar 
per mi en tot moment”.
Encara m’emociono quan recordo tot 
el que va passar el 31 d’agost passat. 
Érem a Menorca de vacances i em vaig 
anar a banyar a la platja. Ja no en vaig 
sortir. Vaig patir un ictus mentre era 
a l’aigua, i no sé si va ser un banyista 
o un socorrista, però quan em va veure 
de cap per avall algú em va auxiliar. 
Em van portar a la sorra i allà, mentre 
arribava l’ambulància, un metge que hi 
havia a la platja em va fer un massatge 
de reanimació cardíaca. L’ambulància 
em va portar a l’hospital de Maó, on 
vaig estar prop d’un mes.

Els meus fi lls van coordinar amb el 
RACC el meu trasllat amb avió medi-
calitzat a Barcelona. No estic content 

amb el RACC, sinó supercontent, per-
què ha estat l’única entitat que m’ha 
respost. Es van portar de meravella i es 
van preocupar per mi en tot moment. 
A més, a l’avió tota l'estona vaig estar 
acompanyat d'una doctora i una in-
fermera. Quan vam ser a Barcelona, 
em van portar a l’Institut Guttmann 
per continuar la meva rehabilitació i 
ara, ja a casa, continuo treballant en 
la meva recuperació. Estic molt agra-
ït. També em sento en deute amb les 
persones que em van socórrer a la 
platja i a les quals m’encantaria po-
der donar les gràcies personalment. 

Luis Àngel Almajano_ Trasllat des de 
Menorca.

Compta amb 
l’ajuda del RACC 
les 24 hores
El RACC disposa d’un equip de pro-
fessionals les 24 h tots els dies de 
l’any per oferir als seus socis assis-
tència en viatge, mèdica, mecànica 
i a casa. Sempre que necessitis aju-
da amb la teva família i amics, o en 
qualsevol emergència de la llar, truca 
al 900 242 242 (des de l’estranger, 
+34 93 495 51 51) o posa’t en con-
tacte amb nosaltres mitjançant l’app 
d’assistència. 

El 2021 es van fer

77.825
serveis d’assistència mèdica,

el 8% del total dels serveis 
d’assistència prestats.

El 2021 es van fer

342.239
serveis d’assistència a la llar,

el 34%   del total dels 
serveis d’assistència prestats. 

El 2021 es van fer

588.123
serveis d’assistència mecànica,

el 58%   del total dels 
serveis d’assistència prestats.

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

El soci del RACC va ser 
rescatat amb èxit després de 
patir un ictus a la platja.
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Reformes amb estil

Cuina oberta al saló i 
menjador amb península i 

barra d’offi ce amb tamborets 
com a element separador.

Tendències 
en reformes 
integrals
Descobreix quines són les tendències més 
importants i imprescindibles en reformes 
integrals perquè puguis gaudir d’una llar a 
l’última, més funcional i estètica.
PER ESTHER ALGARA
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“

Cristina Prat. Arquitecta. 

La majoria de clients han 
començat a donar molt valor a 
la lluminositat de tots els 
espais, la practicitat i la 
flexibilitat d’ús i la comoditat 
en la neteja.

Fernanda Burón. Interiorista. 

Quan creem un projecte, ho 
fem pensant a ajudar que la 
vida en família sigui més 
harmoniosa i, sobretot, a 
facilitar el dia a dia, creant 
espais lluminosos, còmodes i 
acollidors. D’aquesta manera, 
no hi ha cap altre lloc millor per 
gaudir de la família i dels amics 
com a la teva llar!

Ariadna Gardela. Arquitecta tècnica. 

Aposta per un nou estil de vida! 
Elimina les barreres 
arquitectòniques de la teva llar, 
aconsegueix estances obertes 
i visualment més àmplies i 
dona pas a noves vies de llum. 
Un espai diàfan afavorirà les 
relacions entre els integrants 
de la casa.

”
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Reformes amb estil

(A dalt) zona d’estar i menjador amb doble entrada 
de llum natural. (Esquerra) cuina i menjador oberts 
amb passadís central. (Dreta) bany complet amb 
muret separador del vàter.

Per gaudir d’un habitatge actualitzat 
i d’acord amb les noves necessitats 
que hem descobert després de me-
sos de confinament, és evident que 
hem d’intervenir en la nostra llar 
amb reformes parcials o integrals.

Espais oberts
El 2022 els espais oberts continuen 
sent una de les tendències princi-
pals, especialment a les llars de di-
mensions més reduïdes en què es 
busca guanyar espai i gaudir de més 
funcionalitat. Definitivament, la se-
paració d’espais ha quedat enrere, 
i el concepte ‘open space’ guanya 
adeptes dia a dia.

Gràcies a l’obertura d’espais en es-
tances principals com la cuina, el saló 
i el menjador, aconseguim generar 
més sensació d’amplitud de l’espai, a 
més de multiplicar la lluminositat, 
ja que l’absència d’envans permet 
que la llum natural arribi fàcilment 
a tots els racons.

Distribuir correctament un espai 
obert també permet facilitar la mo-
bilitat pels tres ambients i fomenta la 
conversa i la participació en família. 
I això, en aquests temps, sens dubte 
és un valor a l’alça.

Il·luminació natural
El fet d’haver estat tant de temps tan-
cats a casa, especialment en habi-
tatges sense una terrassa o un balcó 
que ens permetés gaudir d’una ma-
nera o una altra d’una sortida exte-
rior, ha fet que valorem molt més la 
llum natural.

Per això, és molt freqüent que avui 
dia una de les reformes que més es 
demana sigui la instal·lació de grans 
finestrals que permetin l’entrada i la 
fluïdesa de la llum del sol a tot l’ha-

bitatge, de manera que cada espai 
es converteixi en un lloc més agra-
dable i acollidor.

A més, hem de tenir en compte que 
la incidència de la llum del sol ofe-
reix un estalvi energètic important, 
ja que serveix de suport per escal-
far l’habitatge de manera natural, 
redueix l’ús de la calefacció durant 
els mesos més freds de l’any i ens 
permet gaudir de més hores de llum 
sense necessitat de connectar les 
lluminàries, de manera que s’evita 
el consum elèctric que produeixen 
quan estan enceses.

En qualsevol cas, és imprescindible 
instal·lar uns bons tancaments que 
permetin aïllar l’interior de l’habi-
tatge. Els més utilitzats són els d’alu-
mini, fusta i PVC.

“Distribuir 
correctament 
un espai obert 
facilita la mobilitat 
entre els diferents 
ambients i fomenta 
la participació i la 
conversa en família.

”
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“Distribuir 
correctament 
un espai obert 
facilita la mobilitat 
entre els diferents 
ambients i fomenta 
la participació i la 
conversa en família.
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Nexdom:
millorem la teva llar
Truca al 93 495 50 30 
o entra a nexdom.racc.cat

Nexdom t’ajuda a 
reformar casa teva

Si vols adaptar la llar 
a les teves necessitats i a les de

la teva família, amb Nexdom 
només t’hauràs de preocupar 

de gaudir del resultat fi nal.

Fem projectes 
de reforma integral. 

Adaptem la cuina
i el bany al teu estil de vida.

T’oferim un
pressupost tancat.

Amb la garantia i la 
professionalitat del RACC. 

únics i personalitzables, fàcilment 
combinables amb altres colors, tex-
tures i materials.

Tancaments de vidre
Els tancaments de vidre són una 
altra gran tendència decorativa el 
2022. Un tancament ens permet 
gaudir de l’exterior  a qualsevol 
època de l’any, independentment 
de si fa fred o calor i, a més, per-
met augmentar l’espai útil de la llar, 
ja que podem habilitar la terrassa 
com a despatx, sala de jocs, zona 
d’office, etc., un avantatge que cal 
tenir en compte, especialment en 
el moment de reformar habitatges 
petits. Els tancaments d’aquest ti-

pus també són molt útils en espais 
interiors, com la cuina, per exemple, 
ja que en substituir algun envà per 
un tancament vidrat s’aconsegueix 
multiplicar la sensació d’amplitud. 
A més, ens ajudarà a aconseguir 
més lluminositat a la nostra cuina, 
ja que permetrà el pas de la llum 
natural alhora que estalviarem en 
el consum d’energia.

Un altre benefici que s’aconsegueix 
és la continuïtat visual, ja que sem-
bla que la cuina s’obri al saló, però es 
manté certa privacitat entre espais i 
s’evita que els fums i les olors de la 
cuina es propaguin per la resta de 
la nostra llar.p
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En el cas del PVC, com que és un 
material no conductor, proporciona 
un nivell d’aïllament més alt quan les 
temperatures són baixes, per la qual 
cosa s’aconsegueix un estalvi subs-
tancial de calefacció a l’hivern. També 
és un material especialment eficient 
en els mesos més calorosos de l’any, 
si es disposa d’aire condicionat.

Si optem pels tancaments d’alumi-
ni, tot i que condueixen més la calor, 
podem triar un sistema de tancament 
abatible amb ruptura de pont tèrmic, 
que també servirà per aconseguir un 
nivell d’aïllament més alt.

Banys tipus spa
i elements de color negre
Els banys han deixat de ser estances 
secundàries i fosques per conver-
tir-se en espais principals on gaudir 
de grans moments de relaxació a casa.

Per això, una de les reformes inte-
grals o parcials de tendència és la 
reconversió del bany tradicional en 
un spa domèstic.

Tot i que en banys de petites dimen-
sions és habitual apostar per la subs-
titució de la banyera per una dutxa 
equipada amb columna d’hidromas-
satge, en banys de grans dimensions 
no podem obviar les banyeres com a 
eina ideal que ens permet desconnec-
tar i així gaudir d’una estona agrada-
ble sense necessitat de sortir de casa.

Pel que fa a gammes cromàtiques de 
tendència, podem afirmar que, tant 
en banys com en cuines, el color ne-
gre s’ha convertit en un imprescin-
dible, bé per aplicar-lo de manera 
‘total black’, creant una uniformitat 
cromàtica absoluta en l’espai, o sim-
plement amb la col·locació de petits 
detalls d’aquest color. 

