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LLUÍS JUTGLAR  
‘EN PEYU’

“SER HUMORISTA ÉS EXPLICAR LA REALITAT 
D’UNA MANERA EXAGERADA I DIVERTIDA”

Platges de somni. 
De l’Algarve a 
Sydney amb 
l’agència del RACC.

NEXDOM reforma 
la teva llar. Nous 
terres de fusta, 
ceràmica i resina.

Cotxes i ciutats. 
Les incògnites de 
les restriccions de 
trànsit que arriben.

 
Actor, 
humorista
i soci RACC

APP RACC 
Assistència. Tota 
l’ajuda del Club, 
ara en un clic.



P
D

F
 D

E
 C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

Q
U

E
A

D
O

 P
O

R

D
o
c
u
m

e
n
t 

P
u
b
li
c
it
a
ri

Aquest nombre és indicatiu del risc del 
producte. Així, 1/6 és indicatiu del menys 

risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit 
al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits 
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima 
garantida actualment pel fons esmentat és 
de 100.000 euros per dipositant.

Informa’t de com et pot acompanyar el Compte Expansió al llarg de la teva vida a les nostres oficines o a bancsabadell.com/compteexpansio.

(1) En els caixers de Banc Sabadell, Bankia i de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España-Duero, 

CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença). Oferta vàlida a partir de febrer de 2017 per la domiciliació d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim 

de 700 euros (excepte titulars entre 18 i 29 anys). S’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular.

Acompanyar-te
O com sentir que el Compte 
Expansió segueix al teu 
costat quan vas d’aquí cap 
allà i quan canvies d’una 
cosa a una altra. 
El Compte Expansió és un 
compte que s’adapta per 
acompanyar-te durant totes 
les etapes de la teva vida, 
sempre que tu vulguis que 

t’acompanyi. És a dir, que 
el Compte Expansió estarà 
amb tu quan portis camises 
hawaianes o quan passis a 
portar jaquetes americanes. 
De la mateixa manera, esta-
rà al teu costat quan canviïs 
l’abonament del metro per
un cotxe petit o quan canvi-
ïs aquest cotxe petit per un  
cotxe més gran en què càpiga 
un cotxet. El Compte Expan-
sió t’acompanyarà si decidei-
xes quedar-te a viure a la teva 
ciutat d’origen i et seguirà 
acompanyant si te’n vas a viu-
re a una altre ciutat. Per des-
comptat, continuarà amb tu 

quan et cansis de viure en una 
gran ciutat. Estarà allà quan 
passis de la música rock a la 
música soul, i no es mourà 
del teu costat si canvies de la 
música soul a la música clàs-
sica. També t’acompanyarà 
quan estudiïs i treballis, quan  
estudiïs canviar de feina o 
quan treballis en el teu propi 
estudi. I ho farà mantenint 

sempre les mateixes condi-
cions que t’hem ofert tots 
aquests anys, això vol dir, tar-
geta de crèdit i targeta de dè-
bit gratuïtes, zero costos de 
manteniment (0% TAE), sense 
contracte de permanència i 
una amplia xarxa de caixers 
per treure efectiu a dèbit gratis 
per imports superiors a 60 €.(1) 
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Moure’ns de manera segura i respectuosa amb 
el medi ambient és un dret però també un deure

Aconseguir els zero accidents de 
trànsit, preservar la qualitat de l’aire 
i disposar de sistemes de transport 
intel·ligents que contribueixin a mi-
llorar la nostra qualitat de vida, po-
dien semblar fites impossibles fa un 
temps, avui però sabem que tots ells 
són reptes assolibles, en bona mesura 
gràcies a les innovacions que arriben 
de la mà de la tecnologia. 
El 2016 a Espanya els accidents de 
trànsit van pujar per primer cop des 
de 2003 i a Catalunya la situació no ha 
millorat des de 2013. Al RACC creiem 
que és el moment d’actuar en tots 
i cadascun dels factors que inter-
venen en l’accidentalitat: les perso-
nes, els factors de risc, els vehicles i les 
infraestructures. Per això proposem 
vint mesures per dur a terme abans 
del 2020. Aquest és un pla que pre-
tén actualitzar la seguretat viària per 
adaptar-la a una realitat canviant en 
què intervenen nous factors i conviuen 
més mitjans de transports i en la qual 
la tecnologia ens ha d’ajudar a fer més 
segurs els vehicles.
Pel que fa a la millora de la qualitat 
de l’aire, darrerament les administra-
cions han anunciat restriccions per a 
la circulació dels vehicles més antics. 
Tot i estar plenament d’acord amb la 
necessitat de millorar les condicions 
mediambientals a les nostres ciutats, 
lamentem que el primer cop que es 
prenen iniciatives d’aquest tipus es 
faci d’una manera descoordinada, ge-

Josep Mateu 
President del RACC

nerant dubtes i recels entre els usua-
ris. Hi estem treballant, parlant amb 
els responsables de la Generalitat i 
amb els 40 municipis afectats pel seu 
pla. I estem fent el mateix amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i 
amb tots els ajuntaments que agrupa 
i on són d’aplicació aquestes norma-
tives, per fer-los arribar les nostres 
propostes. Aquestes propostes passen 

el dret de les persones a la mobilitat ha 
d’estar garantit en tot moment.
Si la seguretat viària i el respecte al 
medi ambient són importants també 
ho és la mobilitat connectada. Avui la 
telefonia mòbil i la tecnologia aplica-
da als vehicles ens ofereixen un gran 
nombre de serveis i impulsen nous hà-
bits. Atent a aquests canvis el RACC ha 
entrat en l’accionariat de dues start-up 
de mobilitat, la plataforma on-line de 
lloguer de vehicles entre particulars 
líder a Espanya, SocialCar i la tecnolò-
gica especialitzada en la localització de 
persones en situacions d’emergència, 
Alpify. L’aposta per la innovació ens ha 
portat també a organitzar a la nostra 
seu, el RACC Innovation Challenge, 
un concurs d’idees innovadores so-
bre la mobilitat i la llar connectades.
En l’àmbit esportiu també estem te-
nint una gran activitat. Hem viscut 
un reeixit Gran Premi de Fórmula 1 
i aquesta temporada, en MotoGP, comp-
tem amb moltes opcions perquè algun 
dels pilots formats a la nostra escola 
de pilots s’endugui el campionat del 
món, tal com ha passat en els darrers 
cinc anys, un rècord difícil d’igualar. 
No confiem en fórmules màgiques, ni 
en la inèrcia d’èxits passats, creiem en 
l’anàlisi, la decisió d’actuar, l’esforç 
i l’exigència, en tot el que fem, en la 
mobilitat, en l’esport del motor i en 
la manera de dissenyar i prestar els 
serveis als nostres socis. Ens mou la 
voluntat d’estar al costat de les per-
sones. Hi som per ajudar en qualse-
vol moment, en qualsevol indret i en 
qualsevol circumstància. 

per desenvolupar una regulació cla-
ra, entenedora, progressiva, coherent 
amb el temps i en el territori, pensant 
en els usuaris.
Considerem també que mesures que 
priven les persones de l’ús dels seus 
vehicles han d’anar acompanyades 
d’ajuts econòmics per a la renova-
ció del parc, d’inversions en la mi-
llora del transport públic, especial-
ment a Rodalies, i del desplegament 
d’infraestructures i sistemes que fa-
cilitin l’accés a les ciutats, com ara els 
aparcaments connectats a la xarxa de 
transport públic, entre d’altres, perquè 

Proposem 20 mesures 
per millorar la seguretat 
viària per aplicar abans 
del 2020.
 
 
Demanem una regulació 
de l’accés dels vehicles 
antics coherent i que 
garanteixi la mobilitat de 
les persones.
 
 
El RACC ha entrat en 
l’accionariat de dues 
start-up de mobilitat.
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Platges somniades, ara al teu abast
El paradís és més a prop del que creus. Aquest estiu, el Servei d’Agència de Viatges del RACC  
et porta a les millors platges perquè converteixis les vacances en una experiència única.
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La llar que vols, 
als teus peus
NEXDOM t’explica com 
transformar  l’habitatge 
renovant els paviments.
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Vint mesures 
necessàries
Una nova contribució 
del RACC a la reducció 
d’accidents de trànsit.
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Escola RACC 
de campions
Fins a 8 pilots de MotoGP 
del GP de Catalunya s’han 
format amb el Club.

12 Pascual Iranzo. Soci RACC, perruquer de celebritats. 14 Emprenedors. Socis RACC amb 
projectes i iniciativa. 22 SocialCar. Comparteix  el teu cotxe per treure’n més rendiment. 
44 Maleters a examen. Cotxes per viatjar carregats. 74 App RACC Assistència. Tota 
l’ajuda 24h del Club, a la teva butxaca. 77 Assegurances d’Auto. Posa a punt el teu cotxe 
abans de l’estiu. 85 Descomptes exclusius. Amb el carnet de soci i la targeta RACC Master.

EL RACC ÉS MEMBRE DE LA 
FEDERACIÓ INTERNACIONAL 
D’AUTOMOBILISME (FIA).

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

TIRADA D’AQUESTA EDICIÓ: 
390.000 EXEMPLARS. 
ÚLTIMA DIFUSIÓ CONTROLADA: 
387.482 EXEMPLARS 
(JULIOL 2015-JUNY 2016).