Si apostem per aquesta tendència, 
aconseguirem donar un canvi radi-
cal a l’estètica de la nostra cuina o 
bany, tot i que serà imprescindible 
determinar si preferim decantar-nos 
per un acabat mat o brillant. Si bus-
quem un acabat més actual, des del 
departament de reformes i interi-
orisme Nexdom ens recomanen el 
lacat o brillant com la millor opció. 
En cas que preferim dotar la nostra 
cuina o bany d’una estètica més nòr-
dica o vintage, és preferible escollir 
la versió mat.

Tot i que pot semblar arriscat, el 
negre és un color elegant, sofisticat 
i versàtil que permet crear espais 

“Tot i que pot 
semblar arriscat, 
el negre és un 
color elegant i 
versàtil que permet 
crear espais 
únics, fàcilment 
combinables 
amb altres tons i 
materials.

”
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SI PENSES
EN REFORMES, 

PENSA EN
NEXDOM 

Cuidem la teva llar

934 955 030

En les sol·licituds de reformes s’haurà d’abonar el cost de l’avantprojecte a l’inici del procés, que es descomptarà del pressupost fi nal de la reforma. Consulteu les 
condicions específi ques de cada reforma. Actualment, Nexdom ofereix serveis de reformes als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, Sabadell i Terrassa. 
En els propers mesos, tenim previst ampliar la nostra cobertura geogràfi ca a nous territoris.

Nova línia de reformes funcionals

REFORMA INTEGRALREFORMA DE CUINA

REFORMA DE LAVABO

Des de  40.000 €Des de  14.000 €

Des de  4.000 €
REFORMA DE BANY
Des de  6.900 €
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Jo soc
del RACC 

 

I aquest estiu viatjaré amb tranquil·litat 
i amb la millor protecció

 

Compensació ampliable de fins a 1.200 € 
per pèrdua o robatori d’equipatge*

Indemnització de fins a 6.000 € per 
cancel·lació del viatge**

Despeses mèdiques a l’estranger 
ampliables de fins a 100.000 €*

Accés a sales VIP d’aeroports de tot 
el món per si necessites descansar*

 
  

I
racc.cat

696 861 660
I900 357 357

*Límits de la cobertura RACC Travel Plus. **Mòdul opcional de cancel·lació de viatge. 50% de dte. Exclusiu per a socis RACC que contractin RACC Travel Plus com a 2a modalitat. Pots consultar les prestacions 
de l’assistència i les bases legals a www.racc.cat. Producte distribuït sota la marca/xarxa comercial del RACC per RACC Mediagent, S.A.U., agència d’assegurances exclusiva de GACM Seguros Generales, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U., autoritzada per operar en el ram de les assegurances de vida, malaltia, accidents i assistència sanitària amb Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. 
(registre DGSFP amb codi C0708A58201740); i assegurat per Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF 
A-65782807 i RM Barcelona T. 43137, F. 63, F. B-423520 (registre DGSFP amb codi C0790).

Amplia les cobertures de la teva assistència en viatge i 
adapta-les a la teva destinació amb un 50% de dte.**

La cobertura mundial més completa per als teus viatges. Amb el RACC evitaràs 
imprevistos en cas de pèrdua de l’equipatge, d’accident o de malaltia.

Viatjar amb 
la millor 
assistència
Planifi ca les teves pròximes 
vacances amb tota llibertat 
i màxima cautela amb 
l’assistència en viatge RACC, 
que inclou cobertura covid-19. 

 Les ganes de viatjar s’han multipli-
cat després de la pandèmia, però la 
manera de fer-ho s’ha transformat, 
com també ho ha fet el perfil del vi-
atger, que ara es mostra més prudent 
i responsable sobre les incerteses 
que envolten els viatges. Gaudir de 
l’experiència viatgera amb la màxima 
seguretat és avui un valor afegit que 
converteix les pòlisses d’assistència 
en viatge en les millors companyes 
de ruta.

Com sempre, des del RACC, consci-
ents de la necessitat de protegir-se 
davant de la irrupció del coronavi-
rus, hem inclòs en tots els nostres 
productes d’assistència en viatge la 
cobertura covid-19, que se suma a 
la resta de serveis i garanties per 
adaptar-se al màxim a les necessitats 
personals. Amb això, l’assistència 
mèdica del Club, que suposa un 20% 
de les incidències més freqüents en 
viatges, darrere de les cancel·laci-
ons (amb més del 55%), suma força 
i aporta més seguretat a tota mena 
de viatgers.p

Una extensa cobertura ampliable que s’adapta a les teves necessitats.
Truca al 900 357 357 o consulta’n totes les prestacions a www.racc.cat/asseguranca-viatge/

MODALITAT RACC A LA QUAL FA REFERÈNCIA LA COLUMNA A: RACC GLOBAL I RACC GLOBAL BENEFICIARI. 
LÍMITS INDICATS EN COBERTURES AMPLIABLES DE LA MODALITAT RACC TRAVEL PLUS I MÒDUL DE CANCEL·LACIÓ FINS A 6.000€ 
(COLUMNA B).

Tu tries la cobertura, nosaltres ens 
ocupem de la teva seguretat
Cobertures per a socis. L’assistència 
mèdica a l’estranger per malaltia pot 
duplicar el cost total del viatge. Davant 
d’aquesta possibilitat, la cobertura en 
viatge RACC respon si et poses malalt i 
et cobreix les despeses fi ns a 30.000€. 
També inclou la repatriació il·limitada 
des de qualsevol part del món o la com-
pensació en cas de pèrdua i/o robatori 
de l’equipatge fi ns a 600€, entre altres 
cobertures. 

Amplia les cobertures. Pots contrac-
tar una pòlissa que cobreixi fi ns a 
100.000€ en despeses mèdiques o 
accés a sales VIP. Segons l’informe 
Baggage IT Insights de SITA del 2019, 
6 de cada 1.000 maletes facturades 
es perden o arriben amb retard. Per ai-
xò, el RACC et garanteix que, si perds 
l’equipatge, te’l roben o arriba amb 
desperfectes, rebràs una compensa-
ció de fi ns a 1.200€.
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Erupció d’una 
fi ssura del volcà 

Bárðarbunga, al camp 
de lava d’Holuhraun, 

al costat de la glacera 
Vatnajökull. 

Grans destinacions
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La força 
de la terra
La visió dels volcans en erupció genera un 
estat hipnòtic: la força de la terra fa emergir 
rius de lava incandescents entre rugits 
estremidors. Si t’atreuen els volcans, aquests 
són alguns dels més importants que estan 
en actiu i que pots visitar. PER MÓNICA GALINDO
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De viatge Grans destinacions
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RACC Travel
et recomana 
●   Islàndia. Eyjafjallajökul.

Inclou vols, hotel i taxes.

5 dies des de 790€
●   Etna+Stromboli (Eolias).

Inclou vols, hotel, cotxe de lloguer 
i taxes.

8 dies des de 905€
●   Costa Rica.

Inclou vols, circuit, hotels, cotxe de 
lloguer i taxes.

9 dies des de 1.550€
●   Krakatoa, Indonèsia.

Inclou vols, trasllats, circuit, hotel 
i taxes.

13 dies des de 2.210€
●   Kona, Hawaii.

Inclou vols, combinat Hono-
lulu-Kona-Maui; hotels i taxes.

12 dies des de 3.660€
PREUS PER PERSONA PER A UNA HABITACIÓ DOBLE. 
SORTIDES DES DE BARCELONA. CONSULTA LES SORTIDES 
DES D’ALTRES CIUTATS. PREUS SUBJECTES A LA 
DISPONIBILITAT QUE HI HAGI EN EL MOMENT DE FER 
LA RESERVA. OFERTES NO ACUMULABLES A ALTRES 
PROMOCIONS O DESCOMPTES.

Fes ara la reserva
Més informació al
telèfon 93 208 70 00, a 
les agències i a racctravel.com

macions singulars. Quatre dels 300 
cràters del volcà són al cim i estan 
en actiu. L’olor d’ou podrit del sofre 
acompanya la vista de les columnes 
de fum. Es tracta del volcà actiu més 
gran d’Europa que des del 2018 erup-
ciona gairebé cada any. Això obliga 
les dues petites estacions d’esquí que 
hi ha abans d’arribar al cim a mou-
re constantment el telecadira per 
esquivar els cràters nous.

Visita obligatòria amb guies locals. Està 
prohibit visitar-lo per lliure, de ma-
nera que hi has d’anar en companyia 
de guies locals. Pots pujar-hi practi-
cant el senderisme, però has d’estar 

en molt bona forma física. Una altra 
opció més relaxada és pujar en un 
4x4 fins al punt màxim al qual es 
pot ascendir. Passeja pels poblets, 
com Taormina o Castiglione di Sici-
lia, que s’aixequen als pendents del 
volcà, entre vinyes i arbres.

Rugits a Stromboli. I de l’Etna a les 
properes Eolias, unes illes d’origen 
volcànic que han marcat el seu pai-
satge agrest. Aprofita la visita per 
apropar-te a Stromboli. Aquesta 
illa és bàsicament un volcà que no 
para de rugir. El so és colpidor. Cap 
al tard, ves al costat oest per veu-
re com el volcà escup lava que va k

RACC Mobility Club JUNY 2022    61

Grans destinacions

RIDDHISH CHAKRABORTY/GETTY

Islàndia.
Terra de gel i foc
Si t’atreuen els volcans, has de visi-
tar Islàndia. Les glaceres i el clima 
àrtic s’enfronten constantment a la 
calor explosiva de la Terra. El resul-
tat és un paisatge volcànic auster i 
de gran bellesa. Dels 130 volcans 
d’Islàndia, el més conegut és l’im-
pronunciable Eyjafjallajökull, que 
l’any 2010 va col·lapsar el trànsit aeri 
de tot Europa. Viatjant per la Ring 
Road des de Reykjavík a Vik podràs 
veure, al costat del mar, algunes de 
les roques que va expulsar el volcà. 
També pots visitar el camp de lava 
d’Holuhraun, creat per erupcions de 

fissura. La majoria prové de l’erupció 
d’una fissura del volcà Bárðarbunga 
el 2014, que està situat sota el gel 
de la glacera Vatnajökull. Aquesta 
combinació de gel i foc fa d’Islàndia 
un lloc singular. 