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

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

PRESIDENT DEL RACC  
JOSEP MATEU
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GERMÁN RAMÓN-CORTÉS
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ALBERT ESTEVE
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XAVIER ARTAL

SECRETARI GENERAL 
JUAN TORRAS

VOCALS 
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JOAQUIM FOLCH-RUSIÑOL 
INKA GUIXÀ 
JUAN LOSCOS 
MANUEL PUIG 
GENÍS ROCA 
ALFONSO RODÉS 
CARLOS SAINZ 
MARIA ÀNGELS VALLVÉ 
MONTSERRAT VENDRELL

SECRETARI JUNTA DIRECTIVA 
GONZALO SERRACLARA

DIRECTOR GENERAL 
XAVIER PÉREZ

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

DIRECTOR DE COMUNICACIÓ 
CORPORATIVA I RELACIONS 
INSTITUCIONALS 
ANTONI GIL

DIRECTORA REVISTA 
M. JOSEP CORAL

COORDINACIÓ CONTINGUTS 
MARTA BACH

CONTINGUTS LLUÍS FALCON

DISSENY PEDRO BELTRÁN

CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ IDEAR

PUBLICITAT RACC  
PATRICIA ALIOD: 934 631 043 
DELIVERY MEDIA MADRID: 
914 008 618/608 486 244 
DELIVERY MEDIA BARCELONA: 
667 579 620

FOTOMECÀNICA 
ESPACIO Y PUNTO 

IMPRESSIÓ EUROHUECO  
COBALT, 1-5, CASTELLBISBAL 
(BCN) 
EL RACC I LA REVISTA DEL RACC NO 
COMPARTEIXEN NECESSÀRIAMENT LES OPINIONS 
FIRMADES PELS COL·LABORADORS. PROHIBIDA 
LA REPRODUCCIÓ LITERÀRIA O GRÀFICA A 
TRAVÉS DE CAP MITJÀ SENSE L’AUTORITZACIÓ 
EXPRESSA DEL RACC. LA PUBLICITAT INCLOSA 
EN AQUESTA REVISTA NO S’HA DE CONSIDERAR 
UNA RECOMANACIÓ DEL RACC ALS SEUS SOCIS. 
L’EXACTITUD I/O VERACITAT DELS ANUNCIS ÉS 
RESPONSABILITAT EXCLUSIVA D’ANUNCIANTS I 
EMPRESES PUBLICITÀRIES.

DIPÒSIT LEGAL: B-5461-1963
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Gama Ford EcoSport consumo combustible combinado de 4,4 a 6,3 l/100km: medición de consumo realizada en laboratorios, conforme a la normativa vigente; el consumo depende de la conducción que se 
haga del vehículo. Emisiones de CO2 de 115 a 149 g/km: emisiones medidas conforme la normativa vigente. Las emisiones, en condiciones reales, pueden variar.



El passat 25 d’abril es va celebrar a 
Barcelona l’Assemblea General Or-
dinària en la qual el RACC va in-
formar els socis compromissaris de 
l’activitat desenvolupada en l’exercici 
anterior en els seus diferents àmbits 
d’actuació. També va presentar el 
Compte de Resultats Consolidats 
del 2016, amb un comportament fa-
vorable dels ingressos i tancat amb 
resultats positius de 311.000 euros; 
a més del Balanç del 2016 i del Pres-
supost del 2017, aprovats en els tres 
casos per àmplia majoria. 
Tal com va quedar palès, el RACC 
compta amb una estructura finan-
cera sòlida que li permet aplicar un 

Pla estratègic i de renovació tecnolò-
gica que aporta encara més agilitat i 
personalització a la relació amb els 
socis, mentre manté el suport ferm a 
l’esport del motor organitzant com-
peticions amb rigor i impulsant la 
trajectòria de joves pilots.

Nou Laboratori de Serveis. Un 
dels punts centrals de la trobada 
va ser la visió que el president del 
RACC, Josep Mateu, va compartir 
amb els socis sobre l’evolució que 
està vivint la societat i la profunda 
transformació de la mobilitat. En 
aquest entorn de canvi, el RACC ja 
ha començat a treballar per passar de 

ser un Automòbil Club a un Club de 
Serveis a la Mobilitat, capaç d’oferir 
solucions als seus socis com a con-
ductors de cotxes o motos però també 
com a vianants, ciclistes o usuaris 
de transport públic. 
Per liderar la nova mobilitat que ar-
riba, més àgil, segura i respectuosa 
amb l’entorn, el Club ha creat un 
Laboratori de Serveis per a la Mo-
bilitat amb el qual dissenyarà una 
nova oferta de serveis pensats per 
a una societat cada cop més connec-
tada, que fa servir tots els tipus de 
mitjans de transport i que es mostra 
oberta a noves fórmules col·labora-
tives i compartides. 

Un Club en plena transformació
El RACC, preparat per liderar la nova mobilitat que arriba.

Josep Mateu, President del RACC, presentant l'informe  d'activitats als socis compromissaris durant l'Assemblea General.
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 A la altura de 
sus sueños

 www.abrisud.es

Para crear sus cubiertas de piscina, Abrisud se inspira 
en las nuevas tendencias. Contacto con la naturaleza, 
confort, bienestar, tonos elegantes, cálidos y 
relajantes. Sostenibilidad. La belleza de los materiales 
se refleja en el agua cristalina de su piscina.

T.: 902 33 00 17 C u b i e r t a s  d e  P i s c i n a

CATÁLOGO 
GRATUITO



L’humorista i soci del RACC, ‘En Peyu’, s’estrena en el món del cinema, 
mentre continua amb els seus espectacles teatrals sense abandonar 

la televisió i la ràdio. En Peyu es reivindica com a actor i confirma que 
“la gent agraeix que sigui directe i  políticament incorrecte”, en una 

societat on “tot s’ha de dir ben dit”. FOTOS JOSE IRÚN

En els teus gags tot flueix, 
però s’intueix que darrere 
hi ha hores de preparació?_ 
De vegades, per un quart d’hora, 
estàs preparant dies la peça. Pri-
mer, és clau pensar la idea, què 
vols fer i amb quin objectiu.

Amb què t’inspires per arri-
bar a la gent?_ La particularitat 
de l’humorista és mirar la realitat 
i saber-la explicar d’una manera 

exagerada i prou graciosa. Però, 
sobretot,  descobrir detalls que, a 
la gent, li passen desapercebuts. 

Com per exemple, les pífies 
que expliques a l’espai televi-
siu Ole tu?_ Voltem per tot Cata-
lunya rodant nyaps de mobilitat 
i urbanisme perquè surtin a la 
tele. Però quan ets amb la gent 
del poble, ells que hi passen cada 
dia, diuen: “òndia no m’hi havia 
fixat mai que hi havia aquesta 
pífia”. Una de les particularitats 
de l’humor és aquesta: descobrir 
detalls per riure que l’altra gent, 
a simple vista, no veu. 

Sorprèn, però, que els nyaps 
algú els ha realitzat i validat?_ 
M’agrada imaginar-me la his-
tòria que hi ha al darrera. Algú 
escriu a terra SOTP, en comptes 
d’STOP, i en acabar la feina s’ho 
mira, i se’n va casa i diu: “Bé, ho 
hem fet bé avui!!!” (riu).

Com es combina treballar tant 
a Barcelona i viure en un po-
ble d’Osona?_ La dada clau són 
45.000 quilòmetres l’any. Quan 
fas una feina tan mental com la 
d’humorista, que és pensar tot el 
dia, necessites alguna cosa que 
et connecti amb el que som de 

LLUÍS JUTGLAR

‘EN PEYU’
“L’HUMOR ÉS DESCOBRIR DETALLS 

QUE, A LA GENT, LI PASSEN 
DESAPERCEBUTS”

Per 
Marta Bach ArúsArús
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veritat: animals. Poder tocar la ter-
ra, tenir un hort i veure’l créixer o 
cuidar els animals. Problemes reals 
de la natura i de la vida, que et des-
connectin d’altres com “el word se 
m’ha penjat”. 

Ets de poble confés..._ Sempre he 
defensat que  fora de Barcelona hi ha 
món. Descentralitzar-ho tot. Quan  
estreno un espectacle ho faig pri-
mer a Osona. Hi ha gent treballant 
per tot Catalunya que són molt vàlids 
professionalment. Joan Roura, per 
exemple, que ha dirigit els meus úl-
tims espectacles. 

Tens referents humorístics?_ 
No sóc de tenir ídols. M’identifico 
més com a consumidor que com a 
seguidor. Vaig seguir el Buenafuen-
te, Crónicas Marcianas, he recuperat 
sèries com Els Joves, Eugenio, Ru-
bianes, he escoltat tots els monòlegs 

d’en Capri. Quan va néixer Teatre 
de Guerrilla no em perdia cap dels 
seus espectacles… 

De petit, ja eres el graciós de 
l’escola?_ No especialment. La gent 
em diu que sí. Però sóc tímid. Si no 
conec ningú normalment no tinc res 
a dir. I això, quan ets humorista és 
el pitjor, perquè la gent espera que 
facis riure de manera espontània. 

Es pot fer riure 24 hores al dia?_ 
A la meva xicota li diuen: tu que vius 
amb en Peyu deus riure tota l’estona. 
I ella diu: “Sí, bé, no ho saps prou, 
l’espectacle que visc a casa” (riu).