Magma entre plaques. La seva força 
volcànica es deu al fet que s’assen-
ta sobre la dorsal mesoatlàntica, 
que separa les plaques tectòniques 
d’Amèrica del Nord i Euràsia. Quan 
les plaques es desplacen, el mag-
ma de la capa va emergint a través 
d’erupcions volcàniques. A Þingvellir 
podràs recórrer una vall que separa 
les plaques i, fins i tot, podràs fer 

esnòrquel o submarinisme entre els 
dos continents a la fissura de Silfra. 
Aprofita els brolladors termals natu-
rals i banya’t en un hot tub. Són una 
espècie de piscines calentes, punt 
de reunió social dels islandesos. Són 
com els pubs per als anglesos. Aprofita 
per viatjar-hi a l’estiu, quan pràcti-
cament no hi ha nit. 

Etna i Stromboli (Itàlia). 
On les entranyes rugeixen
Un dels punts més hipnotitzants de 
Sicília és el cim del volcà Etna. Hi 
pots pujar fins a la cota 2.500, un 
lloc d’aspecte lunar, desèrtic, amb 
lava solidificada que ha creat for-

(Dreta) Taormina, amb el seu imponent amfi teatre grec, és un dels pobles que s’aixequen als pendents del volcà 
Etna, el més gran en actiu d’Europa. (Esquerra) El volcà Poás, a Costa Rica, té una llacuna d’aigües àcides al seu 
cràter actiu. El gran repte és pujar-hi d’hora perquè els núvols no la tapin.
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Els plans més fascinants per a aquest estiu 
combinant cultura, fantasia, tranquil·litat  
i aventura

Per ser del RACC, 
t’oferim els millors 
viatges en família 
per Europa

Preus per persona en habitació doble. Sortides des de Barcelona en vol directe. Consulta’n les sortides des d’altres ciutats. Preus subjectes a la disponibilitat en el moment 
de fer la reserva. Ofertes no acumulables amb altres promocions o descomptes.

1.245 €
8 dies
des de

Vols + cotxe de lloguer + hotels 
+ entrades als parcs + taxes

MUNIC AMB
PLAYMOBIL 
I LEGOLAND

1.360 €
8 dies
des de

Vols + trasllat + hotel 
+ visites S/P + taxes 

AÇORES
ENTRE BALENES

I VOLCANS

615 €
6 dies
des de

Vols + hotel + entrada al 
parc + cotxe de lloguer + taxes 

AMSTERDAM
I EFTELING

1.285 €
8 dies
des de

Vols + cotxe de lloguer
+ allotjament + circuit i 

visites S/P + taxes

ESLOVÈNIA, 
LA TERRA DELS

DRACS

Vols + cotxe de lloguer 
+ vil.la+ taxes

1.875 €
8 dies
des de

LLACS DE
FINLÀNDIA

EN CABANES

560 €
5 dies
des de

Vols + hotel + entrada 
al parc + taxes 

LONDRES 
I HARRY POTTER

k
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baixant pels laterals fins a arribar 
al mar, en l’anomenada Sciara del 
Fuoco. Hi ha rutes guiades a peu 
per veure aquest espectacle de la 
naturalesa però has d’estar en forma 
per fer-les sense problemes. També 
hi pots anar amb vaixell per veu-
re aquest fenomen des del mar. És 
preferible anar-hi a la primavera 
o a la tardor per evitar la calor de 
Sicília a l’estiu. 

Poás (Costa Rica).
Volcans que juguen 
al tres en ratlla
Un dels atractius més grans d’Amè-
rica Central són els volcans de Costa 
Rica. N’hi ha més de 200, però no-
més cinc continuen en actiu. L’ac-
tivitat volcànica ha donat lloc a una 
terra molt fèrtil. Gràcies a això s’ha 
convertit en un dels països del món 
amb més biodiversitat. Tres dels 
volcans més importants sembla que 
s’uneixen en una línia recta, com 
si juguessin al tres en ratlla. Són 
el Poás, l’Irazú i el Turrialba, els 
més propers a la capital. Tampoc 
pots marxar del país sense visitar 
el volcà Arenal, considerat un dels 
més bonics del món.

La llacuna àcida. El Poás està en un 
parc nacional i té 3 cràters ben di-
ferenciats. El més destacat i en actiu 
està situat en una plana d’aspecte lu-
nar. A l’interior hi ha una llacuna de 
color turquesa, d’aigua calenta i àcida. 
Al Parc Nacional Volcà de Poás hi 
ha diversos senders. Un d’aquests et 
condueix fins a un mirador del crà-
ter i la llacuna. En els altres podràs 
admirar la vegetació i la fauna de la 
zona. Per veure amb tranquil·litat el 
volcà i les cascades de la Paz, cal 
que hi vagis a primera hora del dia, 
perquè més tard els núvols ho tapen 
tot. El millor moment per visitar-lo 
és de desembre a abril, durant l’es-
tació seca.p
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4
La Nova York de moda
de “Sex and the City”.
Nova York (Estats Units).
Quatre dones a la trentena viuen, 
treballen i s’obren a l’amor i al sexe 
d’una manera que no s’havia vist fins 
aleshores a la televisió. La sèrie va 
immortalitzar la Nova York més de 
moda: Meatpacking District, Magno-
lia Bakery o botigues de moda com 
Prada o Manolo Blahnik. Encara fun-
ciona un tour organitzat pels llocs 
més emblemàtics de la sèrie.

5
“Borgen”. Política
i un toc danès.
Copenhaguen (Dinamarca).
Què hi ha millor que recórrer Co-
penhaguen en bici. Això és el que 
fa la primera ministra de la sèrie 
Borgen, que va en bici a la feina. El 
Palau de Christiansborg, la seu re-
ial del Govern i del Parlament da-
nesos, és clau a la sèrie, i a la font 
dels jardins de la Royal Library els 
protagonistes mantenen discussions 
i negociacions.

RACC Travel
et recomana 
●   París.

Inclou vol, hotel i taxes.

6 dies des de 520€
●   Edimburg.

Inclou vol, hotel i taxes.

6 dies des de 655€
●   Corfú (Grècia).

Inclou vol, hotel i taxes.

9 dies des de 605€
●   Nova York.

Inclou vol, hotel i taxes.

7 dies des de 1.040€
●   Copenhaguen.

Inclou vol, hotel i taxes.

6 dies des de 615€
PREU PER PERSONA PER A UNA HABITACIÓ DOBLE. 
SORTIDES DES DE BARCELONA EN VOL DIRECTE. CONSULTA 
LES SORTIDES DES D’ALTRES CIUTATS. PREUS SUBJECTES 
A LA DISPONIBILITAT QUE HI HAGI EN EL MOMENT DE 
FER LA RESERVA. OFERTES NO ACUMULABLES A ALTRES 
PROMOCIONS O DESCOMPTES.

Fes ara la reserva
Més informació al
telèfon 93 208 70 00, a 
les agències i a racctravel.com
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3
La naturalesa salvatge
de “Els Durrell”.
Corfú (Grècia).
La sèrie sobre les aventures dels 
Durrell a Corfú és una glopada d’aire 
fresc. Algunes localitzacions que no 
t’has de perdre: el port de Corfú i 
Mon Repos, on va néixer el difunt 
duc d’Edimburg, i els espectacu-
lars penya-segats de Cap Drastis, 
al nord. A Kalami et pots allotjar a 
la Casa Blanca, on va viure Lawren-
ce Durrell.

2
“Outlander”,
el viatge en el temps.
Escòcia (Regne Unit).
Aquesta història d’amor i aventures 
té com a protagonista principal les 
Highlands escoceses. Visita Inver-
ness, on va començar tot. Craigh na 
Dun, les pedres a través de les quals 
Claire viatja en el temps, no exis-
teix. Sembla que es van inspirar en 
Clava Cairns. Apropa’t a Culloden, 
per veure l’escenari de la batalla, i 
a Midhop Castle, la llar dels Fraser.

1
“Emily in Paris”, french chic 
vs. glamur americà.
París (França).
El París més glamurós és l’escenari 
d’aquesta comèdia que enfronta la 
visió de la vida i el luxe de francesos 
i nord-americans. Els llocs clàssics 
de París no hi falten. Si vols visitar el 
barri de l’Emily, has d’anar al Barri 
Llatí, a la Place de l’Estrapade. Allà 
mateix hi ha el Cafè de la Nouvelle 
Marie i Terra Nera, el restaurant Les 
Deux Compères de Gabriel.

Sèries de televisió
que inspiren a viatjar
Com es decidia on es viatjava abans que existissin el cinema i la televisió? 
Segurament per la recomanació d’amics o familiars o per la lectura d’un 
llibre. En l’època de més esplendor de la fi cció televisiva, les sèries inspiren 
els viatges. Aquí en tens unes quantes propostes. PER MÓNICA GALINDO

Pont des Arts. En aquest pont pintoresc sobre el Sena, l’Emily diu per telèfon al seu xicot americà que és un 
lloc molt romàntic. 66 Perry Street. L’apartament de Carrie Bradshaw al Greenwich Village.
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4
La Nova York de moda
de “Sex and the City”.
Nova York (Estats Units).
Quatre dones a la trentena viuen, 
treballen i s’obren a l’amor i al sexe 
d’una manera que no s’havia vist fins 
aleshores a la televisió. La sèrie va 
immortalitzar la Nova York més de 
moda: Meatpacking District, Magno-
lia Bakery o botigues de moda com 
Prada o Manolo Blahnik. Encara fun-
ciona un tour organitzat pels llocs 
més emblemàtics de la sèrie.

5
“Borgen”. Política
i un toc danès.
Copenhaguen (Dinamarca).
Què hi ha millor que recórrer Co-
penhaguen en bici. Això és el que 
fa la primera ministra de la sèrie 
Borgen, que va en bici a la feina. El 
Palau de Christiansborg, la seu re-
ial del Govern i del Parlament da-
nesos, és clau a la sèrie, i a la font 
dels jardins de la Royal Library els 
protagonistes mantenen discussions 
i negociacions.

RACC Travel
et recomana 
●   París.

Inclou vol, hotel i taxes.

6 dies des de 520€
●   Edimburg.

Inclou vol, hotel i taxes.

6 dies des de 655€
●   Corfú (Grècia).

Inclou vol, hotel i taxes.

9 dies des de 605€
●   Nova York.

Inclou vol, hotel i taxes.

7 dies des de 1.040€
●   Copenhaguen.

Inclou vol, hotel i taxes.

6 dies des de 615€
PREU PER PERSONA PER A UNA HABITACIÓ DOBLE. 
SORTIDES DES DE BARCELONA EN VOL DIRECTE. CONSULTA 
LES SORTIDES DES D’ALTRES CIUTATS. PREUS SUBJECTES 
A LA DISPONIBILITAT QUE HI HAGI EN EL MOMENT DE 
FER LA RESERVA. OFERTES NO ACUMULABLES A ALTRES 
PROMOCIONS O DESCOMPTES.

Fes ara la reserva
Més informació al
telèfon 93 208 70 00, a 
les agències i a racctravel.com
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3
La naturalesa salvatge
de “Els Durrell”.
Corfú (Grècia).
La sèrie sobre les aventures dels 
Durrell a Corfú és una glopada d’aire 
fresc. Algunes localitzacions que no 
t’has de perdre: el port de Corfú i 
Mon Repos, on va néixer el difunt 
duc d’Edimburg, i els espectacu-
lars penya-segats de Cap Drastis, 
al nord. A Kalami et pots allotjar a 
la Casa Blanca, on va viure Lawren-
ce Durrell.

2
“Outlander”,
el viatge en el temps.
Escòcia (Regne Unit).
Aquesta història d’amor i aventures 
té com a protagonista principal les 
Highlands escoceses. Visita Inver-
ness, on va començar tot. Craigh na 
Dun, les pedres a través de les quals 
Claire viatja en el temps, no exis-
teix. Sembla que es van inspirar en 
Clava Cairns. Apropa’t a Culloden, 
per veure l’escenari de la batalla, i 
a Midhop Castle, la llar dels Fraser.

1
“Emily in Paris”, french chic 
vs. glamur americà.
París (França).
El París més glamurós és l’escenari 
d’aquesta comèdia que enfronta la 
visió de la vida i el luxe de francesos 
i nord-americans. Els llocs clàssics 
de París no hi falten. Si vols visitar el 
barri de l’Emily, has d’anar al Barri 
Llatí, a la Place de l’Estrapade. Allà 
mateix hi ha el Cafè de la Nouvelle 
Marie i Terra Nera, el restaurant Les 
Deux Compères de Gabriel.

Sèries de televisió
que inspiren a viatjar
Com es decidia on es viatjava abans que existissin el cinema i la televisió? 
Segurament per la recomanació d’amics o familiars o per la lectura d’un 
llibre. En l’època de més esplendor de la fi cció televisiva, les sèries inspiren 
els viatges. Aquí en tens unes quantes propostes. PER MÓNICA GALINDO

Pont des Arts. En aquest pont pintoresc sobre el Sena, l’Emily diu per telèfon al seu xicot americà que és un 
lloc molt romàntic. 66 Perry Street. L’apartament de Carrie Bradshaw al Greenwich Village.
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llargs del Pirineu i una frontera administra-
tiva que, banyada pel riu Noguera Ribagor-
çana, mostra salts, barrancs i pantans 
entre corbes exigents amb un asfaltatge 
excel·lent.

 4. Ruta de les corbes (230 km). Aquesta 
ruta ens porta per colls, ports, congostos, 
planes... Dibuixant una U surrealista i des-
cobrint els racons més insòlits de la de-
marcació de Lleida, passant per quatre 
comarques, permet fer una lectura ràpida 
de la riquesa moturística d’aquesta 
destinació.

 5. Ruta de l’interior (270 km). Aquest 
itinerari permet moure’s per zones tran-
quil·les i muntanyoses i per serres i parcs 
naturals, però també t’endinsa en la zona 

de secà de la província creuant de nord-
est a nord-oest.

 6. Ruta del contrast (200 km). Ideal per 
viure els contrastos del Prepirineu i els 
pantans de les Nogueres passant per ser-
res i travessant diferents comarques fi ns 
a arribar a la zona de secà del pla de 
Lleida.

 7. Ruta transversal (250 km). Trajecte 
pel Pirineu paisatgístic que ens condueix 
fi ns al poble de referència del motorisme 
d’àmbit mundial avui dia, la Cervera dels 
germans Márquez.

 8. Ruta de nord a sud (200 km). Ens por-
ta de l’autèntica plana de Lleida al cor del 
Pirineu travessant cinc comarques. Hi tro-

barem contrastos entre carreteres ràpi-
des i rectes i altres de lentes i amb bones 
corbes.

  9. Ruta de les serres (230 km). Una ruta 
exigent que revela l’essència de Lleida i 
del Pirineu a través de tres de les seves 
comarques. Té carreteres estretes i mol-
tes corbes amb paisatges magnífi cs.

 10. Ruta “Terres de Lleida” (230 km). 
Ruta senzilla, fàcil i ràpida, perfecta per 
descobrir una mica més la part de secà de 
la plana de Lleida, el seu entorn i la seva 
riquesa cultural.

Per a més informació pots consultar:  
www.moturisme.aralleida.com

ARXIU ARA LLEIDA/JOSEP BARBERO

ARXIU ARA LLEIDA/JAVIER MARTÍN
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Lleida, el paradís 
de les motos 
Descobreix aquest territori de contrastos on la plana es combina 
amb la muntanya, el fred amb la calor, els boscos amb l’agricultura 
i les carreteres més ràpides amb les corbes més exigents.

El projecte “Moturisme Ara Lleida”, im-
pulsat pel Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida, recull 10 rutes variades 
pel territori que combinen paisatges, po-

bles preciosos, carreteres úniques, gas-
tronomia i una àmplia oferta cultural i 
patrimonial. Atreveix-te a rodar per car-
reteres úniques!

10 rutes pel territori

 1. La Transpirenaica lleidatana 
(170 km). Combina alguna de les millors 
carreteres per al moturisme internacio-
nal amb la referència mundial i patrimoni 
de la humanitat del romànic de la Vall de 
Boí.

  2. Ruta dels ports (205 km). Carreteres 
entre valls, pics i ports que ens mostren el 
més emblemàtic de la Val d’Aran i l’Alt Pi-
rineu. Centenars de corbes en altura per 
gaudir durant hores d’unes carreteres i un 
entorn admirat a tot arreu.

  3. Ruta dels llacs (265 km). Trajecte en-
tre fronteres que meravellen amb el millor 
de Catalunya i Aragó. Un dels túnels més 

Sant Climent de Taüll - Vall de Boí és un dels punts més representatius del territori. El Museu de la Moto de 
Bassella és un lloc únic ple d’història i curiositats. Montardit de Dalt, un poble encantador.
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llargs del Pirineu i una frontera administra-
tiva que, banyada pel riu Noguera Ribagor-
çana, mostra salts, barrancs i pantans 
entre corbes exigents amb un asfaltatge 
excel·lent.

 4. Ruta de les corbes (230 km). Aquesta 
ruta ens porta per colls, ports, congostos, 
planes... Dibuixant una U surrealista i des-
cobrint els racons més insòlits de la de-
marcació de Lleida, passant per quatre 
comarques, permet fer una lectura ràpida 
de la riquesa moturística d’aquesta 
destinació.

 5. Ruta de l’interior (270 km). Aquest 
itinerari permet moure’s per zones tran-
quil·les i muntanyoses i per serres i parcs 
naturals, però també t’endinsa en la zona 

de secà de la província creuant de nord-
est a nord-oest.

 6. Ruta del contrast (200 km). Ideal per 
viure els contrastos del Prepirineu i els 
pantans de les Nogueres passant per ser-
res i travessant diferents comarques fi ns 
a arribar a la zona de secà del pla de 
Lleida.

 7. Ruta transversal (250 km). Trajecte 
pel Pirineu paisatgístic que ens condueix 
fi ns al poble de referència del motorisme 
d’àmbit mundial avui dia, la Cervera dels 
germans Márquez.

 8. Ruta de nord a sud (200 km). Ens por-
ta de l’autèntica plana de Lleida al cor del 
Pirineu travessant cinc comarques. Hi tro-

barem contrastos entre carreteres ràpi-
des i rectes i altres de lentes i amb bones 
corbes.

  9. Ruta de les serres (230 km). Una ruta 
exigent que revela l’essència de Lleida i 
del Pirineu a través de tres de les seves 
comarques. Té carreteres estretes i mol-
tes corbes amb paisatges magnífi cs.

 10. Ruta “Terres de Lleida” (230 km). 
Ruta senzilla, fàcil i ràpida, perfecta per 
descobrir una mica més la part de secà de 
la plana de Lleida, el seu entorn i la seva 
riquesa cultural.

Per a més informació pots consultar:  
www.moturisme.aralleida.com
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Lleida, el paradís 
de les motos 
Descobreix aquest territori de contrastos on la plana es combina 
amb la muntanya, el fred amb la calor, els boscos amb l’agricultura 
i les carreteres més ràpides amb les corbes més exigents.

El projecte “Moturisme Ara Lleida”, im-
pulsat pel Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida, recull 10 rutes variades 
pel territori que combinen paisatges, po-

bles preciosos, carreteres úniques, gas-
tronomia i una àmplia oferta cultural i 
patrimonial. Atreveix-te a rodar per car-
reteres úniques!

10 rutes pel territori

 1. La Transpirenaica lleidatana 
(170 km). Combina alguna de les millors 
carreteres per al moturisme internacio-
nal amb la referència mundial i patrimoni 
de la humanitat del romànic de la Vall de 
Boí.

  2. Ruta dels ports (205 km). Carreteres 
entre valls, pics i ports que ens mostren el 
més emblemàtic de la Val d’Aran i l’Alt Pi-
rineu. Centenars de corbes en altura per 
gaudir durant hores d’unes carreteres i un 
entorn admirat a tot arreu.