Creus que cada societat té un 
humor que l’identifica?_ Cadas-
cú té un background propi. Els refe-
rents els tenim perquè compartim 
una mateixa cultura,  uns mateixos 
mitjans de comunicació i tots hem 

begut més o menys del mateix, i això 
fa que tinguem un humor especial i 
un caràcter. L’humor a Catalunya i 
a Espanya, és diferent; però tampoc  
no riuen igual a Girona que a Lleida. 

Humorista i actor, amb què et 
quedes?_ Jo sempre dic que sóc hu-
morista, però també actor. On mi-
llor m’ho passo és al teatre. Tenir el 
públic davant et permet jugar amb 
les pauses i els ritmes. Dir el gag, 
esperar la resposta i, depenent de 
la màgia que s’hagi creat, esperar 
uns segons de més a dir el final per 
aconseguir fer riure tothom alhora,  
és supergratificant. Això en televisió 
o ràdio no ho tens.

La comèdia està desmerescuda?_
En aquest país sembla que si no fas 
una tragèdia, i sues sobre l’escenari, 
pateixes molt i fas plorar contínua-
ment, no ets actor. 
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“Als meus 
espectacles 
sempre hi ha una 
dramatúrgia: un 
principi, un nus i 
un desenllaç, i una 
moralina més  o 
menys profunda.”

“Els avis del 
programa Ole tu 
em fan riure molt. 
Estan de tornada de 
tot i les deixen anar 
de cavall estant.”



Recordes alguna situació on no 
podies parar de riure?_ Els avis 
de l’Ole tu em fan riure molt. Et sur-
ten amb unes bestieses… Tenen un 
punt de sinceritat que no tenim la 
gent jove. Estan de tornada de tot 
i les deixen anar de cavall estant.

El Lluís és diferent que en Peyu?_ 
No, jo sóc en Peyu de naixement. La 
gent agraeix que sigui directe i polí-
ticament incorrecte en una societat 
on tot s’ha de dir ben dit. 

I a més, has demostrat que es pot 
viure de fer humor?_ (riu) Es pot 
viure de qualsevol cosa, si hi dedi-
ques moltes hores i fas molta feina. 
Tothom pensa que l’humor és molt 
innat i que surt sol sense pensar-
s’ho. Però, el cert és que el darrer 
espectacle teatral, iTime, vam estar 
set mesos preparant-lo fins que va 
sortir com volíem.

Justament a  iTime, encarnes un 
Steve Jobs amb un toc molt de ca-
sa nostra..._ Jo no vull fer stand-up 
comedy, monòlegs convencionals en 
viu, assegut en un tamboret. Entre 
altres coses perquè no ho sé fer. Em 
sona a impostat, a estrany. Als meus 
espectacles sempre hi ha una dra-
matúrgia: un principi, un nus i un 
desenllaç i una moralina, més o menys 
profunda. Amb iTime, hi ha una rei-
vindicació de l’ofici d’humorista.  

T’estrenes al cinema amb la 
pel·lícula Mil coses que faria per 
tu, on comparteixes escena amb 
Peter Vives, déu n’hi do..._ Vaig 
llegir el guió i em va agradar. Té un 
llenguatge que recorda les pel·lícules 
de Woody Allen: mirades a càmera, 
interpel·lant el públic. Faig d’un es-
tudiant frustrat de psicologia, una 
mica boig. Peter Vives és el guapo, i 
jo, evidentment, sóc l’amic lleig del 

guapo. És la meva primera expe-
riència en cinema i m’ho he passat 
molt bé. 

També, ets un crack de les xarxes 
socials?_ Això és una idea errònia 
sobre mi. Puntualment he fet coses 
que s’han fet virals, però, jo no ho 
buscava. Ara hi ha una obsessió en 
la distribució i, el primer, sempre és 
el contingut. Si és bo, deixa un sobre 
de paper al mig de la plaça Major 
de Vic que la gent ja s’espavilarà a 
difondre’l.

Ja sabem que et mous en cotxe..._ 
També camino, vaig amb bici i mun-
to a cavall.

Saps que al RACC, hi som per 
ajudar..._ I tant, aquest estiu me’n 
vaig a Uganda i estic més tranquil 
sabent que el RACC hi serà davant 
de qualsevol imprevist. 
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Pascual Iranzo 
“EL PERRUQUER ENS 
DESCOBREIX NOVES 
IMATGES DE NOSALTRES 
MATEIXOS”  
PER MARIA MAS. FOTOS: PERE VIRGILI

Fill de perruquer, Pascual Iranzo sem-
pre ha estat una persona inquieta i 
apassionada de les humanitats. Amb 
només disset anys va viatjar a París 
i en tornà amb una nova manera 
d’entendre l’ofici basada en “ser es-
pecialista en imatge personal”. Educat 
a “l’escola del carrer i a la universitat 
de la vida”, Iranzo creu que a través 
de la perruqueria podem reivindicar 
la nostra singularitat. “Els pentinats 
de moda no sempre afavoreixen o es 
corresponen amb la personalitat de 
cadascú”, diu, i defensa el valor de la 
psicoestètica, ja que “canviant la ma-
nera de vestir podem modificar l’estat 
d’ànim”. Amb 86 anys, una Creu de 
Sant Jordi i altres reconeixements, 
Iranzo continua amb unes ganes infi-
nites d’aprendre, perquè “les artèries 
envelleixen, però l’ànima no”.

Apassionat dels cotxes. “Un vehicle 
és més que quatre rodes, és la sensa-
ció de llibertat”, assegura un Iran-
zo enamorat del seu Porsche, a qui 
agrada conduir sol, sobretot per la 
Costa Brava. “Però probablement ja 
no em renovaré el carnet. A la vida 
has de saber què pots fer i ja no tinc 
els reflexos que tenia”. Soci del RACC 
des de fa 55 anys, en destaca el servei 
d’atenció al client. 

El perruquer de les celebritats. Gràcies a la seva feina, Pascual Iranzo ha pentinat personatges 
tan coneguts i variats com Johan Cruyff, Joan Manuel Serrat, Gabriel García Márquez o Pas-

qual Maragall, entre d’altres. És tot un referent de la perruqueria a casa nostra.



Disfruta de tus vacaciones, nosotros

Cuidamos de tu casa

Protege lo que más 
importa con la alarma de 
Securitas Direct

R
N

SP
: 2

73
7

Descuento exclusivo para 
socios RACC a través de:

902 180 010
racc@securitasdirect.es

*Descuento aplicado sobre precio de catálogo. Oferta válida hasta el 31 de Agosto de 2017.
No acumulable a otras ofertas. Precios 2017.



Ets emprenedor? 
El RACC t’ajuda

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

participa@racc.es o a Twitter (@ClubRACC) #EmprenedorsRACC. 
PER MARIA MAS. FOTOS: CARMEN CARRAZQUEZ.

Experiències musicals

Esteve Lombarte_ Vols gaudir d’un concert íntim al 
jardí de casa? Necessites música en directe per a una 
festa corporativa? Vols fer una sorpresa musical? A tra-
vés de la plataforma en línia Acqustic.com, particulars 
i empreses poden descobrir i contractar ràpidament 
artistes de tots els estils: música clàssica, festiva, rock, 
jazz o indie, entre d’altres. Amb el que tenia estalviat 
dels últims anys treballant m’he llançat a la piscina, i 
de moment l’acollida és molt bona!

El meu pròxim repte és… arribar als mil músics a la 
plataforma, a finals de 2017.

Joies úniques 

Antonio Regidor i Elena Marzà_ Som companys de 
feina i vam decidir combinar l’experiència de l’Antonio 
en impressió 3D amb l’afició de l’Elena per dibuixar 
joies. Anells, penjolls, arracades… A través de la boti-
ga virtual (Art Bijoux Store) tries el model que vols i 
en quin material, s’imprimeix el motlle en 3D i a partir 
d’aquí se segueix el procés d’elaboració tradicional de la 
joia. Això permet crear objectes personalitzats, ja que 
és molt àgil variar el disseny per adaptar-lo a cadascú! 

El nostre pròxim repte és… aconseguir l’èxit comer-
cial i que la gent s’entusiasmi amb els nostres dissenys.
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Servei d’Assegurances RACC 
per a autònoms
Consulta racc.cat/asseguranca-comerc

Robòtica aplicada

Oriol Bohigas_ Per a indústries de manufactura, 
instal·lacions artístiques, convencions, anuncis... Els 
robots poden ser útils en molts camps diferents i aquest 
és l’objectiu de Beta Robots (www.beta-robots.com): 
fer de pont entre el món de la recerca i l’empresa. A 
partir dels últims avenços en robòtica creem solucions 
a mida i per a tot tipus de clients: hem dissenyat una 
paret mòbil per a un restaurant, o un robot que esca-
neja peces i descarta les que no són correctes.

El meu pròxim repte és… convertir l’empresa en un 
referent de robòtica innovadora.

Jugar fent pinya

Cristina Sánchez_ En unes colònies amb la colla cas-
tellera estàvem jugant al Trivial i comentàvem que hi 
faltaven preguntes sobre castells. El que va començar 
com una broma ens va portar més d’un any de feina: 
decidir com seria el tauler, pensar la dinàmica, les pre-
guntes... El crack casteller (elcrackcasteller.cat) és un 
joc de taula de preguntes i respostes entorn del món 
casteller. No cal ser casteller per jugar-hi, hi ha pre-
guntes de tots els nivells i enganxa molt!

El meu pròxim repte és… que el joc ajudi a difondre 
el fet casteller.
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Pocs llocs del món han tingut una 
evolució tan positiva de les seves 
xifres d’accidentalitat viària com 
Espanya i Catalunya al llarg dels 
darrers 15 anys. Ara bé, aquesta ten-
dència de disminució exponencial 
dels accidents de trànsit s’ha frenat 
–i estancat– des de l’any 2013. En 
aquest context, és possible assolir, 
en l’horitzó del 2020, l’objectiu que 
fixa la Unió Europea de reduir un 
50% el nombre de morts registrats 
l’any 2010? Podem seguir millorant 
les estadístiques de seguretat viària?   
Si ens enmirallem en països com 
Suècia, Holanda o el Regne Unit, els 
capdavanters en seguretat viària a 

Europa, encara hi ha suficientment 
marge per  aconseguir una taxa de 
risc de mortalitat en accident de 
trànsit un terç inferior a la nostra. 

Afrontar noves realitats
La incògnita és saber com es pot con-
tinuar millorant. Les mesures que 
han estat determinants en la reduc-
ció dels accidents (la implantació 
del permís per punts, el compor-
tament responsable de bona part 
dels usuaris de les vies, la incorpo-
ració regular de sistemes de segu-
retat als vehicles i la millora de la 
xarxa viària, entre altres) ja no són 
suficients per avançar en la lluita 

VINT 
MESURES 
PER AL 
2020
El RACC proposa 20 noves iniciatives per ajudar 
a assolir l’objectiu que marca la Unió Europea de 
reduir el 50% d’accidents de trànsit per al 2020 i, 
alhora, poder capgirar l’estancament en la millora de 
la sinistralitat viària a casa nostra. PER MARTA BACH
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contra els accidents de trànsit. Per 
això el RACC aposta per recuperar 
l’essència i introduir millores en ca-
dascun dels aspectes que interve-
nen en un accident: les persones, 
els factors de risc, els vehicles i les 
infraestructures. Treballar partint 
de les circumstàncies específiques 
dels joves, la gent gran, els ciclis-
tes, els motoristes, els vianants i els 
conductors, fomentant la convivèn-
cia entre ells. Vetllar per reduir la 
incidència dels factors de risc més 
freqüents: la velocitat, les distrac-

cions o el consum d’alcohol i drogues. 
Modernitzar el parc automobilístic 
amb vehicles més segurs i sistemes 
de seguretat de sèrie i millorar les 
infraestructures, fixant objectius 
quantificables per elevar el nivell 
de seguretat de les vies.

Visió zero, fita irrenunciable
Si fa 30 anys la visió zero va ser un 
principi inspirador de les polítiques 
de seguretat viària, avui ja es veu 
com un objectiu assolible. La visió 
zero –un entorn on els accidents i les 
víctimes mortals de trànsit tendei-
xin a desaparèixer– és un objectiu 

“Encara hi ha 
suficient marge per 
aconseguir una taxa 
de mortalitat en 
accidents de trànsit 
un terç menor.”

“Cal introduir 
millores en tot el que 
intervé en un accident: 
persones, factors 
de risc, vehicles i 
infraestructures.”
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20 noves mesures d’aplicació senzilla
El RACC aposta per  incorporar noves iniciatives que poden tenir un impacte immediat en la millora de la seguretat viària.

LES 
PERSONES

 
 JOVES

1 Implantar un sistema 
d’accés gradual al per-

mís de conduir: permetent 
la conducció acompa-
nyada a partir de 17 anys, 
establint un sistema de for-
mació progressiva i amb lí-
mit d'ús (conducció de nit, 
número d'ocupants, etc.) 
durant els primers mesos 
després d'obtenir el permís.

 GENT GRAN 

2Promoure instruments 
d'autoavaluació i millo-

ra del rigor de les proves 
d'aptituds psicocogniti-
ves per a majors de 75 anys.   

 VIANANTS 

3 Realitzar campanyes 
de sensibilització so-

bretot a vianants homes de 
més de 75 anys i en ciutat.

 CICLISTES 

4 Millorar la infraestruc-
tura per una mobilitat 

ciclista segura, optant per 
carrils segregats amb prou 
amplada, si és possible, i 
potenciant els carrils bici 
unidireccionals. 

5 Reforçar els nivells 
d’exigència en relació 

amb el compliment del 
codi de circulació en pro 
d'una bona convivència de 
la bici amb vianants i vehi-
cles motoritzats. 

6 Establir progressiva-
ment un sistema de 

responsabilitat civil obli-
gatòria, en línia amb altres 
països europeus. 

 MOTORISTES 

7 Posar en marxa un siste-
ma selectiu de bescanvi 

parcial de multes per cur-
sos de formació, per a con-
ductors de  més risc.

8 Implantar una pro-
va d’aptitud de cost 

reduït per als nous con-
ductors B+3, monitorit-
zant l'evolució d'aquest 
col·lectiu. 

9 Dur a terme campa-
nyes de consciencia-

ció adreçades sobretot a 
motoristes homes adults de 
més de 40 anys que circu-
len per carretera. 

 CONDUCTORS 

10Establir un sistema 
de formació con-

tínua dels conductors, 
que els ajudi a millorar les 
seves aptituds i actituds 
al volant i també avançar 
en la millora de la comuni-
cació entre autoritats de 
trànsit i sanitàries per tal 
de donar la resposta més 
adaptada possible a les 
necessitats dels diferents 
grups de risc, respectant la 
privacitat de les seves da-
des personals. 

FACTORS 
DE RISC 

 
 VELOCITAT 

11 Fer una revisió siste-
màtica dels límits 

de velocitat, revisant-ne 
la coherència amb la mor-
fologia de la via i el trànsit 
que suporta, i millorant-ne 
la senyalització. 

 ALCOHOL I DROGUES 

12 Implantar la taxa 0 
d’al co ho lèmia per a 

conductors profe ssionals 
i  entre conductors novells 
(2 primers anys de permís). 

 DISTRACCIONS 

13 Promoure el blo-
queig del mòbil al 

volant i establir un siste-
ma de certificació oficial 
d’apps compatibles amb la 
conducció en els vehicles 
connectats a Internet i els 
smartphones.

explícit que paga la pena tenir de 
referent. Assolir-lo, necessàriament, 
suposa adoptar l’anomenat safe sys-
tem aproach, una manera d’entendre 
la seguretat amb un enfocament in-
clusiu cap a totes les persones que 
es  mouen i interactuen en el siste-
ma viari: conductors, motociclis-
tes, passatgers, vianants, ciclistes i 
conductors de vehicles comercials i 
pesants. La idea bàsica és que l’ésser 
humà sempre cometrà errors i el 

sistema ha d’estar pensat i adap-
tat per ser “indulgent” i capaç de 
“perdonar l’errada comesa”; primer, 
tractant de reduir la probabilitat 
que es produeixi i, segon, mirant 
de minimitzar-ne les conseqüències 
en cas que succeeixi una fatalitat.  

Conduir acompanyat 
als 17 anys, és possible
D’entre totes les mesures proposades 
per al 2020, en destaca especialment 

una adreçada als joves, un col·lectiu 
que és la constatació de l’èxit que po-
den tenir les polítiques de seguretat 
viària ben focalitzades. A grans trets 
es tractaria d’implantar un sistema 
d’accés gradual al permís de con-
duir permetent la conducció acom-
panyada a partir dels 17 anys, com 
ja es fa en alguns països d’àmbit eu-
ropeu com ara Àustria, Finlàndia, 
Irlanda, Luxemburg i Suïssa. Inicial-
ment, caldria, limitar les condicions 

 RACC 18 juny 2017

MOBILITAT



ELS 
VEHICLES 

 
 PARC I TECNOLOGIA 

14 Eliminar l’impost 
de matriculació per 

fomentar la renovació del 
parc automobilístic, cen-
trant la fiscalitat del vehi-
cle més en l’ús i menys en la 
possessió. 

15 Impulsar en l’àmbit 
de la Unió Euro-

pea (UE) que el sistema 
de frenada automàtica 
d’emergència sigui obli-
gatori de sèrie en tots els 
vehicles  nous. 

16 Establir com a obli-
gatòria la incor-

po  ra  c ió  de l  s i s tema 
antibloqueig ABS en mo-
tos de menys de 125 cc 
per millorar la seguretat 
del col·lectiu de motoristes, 
com ja s’ha fet  en les motos 
de més cilindrada a partir 
de l'any 2017.

INFRA-
ESTRUCTURES 

 
 NIVELL DE SERVEI 

17 Fixar com a objectiu 
que el 80% del tràn-

sit circuli per vies de 3 es-
trelles o més, canviant la 
política de manteniment: 
d’un enfocament reactiu a 
un de preventiu. 

18 Dur a terme una po-
lítica sistemàtica de 

millora de les travesseres 
urbanes adequant la infra-
estructura a l’ús funcional 
de la via. 

19 Desviar de manera 
obligatòria el tràn-

sit pesant des de les vies 
convencionals cap a les au-
tovies i autopistes. 