  3. Ruta dels llacs (265 km). Trajecte en-
tre fronteres que meravellen amb el millor 
de Catalunya i Aragó. Un dels túnels més 

Sant Climent de Taüll - Vall de Boí és un dels punts més representatius del territori. El Museu de la Moto de 
Bassella és un lloc únic ple d’història i curiositats. Montardit de Dalt, un poble encantador.
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Consulta més ofertes
Al telèfon  900 357 357 o per 
WhatsApp, al 696 861 660.

ciutat, amb veritables tot terrenys, 
aquests vehicles que es relacionen 
plenament amb l’aventura, tot i que 
també amb la feina, que fan força 
soroll i porten reductora. Encara 
que segueixen al mercat, van per-
dre clarament la partida davant el 
disseny, la comoditat i la maneja-
bilitat dels SUV. 

Parlant de tracció, com que els SUV 
per si sols ja aconsegueixen per apa-
rença i altura respecte a terra aquest 
mínim que busca el comprador, a 
l’hora de decidir entre tracció 4x4 o 
4x2 la decisió es decanta normal-
ment a favor de la tracció senzilla. El 
preu superior, el consum més elevat 

i el fet que la gran majoria d’usuaris 
amb prou feines entren en camins 
de terra fan que normalment es des-
carti la tracció total.

Propostes elèctriques
El cas és que la sorpresa de l’evo-
lució dels SUV i la repercussió en 
les vendes han portat les marques 
a una competència entre si que ha 
beneficiat els compradors.

I com que són les carrosseries més 
desitjades, el següent pas estava can-
tat. El compliment necessari de les 
dures normatives sobre emissions de 
la UE ha provocat l’aparició de SUV 
100% elèctrics (també híbrids, que 
ja són veterans, i endollables, més 
recentment), amb prestacions com 
els de combustió. El 2022 augmenta 
l’oferta per triar, de diferents seg-
ments i preus i amb un nou atractiu, 
les versions cupè.

Vegem-ne quatre exemples que des-
taquen al mercat:
 Ford Mustang Mach-E. Presenta dues 
versions pel que fa a autonomia, la 
normal i la de rang estès, que pot 
assolir els 540 km i que també per-
met optar per la tracció total AWD. 
Audi Q4 e-tron. Presenta tecnologia 
punta, un espai interior ben aprofi-
tat, còmode i amb materials de qua-
litat. L’autonomia és d’entre 390 km 
i 485 km.
 Hyundai KONA. El KONA va ser un 
dels pioners entre els SUV elèctrics. 
Presenta dues possibles autonomi-
es, de 305 km o 484 km en la ver-
sió estesa.
ID.5. Volkswagen amplia la família 
ID, la 100% elèctrica, amb aquest 
SUV cupè elèctric. Està equipat amb 
la nova versió 3.0 del programari 
ID i pot assolir una autonomia de 
520 km.p

Tenim el cotxe que 
busques,

amb el millor 
assessorament 
i el millor preu

 Skoda Kamiq Emotion 1.0 TSI
110 CV DSG

Oferta RACC: 18.300€
209,90€/mes,

49 quotes, entrada de 2.900€
i quota fi nal de 12.449,41€.

 Ford Mustang Mach-E.
Un SUV totalment elèctric 

dissenyat elegantment 
amb tecnologia 
d’avantguarda.

Toyota Aygo Cross NG2270 T/M Play
Oferta RACC: 12.979€

118€/mes. 48 quotes, entrada de 
3.500€ i quota fi nal de 6.936€.

Renault Arkana Zen ETec
híbrid 105 kW (145 CV)
Oferta RACC: 29.858€

326,13€/mes.
49 quotes, entrada de 5.000€.
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SUV Ofertes Venda de Vehicles

Els SUV conquereixen el mercat i 
augmenten les versions elèctriques
Les vendes de vehicles amb carrosseria SUV ja superen el 50% del total. Els fabricants ho tenen 
clar, i ara, amb la disminució obligada d’emissions, comencen a presentar propostes molt 
interessants de vehicles 100% elèctrics. PER TONI VELÁZQUEZ.

No hi ha dubte que la versatilitat, la 
comoditat d’accés a l’habitacle i un 
comportament cada vegada més pro-
per al d’un turisme criden l’atenció 
dels compradors, i cada vegada més. 
També hem d’afegir-hi que la possi-
bilitat de conduir per zones fora de 
l’asfalt fa afl orar aquesta il·lusió aven-
turera que gairebé tots portem dins. 

El concepte SUV (Sport Utility Vehicle o 
vehicle utilitari esportiu) s’ha genera-
litzat de tal manera que ara qualsevol 
vehicle amb aspecte “tot camí” s’ano-
mena així. Però cal distingir-los dels 
CUV, que són els crossover, és a dir, els 
turismes ‘aixecats’ uns mil·límetres 
del terra respecte al turisme del qual 
neixen. Però tots dos coincideixen en 

el fet que inclouen elements de la car-
rosseria inspirats en els tot terrenys, i 
fi ns i tot són capaços d’afrontar zones 
complicades segons l’equipament i els 
ajuts a la conducció.

Guanya la tracció 4x2 
Ja han passat els temps en què es 
veia molts conductors, fins i tot per 

68    RACC Mobility Club JUNY 2022

Novetats motor SUV



Consulta més ofertes
Al telèfon  900 357 357 o per 
WhatsApp, al 696 861 660.

ciutat, amb veritables tot terrenys, 
aquests vehicles que es relacionen 
plenament amb l’aventura, tot i que 
també amb la feina, que fan força 
soroll i porten reductora. Encara 
que segueixen al mercat, van per-
dre clarament la partida davant el 
disseny, la comoditat i la maneja-
bilitat dels SUV. 

Parlant de tracció, com que els SUV 
per si sols ja aconsegueixen per apa-
rença i altura respecte a terra aquest 
mínim que busca el comprador, a 
l’hora de decidir entre tracció 4x4 o 
4x2 la decisió es decanta normal-
ment a favor de la tracció senzilla. El 
preu superior, el consum més elevat 

i el fet que la gran majoria d’usuaris 
amb prou feines entren en camins 
de terra fan que normalment es des-
carti la tracció total.

Propostes elèctriques
El cas és que la sorpresa de l’evo-
lució dels SUV i la repercussió en 
les vendes han portat les marques 
a una competència entre si que ha 
beneficiat els compradors.

I com que són les carrosseries més 
desitjades, el següent pas estava can-
tat. El compliment necessari de les 
dures normatives sobre emissions de 
la UE ha provocat l’aparició de SUV 
100% elèctrics (també híbrids, que 
ja són veterans, i endollables, més 
recentment), amb prestacions com 
els de combustió. El 2022 augmenta 
l’oferta per triar, de diferents seg-
ments i preus i amb un nou atractiu, 
les versions cupè.

Vegem-ne quatre exemples que des-
taquen al mercat:
 Ford Mustang Mach-E. Presenta dues 
versions pel que fa a autonomia, la 
normal i la de rang estès, que pot 
assolir els 540 km i que també per-
met optar per la tracció total AWD. 
Audi Q4 e-tron. Presenta tecnologia 
punta, un espai interior ben aprofi-
tat, còmode i amb materials de qua-
litat. L’autonomia és d’entre 390 km 
i 485 km.
 Hyundai KONA. El KONA va ser un 
dels pioners entre els SUV elèctrics. 
Presenta dues possibles autonomi-
es, de 305 km o 484 km en la ver-
sió estesa.
ID.5. Volkswagen amplia la família 
ID, la 100% elèctrica, amb aquest 
SUV cupè elèctric. Està equipat amb 
la nova versió 3.0 del programari 
ID i pot assolir una autonomia de 
520 km.p

Tenim el cotxe que 
busques,

amb el millor 
assessorament 
i el millor preu

 Skoda Kamiq Emotion 1.0 TSI
110 CV DSG

Oferta RACC: 18.300€
209,90€/mes,

49 quotes, entrada de 2.900€
i quota fi nal de 12.449,41€.

 Ford Mustang Mach-E.
Un SUV totalment elèctric 

dissenyat elegantment 
amb tecnologia 
d’avantguarda.

Toyota Aygo Cross NG2270 T/M Play
Oferta RACC: 12.979€

118€/mes. 48 quotes, entrada de 
3.500€ i quota fi nal de 6.936€.

Renault Arkana Zen ETec
híbrid 105 kW (145 CV)
Oferta RACC: 29.858€

326,13€/mes.
49 quotes, entrada de 5.000€.
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SUV Ofertes Venda de Vehicles

Els SUV conquereixen el mercat i 
augmenten les versions elèctriques
Les vendes de vehicles amb carrosseria SUV ja superen el 50% del total. Els fabricants ho tenen 
clar, i ara, amb la disminució obligada d’emissions, comencen a presentar propostes molt 
interessants de vehicles 100% elèctrics. PER TONI VELÁZQUEZ.

No hi ha dubte que la versatilitat, la 
comoditat d’accés a l’habitacle i un 
comportament cada vegada més pro-
per al d’un turisme criden l’atenció 
dels compradors, i cada vegada més. 
També hem d’afegir-hi que la possi-
bilitat de conduir per zones fora de 
l’asfalt fa afl orar aquesta il·lusió aven-
turera que gairebé tots portem dins. 

El concepte SUV (Sport Utility Vehicle o 
vehicle utilitari esportiu) s’ha genera-
litzat de tal manera que ara qualsevol 
vehicle amb aspecte “tot camí” s’ano-
mena així. Però cal distingir-los dels 
CUV, que són els crossover, és a dir, els 
turismes ‘aixecats’ uns mil·límetres 
del terra respecte al turisme del qual 
neixen. Però tots dos coincideixen en 

el fet que inclouen elements de la car-
rosseria inspirats en els tot terrenys, i 
fi ns i tot són capaços d’afrontar zones 
complicades segons l’equipament i els 
ajuts a la conducció.