20Posar en marxa una 
política integral i 

coherent de la senyalitza-
ció a partir de fer auditories 
independents.

d’utilització del vehicle (limitació 
en la conducció de nit, limitació del 
nombre d’ocupants del cotxe, etc.). 
La proposta hauria de ser flexible i 
la seva aplicació seria relativament 
àgil, mentre que el guany per a la 
seguretat viària és clar: permetre 
als conductors novells obtenir ha-
bilitats de conducció necessàries en 
condicions de risc més baix, abans 
de passar a les tasques de conducció 
més difícils. 

Informació sense compromís i finançament a mida!

ELEVO
l’ascensor que encaixa

L’únic ascensor pensat
per a espais molt reduïts

Amb la garantia de:

900 414 000
www.validalift.com

LIFT

Màxim aprofitament de l’espai
Es pot instal·lar en forats de 70 x 70cm

No necessita fossat ni cambra de màquines
Consum elèctric molt baix

Versió per a interior i intempèrie
Àmplia varietat d’acabats

Descobreix-lo!

anys



LA SEU CENTRAL S’IL·LUMINA DE BLAU 
PER CONSCIENCIAR SOBRE L’AUTISME

Per commemorar el Dia Mundial de l’Autisme, la seu central del 
RACC a l’avinguda Diagonal de Barcelona es va il·luminar de co-
lor blau. Amb aquesta acció, el RACC es va sumar a la campanya 
“Connecta’t al blau” organitzada per l’entitat Aprenem que promou 
la conscienciació social sobre aquest col·lectiu i la importància de 
la inclusió de les persones amb autisme.

Treball intens, innovació i creativi-
tat han estat els elements clau de la 
primera marató d’idees o hackathon 
del RACC on, durant 48 hores, un 
grup de 36 joves emprenedors va 
afinar l’enginy proposant serveis 
o negocis innovadors al voltant de 

la mobilitat del futur, l’assistència 
i les llars connectades. 

Accelerador de solucions. Aquesta 
iniciativa ha estat impulsada des del 
New Business Lab del RACC, una 
nova àrea que investiga i dissenya 

noves oportunitats de negoci. “Home 
Safe” va ser el projecte guanyador 
amb una solució d’assistència a la 
llar per a emergències personals. 
Un membre de l’equip viatjarà a San 
Francisco aquest estiu per desenvo-
lupar i accelerar la idea. 

El Club organitza una marató d’idees 
al voltant de nous serveis de mobilitat

Diferents grups d’emprenedors van treballar per la innovació.
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ASSISTÈNCIA MÈDICA PER ALS 
PARTICIPANTS DE LA TITAN DESERT 

Un any més, els participants de la cursa ciclista Titan Desert by 
Garmin han comptat amb l’assistència mèdica del RACC que ha 
vetllat per la seguretat mèdica dels esportistes i organitzadors. 
Aquesta cursa té lloc al desert marroquí i es caracteritza per 
la duresa extrema del seu recorregut en bicicleta tot terreny 
durant 612 quilòmetres repartits en 6 etapes. 

El RACC continua la seva aposta per 
la innovació invertint en Alpify, app 
pionera en la localització de persones 
en situació d’emergència. Amb més 
d’1,5 milions d’usuaris registrats a 
Espanya, Alpify ha aconseguit en 
només tres anys posicionar-se com a 
una eina excel·lent en cas d’accident 
o emergència, ja que ofereix als ser-

veis de rescat la ubicació exacta de 
l’usuari que sol·licita ajuda, fet que 
permet una intervenció molt més 
ràpida i precisa. El suport a Alpify 
és un pas més del RACC en el seu 
objectiu de convertir-se en referent 
en la prestació de serveis de mobilitat 
dissenyats per cobrir les necessitats 
de les persones i les famílies.

El RACC inverteix 
en la start-up Alpify 

Aquesta empresa d’innovació, pionera en localització 
de persones, té 1,5 milions d’usuaris registrats. 

TREBALLADORS 
DEL CLUB A LA 
TRAILWALKER 

Un equip de treballadors del 
RACC va recórrer en 21 hores 
els 100 km de la cursa solidària 
Trailwalker, que organitza In-
termón Oxfam amb l’objectiu de 
recaptar fons per lluitar contra 
la fam i la pobresa al món. 

EL SERVEI MÈDIC, 
AMB LA VOLTA 
A CATALUNYA 

Dues ambulàncies UCI i l’equip 
de professionals mèdics del 
RACC van acompanyar els cor-
redors de la Volta Ciclista a Ca-
talunya, vetllant en tot moment 
per la seguretat mèdica d’una 
cursa que enguany ja ha arribat 
a la seva 97a edició.

D’esquerra a dreta, Joan Fernández, Director d’Operacions i cofundador d’Alpify; 
Xavier Pérez, Director General del RACC; Josep Mateu, President del RACC i 
Guillem Viladomat, CEO i cofundador d’Alpify.
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Has calculat el que suposa tenir el 
cotxe aturat? Has pensat mai que 
quan estàs de vacances, el cap de 
setmana o en dies feiners pots acon-
seguir diners extres si el llogues? 
Compartir el vehicle és una bona ma-
nera de rendibilitzar-lo. SocialCar  
(www.socialcar.com), start-up par-

ticipada pel RACC i primera plata-
forma on-line de lloguer de vehi-
cles entre particulars a Espanya, et 
guia garantint un entorn cent per 
cent legal i segur. SocialCar comp-
ta amb una comunitat creixent de 
150.000 usuaris i és present a 600 
poblacions, oferint tota classe de ve-

hicles, des d’unes hores a diversos 
mesos. L’aliança entre SocialCar i el 
RACC ha permès crear la comunitat 
més gran de conductors d’Espanya. 

Provar-ho ara
L’estiu és el millor moment per llo-
gar el teu vehicle si marxes de va-

Guanya diners llogant el teu cotxe
Compartir el vehicle és una opció per treure’n rendiment quan no el fas servir. 

SocialCar, start-up participada pel RACC, líder del lloguer entre particulars, 
i amb una comunitat creixent de 150.000 usuaris, et facilita 

un entorn còmode i segur per fer-ho possible. 
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cances fora. Poder formar part de la 
comunitat de SocialCar és senzill: 
primer, registra’t com a propietari 
a www.socialcar.com i introdueix 
les dades del cotxe que vols llogar; 
de seguida rebràs peticions de llo-
guer i podràs decidir acceptar-les 
o declinar-les. Si les acceptes, que-
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Fes l’entrega del teu cotxe com tu vulguis

Cinc raons per llogar el teu cotxe

1
Diners 
extra. Amb 
els quals et 
pots pagar 
les vacances 
o un caprici. 

2
Tu tries.  
Estableix els 
teus preus i 
la disponibi-
litat del vehi-
cle per dies, 
setmanes o 
mesos.

3
Seguretat. 
Estàs prote-
git per una 
assegurança 
a tot risc 
que cobreix 
qualsevol 
incidència.

4
Comoditat. 
SocialCar 
t’ingressa 
cada 
setmana al 
teu compte 
els diners 
que hagis 
guanyat amb 
els lloguers.

5
Legal i 
transparent. 
Amb el 
contracte  
formalitzat i 
la recomanació 
del RACC.

Des de casa 
Coordina’t amb els 
conductors perquè 
el passin a recollir.

A domicili o a 
l’aeroport 

i guanya més per 
cada lloguer.

En un pàrquing 
de SocialCar 

i ells gestionaran les 
teves reserves.

Com llogar el teu cotxe a un particular?

Registra’t com 
a propietari a 
www.socialcar.
com. Introdueix 
les dades del teu 
vehicle.

Si l’acceptes, 
queda amb 
el conductor 
per signar el 
contracte i 
fer l’entrega 
del cotxe on 
et vagi millor. 

Quan rebis 
una petició de 
lloguer, pots 
acceptar-la o 
declinar-la.

Quan et retornin 
el vehicle, valora 
el seu estat i al 
conductor.



da amb el conductor per signar el 
contracte i fer l’entrega del teu cot-
xe on et vagi millor (a casa teva, al 
domicili del llogater o bé deixar-lo 
a un pàrquing de SocialCar i ells et 
faran totes les gestions). Acabat el 
lloguer, quan et retornin el teu ve-
hicle, és el moment de valorar el seu 
estat i el tracte que has tingut amb 
la persona que te l’ha llogat. Aquest 
pas és un dels pilars de l’economia 
col·laborativa on el tracte rebut es 
comparteix de manera pública online 
i influeix en futurs acords. 

Guanyar 3.000€ l’any
SocialCar és un dels referents de 
l’anomenada economia col·labo-
rativa, un model econòmic que es 
fonamenta en les relacions en xarxa 
entre persones que comparteixen 
béns a canvi d’uns diners o serveis 
acordats prèviament. En el món de la 
mobilitat, l’economia col·laborativa 
té camp per recórrer, partint que te-
nir en propietat un vehicle suposa el 
9,4% del pressupost familiar –segons 

l’Institut Nacional d’Estadística–,  
una despesa que es pot rendibilit-
zar a mig termini. De mitjana, el 
propietari que lloga el vehicle que 
té en propietat pot guanyar al vol-
tant de 3.000€ l’any, mentre que els 
conductors que opten per llogar un 
cotxe a un tercer es poden estalviar, 
de mitjana, 4.000€ l’any. 

Reputació on-line 
La decisió última de llogar sempre 
recau en el propietari, que pot con-
sultar les valoracions públiques.  Els 
aspectes més apreciats pels usuaris 
són: en primer lloc, el tracte que han 
rebut pel propietari del cotxe; en 
segon lloc, l’estat del vehicle i, en 
tercer lloc, la flexibilitat que ofe-
reix en tot moment aquest servei. 

“SocialCar et 
permet llogar 
un vehicle de 
manera legal 
i amb total 
garantia per a 
les dues parts, 
conductor i 
propietari.”
 
— Dídac Cuní 

“Fa més de 2 
anys que llogo 
el meu cotxe i 
l’experiència 
és perfecta.  
Guanyo diners 
i ofereixo un 
bon servei a qui 
ho necessita.”
 
— Sergio Ruiz

Compartir experiències amb una comunitat de 150.000 usuaris 

Les opinions 
compten molt
El 99% dels usuaris de SocialCar 
avaluen el servei com a satisfactori 
o molt satisfactori.

Els aspectes més ben puntuats: 

35%
Tracte del 
propietari

25%
Altres 
(conducció, 
equipament, 
baix consum, 
etc.)

25%
Estat del 
vehicle

15%
Flexibilitat 
del servei

Més informació
www.socialcar.com. Trucant 
al telèfon 93 193 16 11 o a          
info@socialcar.com
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EN GAFAS DE MARCA
CRISTALES INCLUIDOS

Promoción válida de 01 Mayo al 31 de Julio  de 2017. Las dos gafas llevarán lentes con la misma graduación. Siempre se cobrará la gafa de mayor importe. 1ª Gafa: Monturas de cualquier 

marca, con lentes con tratamiento antirreflejante obligatorio. 2ª Gafa sin coste: Modelos seleccionados de las marcas: Custo y Pull&Bear con lentes Vistasoft con tratamiento antirreflejan-

te incluido. Graduaciones comprendidas en los rangos de la marca Vistasoft de Opticalia. Para Monofocales: Rangos de Stock de los proveedores Vistasoft: Esfera de -4D a +4D. Cilindro 

de -2D a +2D. Para Progresivos: Rangos de fabricación de los proveedores Vistasoft, en función de sus matrices de producción de producto.

Hay dos formas de ver la vida... Tú eliges



Arriba la mobilitat elèctrica
La implantació de vehicles elèctrics és una realitat creixent 

que permet estalvi econòmic i una millor qualitat de l’aire; per això calen 
més punts de recàrrega i informació detallada per a l’usuari.

Les vendes de vehicles híbrids i 
elèctrics han incrementat un 87,5% 
el primer trimestre de l’any 2017 a 
Espanya, però encara hi ha marge 
de millora per a la implantació d’una 
mobilitat més neta i que preservi la 
qualitat de l’aire de les ciutats, tal 
com ho constata l’auditoria sobre 

circulació elèctrica urbana que ha 
realitzat el RACC. 

Avaluar la ciutat de Barcelona. 
L’usuari disposa en l’actualitat de 
prou infraestructura de recàrrega 
i informació sobre ubicació dels 
punts? Hi ha suficients incentius 

per promocionar la compra i reno-
vació del parc a favor del vehicle 
elèctric? Què cal millorar per po-
der moure’ns de manera més eficient 
amb vehicles elèctrics? L’informe 
del RACC ha plantejat llums i om-
bres de la mobilitat elèctrica actual i 
conclou que la promoció del vehicle 
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La ciutat de Barcelona 
disposa de quatre 
serveis de moto 
elèctrica compartida (a 
la imatge, Torrot Muvi).



elèctric és el factor més ben valorat 
(57,5%). A Barcelona, un ciutadà que 
opti pel vehicle elèctric disposa de 
bonificacions en l’impost de circu-
lació, gratuïtat en l’impost de ma-
triculació, en la zona blava i verda 
i als peatges i càrrega pública gra-
tis. Els altres factors (penetració 
del vehicle elèctric i disponibilitat 
d’infraestructura i informació) re-
ben menor puntuació (44,3% i 27,1%), 
evidenciant que manca, sobretot, 
informació de l’autonomia dels elèc-
trics i de com instal·lar un punt de 
recàrrega a casa. 

Les receptes per afavorir una manera 
més neta de moure’ns per la ciutat

Més incentius per fer 
créixer el % de  cotxes 
elèctrics, prioritzant:  
•  Taxis. Un dels  transports 

amb més potencial de 
reducció d’emissions.

•  Motos. Amb l’al·licient 
de  la  bateria extraïble. 

•  Flotes municipals. Les 
elèctriques han de ser 
la primera opció de les  
licitacions públiques. 

Homogeneïtzar i 
simplificar els incentius 
per als vehicles elèctrics 
per a tota l’Àrea 
Metropolitana (targetes 
de recàrrega, peatges, 
incentius locals, etc.).

Oferir informació 
de com adaptar els 
pàrquings privats per tal 
d’incorporar-hi punts  de 
recàrrega.

Establir bonificacions 
addicionals a 
l’electrificació de flotes 
d’usuaris  i d’empreses 
dins d’un sistema 
d’incentius estable en el 
temps. 

1

2

3

4

5

6

7

Augmentar els punts 
de recàrrega públics 
amb informació a l’usuari 
sobre l’estat d’ocupació 
i els tipus d’endolls en 
cada punt.  Els països on 
la penetració del vehicle 
elèctric està adquirint 
un pes més gran són 
aquells on es garanteix 
un bon subministrament. 
A Catalunya s’està 
desplegant el Pla PIRVEC.

Promoure l’electrificació 
del parc de vehicles de 
dues rodes. Foment de 
la càrrega a domicili i la 
promoció de motocicletes 
amb bateries extraïbles 
per a la càrrega a qualsevol 
endoll. 

Afavorir la implantació 
de serveis a la mobilitat 
amb vehicles nets com 
els carsharing (servei 
compartit) elèctrics que 
s’estan desplegant amb 
èxit a ciutats com Madrid.
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La millora de la qualitat de l’aire a 
les ciutats és una necessitat; acon-
seguir-la garantint la mobilitat de 
les persones és un repte ineludi-
ble. La Generalitat de Catalunya, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), l’Ajuntament de Barcelo-
na i els ajuntaments del seu entorn 
han plantejat prohibir la circulació 
als vehicles més antics, la qual co-
sa pot afectar fins al 50% del parc 
automobilístic. La diferència en els 
criteris de restricció de cada admi-
nistració pot provocar confusió en-
tre els usuaris i dubtes sobre quins 
cotxes són els que queden afectats, 
en quines condicions i a partir de 
quan. Per aquest motiu, el RACC 
s’està posant en contacte amb totes 
les administracions implicades, in-
closos els ajuntaments dels 40 mu-
nicipis que s’han acollit a les mesu-
res, per tal de sol·licitar que hi hagi 
coordinació, coherència i rigor en 

la introducció de qualsevol norma 
que afecti directament la mobilitat 
dels usuaris. 

 1

Podré sortir de la ciutat si 
el meu vehicle està afectat?
Pendents que les administracions 
donin més detalls, els vehicles que 
estiguin afectats no podran circular 
en les àrees restringides i, per tant, 
no podran entrar-hi ni sortir-ne. Les 
administracions estan estudiant si 
les restriccions es prolongaran en 
les hores nocturnes i caps de setma-
na, quan el trànsit és molt menor. 
Tampoc es descarta que es puguin 
demanar permisos especials per si-
tuacions excepcionals o, per exem-
ple, per desplaçar-se a un centre per 
passar l’ITV.

 2

Si el meu vehicle ha passat 
l’ITV, n’estarà exempt?
No. L’ITV verifica que els cotxes 
compleixin la normativa en aspec-
tes vinculats a la seguretat i en límits 
d’emissions de partícules en sus-
pensió i monòxid de carboni, però 
no en l’emissió d’òxids de nitrogen 
(NOx), el principal gas que provoca 
la mala qualitat de l’aire. Per tant, 
davant de situacions excepcionals de 
contaminació, les autoritats poden 
restringir la circulació dels vehicles 
menys nets, encara que aquests ha-
gin superat l’ITV. 

12 incògnites 
sobre la 
limitació  
del trànsit 
per als vehicles 
més antics 
Les restriccions a Barcelona i l’àrea metropolitana 
plantegen dubtes i confusió entre els usuaris. En 
aquest reportatge responem les preguntes més 
freqüents enviades pels socis.
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Hi haurà excepcions? Què 
passarà amb els clàssics? 
La normativa preveu ser flexible amb 
alguns cotxes, com ara els històrics, 
els d’emergències i els adaptats per 
a la mobilitat reduïda, però no se 
n’han confirmat les excepcions. 

 4

Les motos estan afectades?
De moment, no. Però no es pot des-
cartar l’anunci de restriccions. La 

Direcció General de Trànsit (DGT) 
està classificant el parc de motos per 
assignar-los les etiquetes en funció 
de les seves emissions. 

 5

Com es farà el control?
La DGT ha iniciat l’enviament als 
usuaris de les etiquetes que identi-
fiquen l’impacte mediambiental del 
seu cotxe. Queda en l'aire saber si el 
control es farà amb lectors de matrí-
cula (com a Londres i països escan-
dinaus) o amb les etiquetes (com a 
Alemanya). A l’interior de Madrid, 

es du a terme un control policial en 
episodis puntuals de contaminació 
atmosfèrica.  