Guanya la tracció 4x2 
Ja han passat els temps en què es 
veia molts conductors, fins i tot per 
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Totes les revisions amb canvi d’oli i filtres inclouen la mà d’obra i oli multigrau 5W30 (marca Motul/Eni o equivalent, no específic de la marca del cotxe), així com l’impost de 
gestió de residus. Serveis no inclosos en el preu: olis específics homologats només per a la marca del cotxe i volum d’oli superior a 5 litres. Garantia de reparacions ampliada 
fins a 3.000 km o 6 mesos.

  Per ser del RACC, 
revisem i posem a punt 
el teu cotxe al millor preu

Cita prèvia 
i entrega el mateix dia

Pressupostos 
gratuïts

Garantia de 6 mesos 
en reparacions

Descomptes exclusius 
per a socis

centreraccauto.racc.cat

Centre RACC Auto

93 884 46 46
C/ Dr. Trueta, 107 (Poblenou)

Revisió anual i control de seguretat
Canvi d’oli i filtres des de 119,95 € Control de seguretat des de 29,95 €

Consells que has de saber per 
posar el cotxe a punt a l’estiu
Les altes temperatures poden condicionar el teu vehicle; n’hem de comprovar el nivell 
d’oli, l’estat dels pneumàtics, els frens i més.

A Centre RACC Auto som especialistes a tenir cura del teu cotxe. Gaudeix de les vacances!
Demana cita al 938 84 46 46 o visita centreraccauto.racc.cat

Pressió dels 
pneumàtics. Amb 
la calor, el cautxú i 

l’aire de l’interior del pneu-
màtic es dilaten; per això és 
molt important controlar 
la pressió dels pneumàtics 
amb un manòmetre pro-
fessional, si és en un taller 
mecànic, millor.

Vidres tin-
tats. Gràcies 
al fi ltre solar, el 

tintatge o laminat de vidres 
ens ajuda a reduir aquesta 
escalfor que deriva de l’ex-
posició solar directa. Així, no 
depenem tant de la climatit-
zació per refredar el cotxe.

Líquid refrigerant. 
El refrigerant, jun-
tament amb l’oli, 

és clau per tenir cura del 
motor. A l’estiu n’has de 
vigilar encara més el ni-
vell i el color (que no sigui 
brut o tèrbol), ja que això 
és indicador d’una bona 
refrigeració.

Aire condicio-
nat (AC). Amb els 
anys, el sistema 

de l’AC pot tenir pèrdues 
de gas que en redueixen la 
capacitat per refredar. És 
recomanable fer-ne una 
càrrega completa per po-
der conduir a una tempera-
tura còmoda.

Pastilles de fre. 
Si frenes de ma-
nera contínua i 

intensa durant un període 
llarg, a l’estiu és més fàcil 
que s’escalfi n i es degra-
din les pastilles; per això és 
important que les canviïs 
regularment.

Bateria. Si notes 
que falta potèn-
cia en arrencar, 

és un tema de càrrega de 
la bateria; un mecànic 
d’Assistència RACC et pot 
ajudar i, fi ns i tot, canviar la 
bateria en qualsevol lloc, 
sense que hagis d’anar a un 
centre especialitzat.

e-Driver. L’escal-
for pot afectar el 
funcionament del 

cotxe elèctric o híbrid, per la 
qual cosa és recomanable 
tenir aquesta assistència 
que cobreix: càrrega de ba-
teria, assistència tecnològi-
ca o garantia de mobilitat.

Assistència 
RACC. En cas que 
pateixis un ma-

reig, una indisposició per 
cop de calor que t’impedei-
xi continuar la ruta, etc., tin-
dràs a la teva disposició un 
equip mèdic els 365 dies de 
l’any i les 24 hores del dia.
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Totes les revisions amb canvi d’oli i filtres inclouen la mà d’obra i oli multigrau 5W30 (marca Motul/Eni o equivalent, no específic de la marca del cotxe), així com l’impost de 
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d’oli, l’estat dels pneumàtics, els frens i més.
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l’aire de l’interior del pneu-
màtic es dilaten; per això és 
molt important controlar 
la pressió dels pneumàtics 
amb un manòmetre pro-
fessional, si és en un taller 
mecànic, millor.

Vidres tin-
tats. Gràcies 
al fi ltre solar, el 

tintatge o laminat de vidres 
ens ajuda a reduir aquesta 
escalfor que deriva de l’ex-
posició solar directa. Així, no 
depenem tant de la climatit-
zació per refredar el cotxe.

Líquid refrigerant. 
El refrigerant, jun-
tament amb l’oli, 

és clau per tenir cura del 
motor. A l’estiu n’has de 
vigilar encara més el ni-
vell i el color (que no sigui 
brut o tèrbol), ja que això 
és indicador d’una bona 
refrigeració.

Aire condicio-
nat (AC). Amb els 
anys, el sistema 

de l’AC pot tenir pèrdues 
de gas que en redueixen la 
capacitat per refredar. És 
recomanable fer-ne una 
càrrega completa per po-
der conduir a una tempera-
tura còmoda.

Pastilles de fre. 
Si frenes de ma-
nera contínua i 

intensa durant un període 
llarg, a l’estiu és més fàcil 
que s’escalfi n i es degra-
din les pastilles; per això és 
important que les canviïs 
regularment.

Bateria. Si notes 
que falta potèn-
cia en arrencar, 

és un tema de càrrega de 
la bateria; un mecànic 
d’Assistència RACC et pot 
ajudar i, fi ns i tot, canviar la 
bateria en qualsevol lloc, 
sense que hagis d’anar a un 
centre especialitzat.

e-Driver. L’escal-
for pot afectar el 
funcionament del 

cotxe elèctric o híbrid, per la 
qual cosa és recomanable 
tenir aquesta assistència 
que cobreix: càrrega de ba-
teria, assistència tecnològi-
ca o garantia de mobilitat.

Assistència 
RACC. En cas que 
pateixis un ma-

reig, una indisposició per 
cop de calor que t’impedei-
xi continuar la ruta, etc., tin-
dràs a la teva disposició un 
equip mèdic els 365 dies de 
l’any i les 24 hores del dia.
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 VIA-T 

Gaudeix dels 
avantatges del 
Via-T RACC by 
Bip&Drive
Amb el Via-T RACC by Bip&Dri-
ve ni res ni ningú et pararà a la 
carretera. Utilitzar-lo és segur, 
fàcil i còmode. Només has de con-
tractar el sistema de pagament 
Via-T, col·locar un dispositiu al 
cotxe i gaudir dels avantatges que 
t’ofereix. Ara, a més, amb l’app 
de Bip&Drive podràs estalviar 
més de 150€ a l’any en les teves 
despeses de mobilitat.

 AVANTATGES RACC 

Renova el carnet 
en una única 
visita a Cemersa
Al Centre Mèdic Cemersa del 
RACC —ubicat a la Travessera de 
Gràcia, 17-21, de Barcelona— pots 
renovar el permís de conduir a 
l’instant, en una única visita i 
amb tota la garantia del Club. 
T’emportaràs un carnet provisi-
onal vàlid durant 90 dies i rebràs 
el definitiu a casa. Així de fàcil. 
Demana una cita prèvia ara tru-
cant al 932 006 600.

 ASSISTÈNCIA RACC 

El WhatsApp del RACC 
per sol·licitar assistència 
mecànica: provat i efectiu
Ja són més de 10.000 els serveis d’assistència mecànica que s’han 
sol·licitat via WhatsApp i que el Club ha realitzat amb èxit. 

Amb el RACC pots sol·licitar assis-
tència mecànica de manera digi-
tal per mitjà de WhatsApp. De mo-
ment, ja s’ha donat resposta a més 
de 10.000 sol·licituds, i continuen 
augmentant. Aquest èxit es deu al 
fet que el procés és fàcil i intuïtiu, 
de manera que tots els socis, tinguin 
l’edat que tinguin, el poden fer servir. 
Dels clients que comencen la sol·li-
citud digital, un 70% acaba el procés 
de manera satisfactòria.

Es pot destacar que el 100% dels 
expedients digitals es creen i s’as-
signen automàticament. A més, 
l’aplicació disposa de geolocalit-
zació; d’aquesta manera, aquestes 

funcionalitats minimitzen el temps 
d’arribada de l’assistència. Sigui qui-
na sigui l’avaria dels socis, aquests 
rebran una resposta. Per aquesta raó, 
el canal té uns índexs de satisfac-
ció alts i una taxa de recomanació 
més elevada. Es tracta d’una solu-
ció provada i efectiva que no para 
de créixer.

Així doncs, el RACC continua apos-
tant per la innovació i la multica-
nalitat per respondre i adaptar-se a 
noves necessitats. L’objectiu princi-
pal del Club és ser més a prop dels 
socis i els clients per oferir-los els 
millors serveis de manera més efec-
tiva i eficient.
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 RACCTEL+ 

Els millors serveis de 
telecomunicacions, 
ara amb RACCtel+
Des del 2009 fi ns a l’actualitat, RACCtel+ ha millorat i ampliat els 
seus serveis per adaptar-se a les noves necessitats dels usuaris.

La companyia de telefonia RACCtel+ 
va néixer gràcies al RACC i Euskal-
tel que, el 2019, van llançar el seu 
nou servei integrat d’internet, fix i 
mòbil. Aquest va ser el resultat de 
l’evolució del servei de telefonia mò-
bil per a socis que van començar a 
oferir el 2009. 

En els últims anys, les telecomuni-
cacions han adquirit un paper molt 

important en la societat. Per això, el 
RACC s’ha adaptat a aquestes noves 
necessitats oferint un producte únic 
i amb uns pilars molt clars que apli-
quen a tots els productes:
•  Servei de qualitat. Fiabilitat alta i una 

atenció al client resolutiva.
•  Oferta de qualitat. Pensada per sa-

tisfer múltiples necessitats.
•  Estalvi. Amb RACCtel+ pagues no-

més pel que necessites. 

•  Exclusivitat. Per ser soci del RACC, 
gaudeixes de serveis únics.

•  Última tecnologia. Internet sobre fi-
bra òptica i equipament de xarxa 
d’internet d’alta disponibilitat.

•  Innovació. Incorpora les últimes 
tendències del mercat, com per 
exemple dades il·limitades.

Una oferta trencadora
L’evolució de la companyia és evi-
dent, i és que ja són més de 30.000 
els socis que gaudeixen dels diversos 
serveis de RACCtel+. Per continu-
ar sorprenent, aquest maig llançarà 
l’oferta més atractiva fins a la data 
per a tots els públics:
•  Paquets de fibra, fix i mòbil des de 

només 39€.
•  Segones línies de mòbil des de 3€.
•  El millor paquet del mercat, Infinity, 

per només 59€, la solució perfecta 
per a una família!

Passa’t a RACCtel+ i gaudeix dels millors serveis al millor preu.
Truca al 900 840 494 o entra a www.racctelplus.com per a més informació.
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t’ofereix. Ara, a més, amb l’app 
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renovar el permís de conduir a 
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onal vàlid durant 90 dies i rebràs 
el definitiu a casa. Així de fàcil. 
Demana una cita prèvia ara tru-
cant al 932 006 600.

 ASSISTÈNCIA RACC 

El WhatsApp del RACC 
per sol·licitar assistència 
mecànica: provat i efectiu
Ja són més de 10.000 els serveis d’assistència mecànica que s’han 
sol·licitat via WhatsApp i que el Club ha realitzat amb èxit. 

Amb el RACC pots sol·licitar assis-
tència mecànica de manera digi-
tal per mitjà de WhatsApp. De mo-
ment, ja s’ha donat resposta a més 
de 10.000 sol·licituds, i continuen 
augmentant. Aquest èxit es deu al 
fet que el procés és fàcil i intuïtiu, 
de manera que tots els socis, tinguin 
l’edat que tinguin, el poden fer servir. 
Dels clients que comencen la sol·li-
citud digital, un 70% acaba el procés 
de manera satisfactòria.

Es pot destacar que el 100% dels 
expedients digitals es creen i s’as-
signen automàticament. A més, 
l’aplicació disposa de geolocalit-
zació; d’aquesta manera, aquestes 

funcionalitats minimitzen el temps 
d’arribada de l’assistència. Sigui qui-
na sigui l’avaria dels socis, aquests 
rebran una resposta. Per aquesta raó, 
el canal té uns índexs de satisfac-
ció alts i una taxa de recomanació 
més elevada. Es tracta d’una solu-
ció provada i efectiva que no para 
de créixer.

Així doncs, el RACC continua apos-
tant per la innovació i la multica-
nalitat per respondre i adaptar-se a 
noves necessitats. L’objectiu princi-
pal del Club és ser més a prop dels 
socis i els clients per oferir-los els 
millors serveis de manera més efec-
tiva i eficient.
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 RACCTEL+ 

Els millors serveis de 
telecomunicacions, 
ara amb RACCtel+
Des del 2009 fi ns a l’actualitat, RACCtel+ ha millorat i ampliat els 
seus serveis per adaptar-se a les noves necessitats dels usuaris.

La companyia de telefonia RACCtel+ 
va néixer gràcies al RACC i Euskal-
tel que, el 2019, van llançar el seu 
nou servei integrat d’internet, fix i 
mòbil. Aquest va ser el resultat de 
l’evolució del servei de telefonia mò-
bil per a socis que van començar a 
oferir el 2009. 

En els últims anys, les telecomuni-
cacions han adquirit un paper molt 

important en la societat. Per això, el 
RACC s’ha adaptat a aquestes noves 
necessitats oferint un producte únic 
i amb uns pilars molt clars que apli-
quen a tots els productes:
•  Servei de qualitat. Fiabilitat alta i una 

atenció al client resolutiva.
•  Oferta de qualitat. Pensada per sa-

tisfer múltiples necessitats.
•  Estalvi. Amb RACCtel+ pagues no-

més pel que necessites. 

•  Exclusivitat. Per ser soci del RACC, 
gaudeixes de serveis únics.

•  Última tecnologia. Internet sobre fi-
bra òptica i equipament de xarxa 
d’internet d’alta disponibilitat.

•  Innovació. Incorpora les últimes 
tendències del mercat, com per 
exemple dades il·limitades.

Una oferta trencadora
L’evolució de la companyia és evi-
dent, i és que ja són més de 30.000 
els socis que gaudeixen dels diversos 
serveis de RACCtel+. Per continu-
ar sorprenent, aquest maig llançarà 
l’oferta més atractiva fins a la data 
per a tots els públics:
•  Paquets de fibra, fix i mòbil des de 

només 39€.
•  Segones línies de mòbil des de 3€.
•  El millor paquet del mercat, Infinity, 

per només 59€, la solució perfecta 
per a una família!

Passa’t a RACCtel+ i gaudeix dels millors serveis al millor preu.
Truca al 900 840 494 o entra a www.racctelplus.com per a més informació.
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 RACC START 

RACC Start, la nova 
autoescola digital del Club
La nova iniciativa del RACC disposa de totes les solucions digitals 
per estudiar la teòrica de qualsevol manera: en directe, gravada, 
test on-line, vídeos temàtics o llibre digital.

Les necessitats dels socis van canvi-
ant i, com sempre, el RACC s’adapta a 
tot. És per això que neix RACC Start, 
la nova marca d’autoescoles del Club 
que té els millors mètodes d’ensenya-
ment. L’objectiu principal d’aquest 
llançament és oferir un servei millor 
basat en la innovació de les classes, 
continguts digitals, la modernitat i la 
proximitat, amb més de 70 centres 
on et pots apuntar. A més, és garantia 
d’eficàcia i comoditat, ja que el 90% 
dels alumnes aproven a la prime-

ra l’examen teòric. Les classes es 
poden fer des de casa i les pràcti-
ques es poden reservar on-line des 
de qualsevol lloc i a qualsevol hora.

Tenen un pla molt econòmic que es 
pot contractar trucant al 900 357 
357 o a través de raccautoescola.cat.
I no només això, es pot aconseguir 
un descompte exclusiu del 10% apli-
cant el cupó REVISTA06 i empor-
tar-se de regal un curs de conduc-
ció segura. 

 FORMACIÓ DE CONDUCTORS 

Estalvia combustible 
amb els cursos 
de conducció 
efi cient del RACC
Aquest curs està enfocat a opti-
mitzar l’estalvi de combustible 
(fins a un 20%) i la reducció de 
l’emissió de gasos contaminants. 
Amb aquest curs també et pots 
formar per evitar les situacions de 
risc més habituals a la carretera 
i, si el contractes ara, pots gaudir 
de bonificacions. Informa-te’n a 
cursos.racc.cat.

 AVANTATGES RACC 

Omple el dipòsit 
al millor preu

La benzinera d’autoservei del 
RACC —situada a l’avinguda del 
Doctor Marañón, 17, de Barcelo-
na— ofereix gasolina 95 o dièsel 
a un preu molt competitiu. Ocu-
pa la 6a posició del rànquing de 
benzineres més econòmiques de 
la zona i és al top 10 de les més 
econòmiques de Barcelona. A la 
benzinera RACC pagues només 
pel combustible que poses. Aquest 
servei està disponible tot l’any i 
disposa de tecnologia contactless.
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BE65, la República dels Seniors, arriba 
amb moltes novetats per a aquest juny
La comunitat creada per a una generació inquieta, inconformista i vitalista ofereix més de 50 activitats 
mensuals de cursos, escapades, cultura, lleure o viatges. 

El RACC continua apostant per la se-
va nova proposta orientada als Seni-
ors, actius, amb projectes i propòsits 
i amb l’energia per fer-los realitat. 
Té un programa d’activitats molt 
variades que s’actualitzen mensu-
alment per adaptar-se als gustos de 
tots els socis. 

Els socis i sòcies del RACC que esti-
guin en aquesta etapa formen part 
de la comunitat sense cap cost i 
poden gaudir de tots els avantat-
ges que ofereix. A més, gràcies a 
una recopilació dels millors arti-

cles d’experts, entrevistes i altres 
eines, permet estar al dia de temes 
molt diversos: actualitat financera, 
jubilació, moda, viatges, vida salu-
dable i molt més. I no només això, 
també ofereix descomptes en cen-
tenars d’establiments per estalviar 
i divertir-se al millor preu, així com 
diferents serveis per fer més fàcil 
el dia a dia.

Compartir és guanyar
BE65 no para de créixer i no és no-
més per la seva gran oferta, sinó que, 
a més, si un soci convida un amic i 

aquest s’uneix a la comunitat, els dos 
reben regals i descomptes únics. Per 
fer-ho, l’amic o amiga només ha de 
trucar al 900 101 100, així de fàcil. 
Al web www.be65.cat es pot trobar 
tota la informació necessària. 

Uneix-te a la comunitat 
que t’ajuda a viure més 
intensament. 
Visita www.be65.cat o truca al 
900 101 100 per a més informació.
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 RACC TRAVEL 

Descobreix el 
millor de Lapònia 

Lapònia és un lloc perfecte per 
explorar amb moto de neu, pas-
sejar en trineus de huskies o rens, 
gaudir de la naturalesa, veure au-
rores boreals o, una cosa amb la 
qual tots somiem, conèixer el 
Pare Noel a casa seva. D’aques-
ta manera, aquest viatge és ide-
al per a famílies, ja que trobaràs 
màgia a cada cantonada.

No deixis escapar aquesta opor-
tunitat i reserva ara per trobar 
disponibilitat i tota mena d’aco-
modació, tant pel pont de desem-
bre com per Nadal, la millor èpo-
ca per anar-hi. Et podràs allotjar 
en cabanes úniques envoltat de 
la naturalesa verge i intacta de 
Lapònia.

 RACC TRAVEL 

Viatge exclusiu a Cuba i Yucatán amb Riviera Maya
RACC Travel presenta el nou catàleg Selva-Cultura-Platja, amb programes exclusius RACC 
per a Cuba i Yucatán-Riviera Maya amb rutes a mida, visites incloses i guia acompanyant. 
Les sortides estan repartides entre el juny i el setembre, i ofereixen itineraris impressionants 
per Costa Rica, Punta Cana, Los Cabos i San Mauricio. 

 VENDA DE VEHICLES 

Tornen els “Yellow Days”
del RACC del 9 a l’11 de juny
La venda privada de cotxes del RACC tindrà més de 100 ofertes de 
cotxes exposats i més de 600 ofertes destacades.