 6

El meu vehicle pot 
perdre valor?
Si el seu cotxe és un dels afectats, 
pot veure disminuït el seu valor de 
mercat. També pot resultar com-
plicat trobar un futur comprador 
i aquest, probablement, es localit-
zarà fora de les àrees que queden 
restringides per les noves mesures 
plantejades. 
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 7

I si compro un cotxe? 
Òbviament, sempre és millor un 
cotxe nou, ja que no té restriccions. 
Els gasolina i dièsel disposen de 
l’etiqueta verda C emesa per la 
DGT. Els híbrids o elèctrics, amb 
un preu de compra més elevat però 
despeses menors en combustible, 
tenen l’etiqueta Eco o Zero emis-
sions. Si el cotxe és de segona mà, 
és important conèixer el tipus de 
combustible i l’antiguitat, ja que 
els dièsel antics són els vehicles 
més afectats.

 8

Cada any es vetaran els 
cotxes de més de 20 anys? 
No està prevista una revisió au-
tomàtica anual dels criteris, però 
es preveu que les administracions 
actualitzin progressivament les res-

triccions i, si és possible, que acabin 
afectant els vehicles més contami-
nants en cada moment.

 9

Hi haurà ajudes per la baixa 
o compra d’un cotxe nou?
La Generalitat ha anunciat que hi 
haurà ajudes i prioritzarà les uni-
tats familiars amb menys capacitat 
econòmica, encara que no ha con-
cretat com. L’AMB ha creat la Tar-
geta Verda per a qui desballesti un 
cotxe afectat.

 10

Què és la Targeta Verda?
Qui desballesti un vehicle afectat 
tindrà aquesta targeta amb dret a 
transport públic gratuït a l’AMB 
durant 3 anys. Caldrà estar empa-
dronat en un dels 36 municipis de 
l’AMB, no haver comprat un cotxe 

en els últims 6 mesos i no comprar-
ne cap en 3 anys. 

 11

S’incentivarà l’ús del 
transport públic?
A més de la Targeta Verda, es crearà 
la T-Ambiental per usar-la en epi-
sodis contaminants, amb un preu 
menor (equivalent a un viatge de la 
T-10, 1 € aprox.). L’Administració pre-
veu més competitivitat del transport 
públic augmentant-ne la capacitat i 
reduint el temps de viatge.

 12

L’entorn està a punt?
No. Els trajectes entre Barcelona i 
l’entorn metropolità tenen mancan-
ces en el servei de rodalies, així com 
en aparcaments d’enllaç que perme-
tin als usuaris aparcar-hi el cotxe i 
anar amb tren. 

Quan arriben les noves mesures i a quins cotxes afecten?  
Davant la dispersió de propostes, el RACC demana que hi hagi una única regulació i que sigui comprensible per als usuaris. 

Administració 
que lidera A qui afecta? On? Dates clau

Generalitat 
vies interurbanes

Turismes anteriors 
a 1997  

Furgonetes 
anteriors a 1994

Vies interurbanes  
d’àmbit metropolità 1 desembre 2017 Restricció  

en episodis

ZBEU(1) 1 gener 2019
Restricció 

permanent (només 
dies feiners)

Àrea 
Metropolitana de 

Barcelona  
(AMB) 

en vies urbanes

Vehicles sense 
etiqueta DGT 

(turismes i 
furgonetes dièsel 
anteriors a 2006 i 
gasolina anteriors 

a 2000)

ZBEU(1) 1 gener 2017
Restricció  
en episodis
(de 8 a 20 h) 

ZBEU(1) i aquells municipis  
de l’AMB que ho decideixin 1 gener 2020 Restricció 

permanent(3)

ZBEM(2) (36 municipis de l’AMB) 1 gener 2025
 (1)ZONA DE BAIXES EMISSIONS URBANA – PERÍMETRE INTERIOR DE LES RONDES. (2)ZONA DE BAIXES EMISSIONS METROPOLITANA. (3)PENDENT DE CONÈIXER ELS DIES I HORARIS AFECTATS.



descuento en tu nueva Torrot Kids

descompte en la teva nova Torrot Kids

descomptes.racc.cat/torrot 
a la venda a:a la venda a:

25%
i a la nostra

veure condicions de la promoció a descomptes.racc.cat/torrot

Calle Villarroel, 122
08011 Barcelona

FLAGSHIP STORE

Promoció exclusiva 
per a socis RACC



NEXDOM 
TOT EL 
SERVEI DEL 
RACC, ARA 
A LA LLAR 

Hi ha coses que només el RACC 

cura pels detalls. Per això, ets del 
RACC. Doncs ara, també ho tens 
a casa. 

Per a tot el que necessitis 
a la llar:

900 242 242

nexdom.cat



Cuidem la teva llar

FONTANERIA 
ELECTRICITAT 
ELECTRODOMÈSTICS  
CALEFACCIÓ 
PINTURES I TERRES 
PORTES I FINESTRES 
REFORMES
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Una de les accions de reforma 
que pot transformar radicalment 
l’aspecte de les nostres llars és la 
renovació dels terres. Substituir 
un paviment antiquat o fet malbé 
a causa del pas del temps per una 
de les noves propostes que ofereix 
el mercat d’avui dia, suposarà un 
canvi absolut que et permetrà gau-
dir d’ambients més actualitzats, 
càlids i confortables.
Encara que, d’entrada, puguis pen-
sar que es tracta d’un tipus de refor-
ma que genera excessives molèsties 
i inconvenients, hi ha diferents op-
cions que et permetran executar-la 
de manera ràpida i senzilla.
En funció del teu estil decoratiu 
preferit, així com de les teves ne-

cessitats específiques podràs triar 
entre diferents propostes de pavi-
ments: parquets de fusta natural 
per als qui busquen l’elegància i 
la noblesa que aquest material ens 
transmet; paviments laminats per 
als qui exigeixen funcionalitat i estil 
en un mateix material; ceràmics i 
porcellànics per decorar am bients 
tradicionals; i paviments conti-
nus (microciment, resina epoxi o 
linòleum) per vestir els terres d’estil 
més contemporani.
Descobreix quines són les carac-
terístiques i diferents opcions 
que proporciona cada tipus de 
paviment, perquè puguis escollir 
l’alternativa que millor s’adapti als 
teus gustos i necessitats.
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RENOVAR 
EL TERRA 
DE LA 
TEVA LLAR
Parquet, laminat, vinílic, ceràmic… Descobreix 
quin tipus de terra s’adapta millor al teu estil. 
PER ESTHER ALGARA
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Els terres de fusta natural o els la-
minats sintètics, que en simulen fi-
delment l’aparença, s’han convertit 
en una de les millors alternatives 
per als qui busquen la calidesa i 
l’elegància que proporcionen. 
Els paviments de parquet natural 
són del tot ideals si el que volem és 
crear ambients que siguin confor-

tables i acollidors. Tria’ls per vestir 
els terres de les zones nobles, prin-
cipalment per al saló, menjador o 
dormitori. En lamel·les de gran for-
mat o col·locats en forma d’espiga, 
una de les últimes tendències de-
coratives del moment, t’ajudaran a 
crear un ambient car regat d’estil i 
distinció natural. 

Tria els laminats de PVC per a es-
pais en què es generi molta con-
densació o humitat, com ara la cui-
na o el bany; la seva resistència et 
permetrà gaudir de la calidesa que 
transmet el seu acabat i, a més, és 
un material funcional, especialment 
fabricat per suportar les taques i 
l’abrasió, i de fàcil manteniment.

Fusta: calidesa, bellesa i elegància
P

E
R

G
O

SECCIÓ LLAR
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Bambú. La bellesa, duresa i es-
tabilitat que proporciona la fus-
ta de bambú, a més de la ràpida 
capacitat de creixement de la 
planta que ens la proporciona, la 
converteix en una de les opcions 
més funcionals i ecològiques 
per als terres dels més compro-
mesos amb el medi ambient.

(Esquerra) Paviment laminat en tons clars i lamel·les de gran format . (A sota d’aquestes línies) Lamel·les flotants de fusta de 
roure rústica, amb sistema de clic multicapa. (A sota) Parquet de fusta natural, instal·lat en forma d’espiga.
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El gres porcellànic és un tipus de 
rajola ceràmica que presenta una 
baixa absorció de l’aigua i una gran 
resistència mecànica, característi-
ques que permeten fabricar-la amb 
gruixos molt fins i grans formats. 
Es pot utilitzar en qualsevol tipus 
d’espais i superfícies, tant per re-
vestir parets com terres, en interior 
o exterior.

Gran format
Si t’agraden les peces de gran for-
mat, que aporten més sensació de 

continuïtat, ja que tenen menys 
juntes, el gres porcellànic es con-
verteix en la millor opció. Aquest 
tipus de peces es fabriquen general-
ment amb rectificat, amb les vores 
retallades en angle recte, fet que 
confereix més elegància a l’espai.
Tria aquesta opció en acabats tex-
turitzats i colors neutres, en gris, 
blanc o negre, si vols potenciar el 
caràcter contemporani de qualse-
vol estança, ja sigui sala d’estar, 
cuina, dormitori, bany o zones de 
pas, com ara passadís o rebedor.