Del 9 a l’11 de juny tornen els Yellow 
Days del RACC en què podràs trobar 
una exposició i ofertes úniques de 
més de 100 cotxes nous, de km 0, 
gerència i seminous, amb etiqueta 
ambiental, revisats i amb la garantia 
de marca. A més, es farà el lliurament 
immediat de vehicles seminous. Tam-
bé hi haurà descomptes exclusius 
en totes les marques i matrícula gra-
tuïta (excepte taxes i impostos) en 
la compra del teu cotxe nou.

Tot a punt perquè gaudexis de les 
millors ofertes i trobis el cotxe que 
més s'adapti a les teves necessi-
tats. L’esdeveniment tindrà lloc a 
Barcelona, al carrer Albert Bastar-
des, 33, de 10 h a 20 h, amb una 
zona d’exposició de cotxes de més 
de 5.500 m2 i amb més de 600 ofer-
tes disponibles. Reserva ara la te-
va plaça i consulta’n les condici-
ons trucant al 900 357 357 o visita
www.racc.cat/yellow-days.

76    RACC Mobility Club JUNY 2022

Les notícies del RACC



*Presenta aquest cupó i gaudeix del 10% de descompte en menjar i begudes sense alcohol en Hard Rock Barcelona. Oferta vàlida 
només en el restaurant. Aquesta oferta no es pot combinar amb altres ofertes o descomptes. Vàlid fins al 30 de setembre de 2022. 
©2022 Hard Rock International (USA), Inc. Tots els drets reservats.

#HardRockCafe | hardrockcafe.com

10%
DE DESCOMPTE

EN MENJAR I BEGUDES 
SENSE ALCOHOL*

ESCANEJA 
EL CODI PER 
FER LA TEVA 
RESERVA

OFERTA EXCLUSIVA PER 
CLIENTS DEL RACC

Plaça de Catalunya, 21
+34 932 70 23 05

22-HRCEUS-03772 - Barcelona Automobile Club RACC_Catalan.indd   122-HRCEUS-03772 - Barcelona Automobile Club RACC_Catalan.indd   1 5/26/2022   10:33:40 AM5/26/2022   10:33:40 AM

 RACC TRAVEL 

Descobreix el 
millor de Lapònia 

Lapònia és un lloc perfecte per 
explorar amb moto de neu, pas-
sejar en trineus de huskies o rens, 
gaudir de la naturalesa, veure au-
rores boreals o, una cosa amb la 
qual tots somiem, conèixer el 
Pare Noel a casa seva. D’aques-
ta manera, aquest viatge és ide-
al per a famílies, ja que trobaràs 
màgia a cada cantonada.

No deixis escapar aquesta opor-
tunitat i reserva ara per trobar 
disponibilitat i tota mena d’aco-
modació, tant pel pont de desem-
bre com per Nadal, la millor èpo-
ca per anar-hi. Et podràs allotjar 
en cabanes úniques envoltat de 
la naturalesa verge i intacta de 
Lapònia.

 RACC TRAVEL 

Viatge exclusiu a Cuba i Yucatán amb Riviera Maya
RACC Travel presenta el nou catàleg Selva-Cultura-Platja, amb programes exclusius RACC 
per a Cuba i Yucatán-Riviera Maya amb rutes a mida, visites incloses i guia acompanyant. 
Les sortides estan repartides entre el juny i el setembre, i ofereixen itineraris impressionants 
per Costa Rica, Punta Cana, Los Cabos i San Mauricio. 

 VENDA DE VEHICLES 

Tornen els “Yellow Days”
del RACC del 9 a l’11 de juny
La venda privada de cotxes del RACC tindrà més de 100 ofertes de 
cotxes exposats i més de 600 ofertes destacades.

Del 9 a l’11 de juny tornen els Yellow 
Days del RACC en què podràs trobar 
una exposició i ofertes úniques de 
més de 100 cotxes nous, de km 0, 
gerència i seminous, amb etiqueta 
ambiental, revisats i amb la garantia 
de marca. A més, es farà el lliurament 
immediat de vehicles seminous. Tam-
bé hi haurà descomptes exclusius 
en totes les marques i matrícula gra-
tuïta (excepte taxes i impostos) en 
la compra del teu cotxe nou.

Tot a punt perquè gaudexis de les 
millors ofertes i trobis el cotxe que 
més s'adapti a les teves necessi-
tats. L’esdeveniment tindrà lloc a 
Barcelona, al carrer Albert Bastar-
des, 33, de 10 h a 20 h, amb una 
zona d’exposició de cotxes de més 
de 5.500 m2 i amb més de 600 ofer-
tes disponibles. Reserva ara la te-
va plaça i consulta’n les condici-
ons trucant al 900 357 357 o visita
www.racc.cat/yellow-days.

76    RACC Mobility Club JUNY 2022

Les notícies del RACC



Assistència a la llar

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

Assessorament jurídic

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

Assistència tecnològica

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

Assistència mèdica telefònica 
i pediatre de guàrdia

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

Servei de gestoria

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

Assistència mecànica 
i a la mobilitat

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

Ara més que mai, 
seguim al costat dels socis

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

Si tens una urgència:
900 242 242

Ser del RACC sempre surt a compte Si vols informació:
900 357 357
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a racc.cat/descomptes 

Amb Europcar gaudeix de les teves vacances i lloga el teu 
vehicle al millor preu benefi ciant-te de les ofertes a Espa-
nya. Cotxes per a tots els gustos i butxaques!

A Casa Viva ho trobaràs tot per a la teva llar: una àmplia 
gamma de productes, des de petit mobiliari i productes de 
decoració fi ns a tota mena de solucions per a casa teva.

Brave Divers és la plataforma on trobaràs el curs de bus-
seig que s’adapta millor a tu, amb un gran ventall de cen-
tres repartits per tot Espanya, incloses les illes.

Instituts Odontològics és una xarxa pròpia de centres mè-
dics dentals amb una fi losofi a clara de qualitat i d’atenció 
especial en la prevenció de la salut bucodental.

Descompte per 
ser soci del RACC

10%
en la contractació

de cursos

Descompte per 
ser soci del RACC

10%
en el lloguer

de cotxes

Descompte per 
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ser soci del RACC

20%
en odontologia 
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a racc.cat/descomptes 

Recorda viatjar sempre amb la teva RACC Master, estalvia-
ràs sense adonar-te’n cada vegada que omplis el dipòsit a 
les estacions de servei Repsol, Campsa i Petronor.

A La Roca Village descobreix el teu millor pla de shopping 
a l’aire lliure. Més de 150 boutiques de les millors marques 
nacionals i internacionals.

Al Hard Rock Cafe Barcelona trobaràs un ambient 100% 
nord-americà i rocker, per la qual cosa es converteix en un 
espai únic a la Barcelona actual.

Aparca & Go, pàrquing líder amb servei als aeroports de 
Barcelona-el Prat i Madrid Barajas, a les estacions de tren 
de Sants i Atocha i al port de Barcelona.

Descompte per 
ser soci del RACC 10%

Descompte per 
ser soci del RACC 10%

Descompte amb la 
RACC Master 2%

Descompte amb la 
RACC Master 10%

ARRIBEN ELS MILLORS DESCOMPTES 
PER A AQUEST ESTIU

Descomptes i avantatges RACC Master
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Ofertes especials en cotxes 
nous, seminous i km 0

Últimes novetats en 
motorització i consum efi cient

Servei d’assessorament personal 
i gratuït trucant al 900 357 357

Condicions avantatjoses en 
fi nançament i matriculació

MOGADEALER MOGAUTOMASTERTRAC

MOGAUTO ROMACARBARCELONA 
PREMIUM

M-CAR

MASTERCLAS MOGAMOTORLEXUS BARCELONA BARCELONA 
PREMIUM

MOTOR LLANSÀ GROUPE PSA
MAVISA

MASTERNOU M-MOTOR

Per ser del RACC, 
et trobem el cotxe que 
necessites al millor preu

696 861 660
racc.cat900 357 357

Booking.com és un dels llocs preferits dels usuaris de 
RACC Master per fer reserves hoteleres on-line. Reserva fà-
cilment en milers d’hotels.

AliExpress és un dels “centres comercials” on-line més 
grans del món en el qual podràs trobar pràcticament de tot. 
Milions de productes per triar.

Troba a Casa del Libro una de les varietats més àmplies 
d’ofertes literàries de tot internet. Regala o permet-te un 
bon caprici amb Casa del Libro!

Media Markt és una de les botigues especialistes en tecno-
logia més reconegudes del nostre país. Es caracteritza per 
les seves contínues promocions i uns preus inigualables.

Amb l’app
RACC Master

Fins al 

4%
de reemborsament

Amb l’app
RACC Master

Fins a un 

4,80 %
de reemborsament

Amb l’app
RACC Master

Fins al 

9,35 %
de reemborsament

Amb l’app
RACC Master

Fins al 

2,55 %
de reemborsament

MARQUES QUE ET TORNEN ELS DINERS 
PER UTILITZAR L’APP RACC MASTER

Consulta totes les marques que et tornen diners a racc.beruby.com/racc/signup/index 
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*Financiación YAMAHA TRICITY 300. Pvp 8.599,00€. Precio total a plazos 9.485,47€. Préstamo ofrecido por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con una entrada de 2.017,00€. Financiando 6.582,00€. 
Plazo total 36 cuotas: 34 primeras cuotas constantes de 90€, cuota 35 de 90,14€ y una última de 4.071,50€. Comisión de apertura 3,75% (246,83€) al contado. TIN 3,99% TAE 5,99%. Importe total 
adeudado 7.468,47€. Suma intereses 639,64€. La oferta financiera está condicionada al estudio y aprobación por parte del banco. Oferta válida hasta el 31/07/2022

AHORA
DESDE

AL
MES*90€

www.yamaha-motor.eu

TRICITY 300.

Entrada 2.017€. 34 primeras cuotas de 90€, 
una cuota de 90,14€ y una última de 4.017,50€.
TIN: 3,99% TAE: 5,99%.