Porcellànics i ceràmics

(A sota d’aquestes línies) Catifa de terra hidràulic sobre paviment de fusta. 
(Dreta) Terra de ceràmica inspirada en les antigues rajoles hidràuliques.
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Hidràulic. Sens dubte, una de 
les tendències decoratives del 
moment, en forma de peces 
originals recuperades o com a 
rajoles de nova creació, inspi-
rades en les rajoles fabricades a 
principis del segle XX, els terres 
hidràulics tornen per vestir les 
llars més actuals.

Terres ceràmics  
d’última generació
Les noves tecnologies permeten 
dissenyar rajoles ceràmiques 
que reprodueixen diferents tipus 
d’acabats i dissenys, per gaudir de 
peces molt elaborades que confe-
riran caràcter a qualsevol tipus 
d’ambient.
Tria aquest tipus de terres que 
imiten la fusta o la pedra si vols 
conferir naturalitat a l’estança. Si 
estàs buscant propostes originals 
trobaràs models que presenten tex-
tures i relleus sorprenents, en for-
mats molt diversos.
Per a ambients de tendència eclèc-
tica o també retro, decanta’t pels 
dibuixos que recuperen motius 
tradicionals del passat, com ara 
els hidràulics.
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Una de les tendències decoratives 
del moment presenta els terres 
continus com una de les alter-
natives més sol·licitades, per a 
ambients d’estil actual.
Sense juntes i d’aparença indus-
trial, els paviments de microci-
ment, linòleums i les resines 
epoxi són ideals per a reformes: 
Gràcies a la seva gran adherència 
podràs aplicar-los directament 
sobre el terra original, sense ha-
ver d’eliminar-lo. 

Resina epoxi
Una de les millors opcions per 
renovar el terra de casa teva de 
manera ràpida, econòmica i gai-
rebé sense aixecar pols. Es trac-
ta d’un polímer que recobreix 
la base existent, a partir d’un 
estat semi-líquid que es trans-
forma en un material sòlid, dur 
i molt resistent, de manera que 
resulta perfecte si no vols eli-
minar el ter ra original existent.  
El pots utilitzar tant en espais 

Terres continus 
d’estil actual

(Esquerra) Paviment continu de microciment llis de color blanc. (A dalt) 
Microciment amb efecte d’aigües de color gris mitjà.
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interiors com exteriors, a més de 
triar-lo per cobrir el terra de cui-
nes i banys; en aquest últim cas, a 
més, pots utilitzar la resina epoxi 
per cobrir l’interior de la banyera o 
la dutxa, ja que també és altament 
resistent a l’aigua. 

Microciment
Pot aplicar-se sobre qualsevol tipus 
de suport ferm: arrebossats, morter 
de ciment, marbre, terratzo, guix, 
pladur, etc.
Decanta’t pel microciment si el que 
vols és aportar un toc contempo-
rani a la teva llar, amb alguna de 
les tonalitats grises més habituals. 
Ara bé, si ho prefereixes, podràs 
escollir un acabat en una àmplia 

gamma de colors i en acabats mat, 
setinat o brillant. 

Paviments de linòleum
Es fabriquen amb diferents tipus 
de materials, amb l’oli de llinosa 
com a element fonamental, barrejat 
amb diferents tipus de resines, pols 
de suro, pedra calcària i farina de 
fusta reciclada, materials d’origen 
natural i biodegradables. 
Podràs trobar aquest tipus de ma-
terial per renovar el terra de casa 
teva en una àmplia varietat de co-
lors i dissenys, en textures llises, 
generalment brillants, una de les 
característiques més valorades per 
dissenyar espais d’estil contempo-
rani i industrial.

Ultracompactes. Sofisticada 
barreja de les matèries prime-
res amb base de quars. El seu 
format, de grans dimensions, 
permet crear sensació de con-
tinuïtat, sense juntes aparents.

Paviment continu de linòleum d’alta qualitat, proposta ecològica, d’origen natural i biodegradable.

D
E

K
TO

N
FO

R
B

O

SECCIÓ LLAR



 RACC 43 juny 2017

NEXDOM. Tenim cura de la teva llar.
Truca’ns al tel. gratuït 900 242 242 (24h, fins i tot festius) o entra a www.nexdom.es

8 grans raons per triar 
NEXDOM a la teva llar

8
Sense preocupacions.
Ens responsabilitzem 

de tot el procés i 
coordinem els diferents 

professionals.

2
T’oferim un 

pressupost tancat.
Abans de començar la 
feina. Sense sorpreses 
ni lletra petita, per a la 

teva tranquil·litat.

1
Professionals 

seleccionats de cada 
sector.

Treballen en exclusiva 
per a nosaltres amb la 

màxima garantia.

4
Ens adaptem als teus 

horaris.
Anem a casa teva quan 

a tu et vagi millor.

3
Et donem 1 any  

de garantia
en totes les nostres 

feines.

5
Resolem les urgències 

les 24 hores del dia, 
inclosos festius.

Estem disponibles al 
nostre telèfon d’atenció 
al client o mitjançant el 

nostre web.

6
Tenim cura de casa 

teva com si fos  
casa nostra.

Amb especial atenció 
als detalls. En acabar, et 
deixarem la casa neta, 
tal com l’hem trobat.

7
Facilitats de 
pagament.

Finança les reformes en 
còmodes terminis.

SECCIÓ LLAR



En la compra d’un cotxe la capacitat del maleter és clau. El volum és important, 
sobretot en vacances, però també la facilitat de càrrega, la modularitat dels 
seients del darrere i els compartiments “secrets”. PER TONI LAGUNAS

EL MALETER  
SÍ QUE IMPORTA
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Comprem un cotxe pel maleter que 
té? El més probable és que no, per-
què sempre hi ha altres raons que 
influeixen més en la nostra tria, com 
ara la seguretat, el consum, el me-
di ambient o simplement l’emoció. 
Però per prendre la decisió final de 
compra, no podem oblidar-nos de la 
part pràctica, i en aquest sentit la 
capacitat de càrrega adquireix gran 
importància, sobretot si planegem 
anar de vacances amb cotxe. Hem 
triat quatre models basant-nos en 
aquests paràmetres.

Nissan X-Trail, 18 configura-
cions. El més gran dels crossover 
de Nissan es pot triar entre 5 i 7 pla-
ces, la qual cosa incideix clarament 
en la capacitat del maleter. En tots 
dos models, en el Nissan X-Trail 
destaca la seva versatilitat, perquè 

permet diverses configuracions dels 
seients i, per tant, diferents dispo-
sicions de la càrrega per aprofitar 
l’espai al màxim. La segona fila de 
seients es pot moure longitudinal-
ment fins a 24 cm, i també es pot 
plegar amb una distribució 60/40. 
I en configuració de 7 places, la ter-
cera fila la podem dividir 50/50 per 
si hi va només una persona, i fins i 
tot, si no la utilitzem, es plega del 
tot i deixa pla el terra del maleter. 
En total, el maleter permet 18 confi-
guracions diferents. Opcionalment, 
podem sol·licitar la porta elèctrica, 
que s’obre i es tanca amb només ac-
cionar un botó.

Capacitat del maleter
Ofereix 550 litres en la versió de 5 
places (per tenir una referència, una 
maleta gran equival, de mitjana, a 

100 litres); 445 litres en la de 7 pla-
ces amb els seients de la tercera fi-
la plegats, que es converteix en 135 
litres si fem servir les set places; si 
fem servir només els seients de la 
primera fila, la capacitat pot arribar 
fins als 1.982 litres.

Range Rover Evoque, disseny sen-
se oblidar la funcionalitat. En un 
SUV considerat, i amb raó, prèmium, 
el disseny i la qualitat dels materials 
és molt important, però en el dia a 
dia s’imposen qüestions pràctiques 
i, per tant, el Range Rover Evoque 
ha d’oferir solucions. 
Amb 4 o, fins i tot, amb 5 passatgers, 
no hi ha problemes per carregar tot 
l’equipatge necessari. Els seients del 
darrere són abatibles per separat 
(60/40) i permeten carregar objec-
tes llargs.

El Nissan X-Trail (esquerra) destaca per la seva versatilitat en l’aprofitament de l’espai. El Range Rover Evoque (damunt 
d’aquestes línies) incorpora una presa de corrent al maleter.
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L’Škoda Fabia Combi (esquerra) sorprèn per la gran capacitat del maleter, que resulta pròpia de vehicles de més longitud.  
L’Opel Astra Sports Tourer facilita l’obertura de la porta del darrere amb el peu, una opció molt pràctica.

El maleter té bones solucions, com 
una presa de corrent, i és molt re-
comanable incloure les guies i uti-
litzar les xarxes per assegurar-nos 
que l’equipatge queda ben subjecte. 
Tan si porta el kit de reparació de 
punxades o roda de recanvi, enca-
ra ens queda un espai discret per 
deixar objectes amagats.

Capacitat del maleter
Amb dues files de seients usades 
arriba als 575 litres. Amb una fila 
de seients disponible, ofereix 1.445 
litres, mínim. 

Škoda Fabia Combi, gran male-
ter en dimensions reduïdes. En 
els seus 4.257 mm de longitud to-
tal conté un espai per incloure un 
maleter amb una capacitat pròpia 
de cotxes de categoria i de longitud 

superior. Per als qui volen un cotxe 
de dimensions contingudes però que 
necessiten transportar maletes, és 
un cotxe que s’ha de tenir en compte.
L’accés al maleter se situa a poca 
alçada del terra, una mica més de 
60 cm, la qual cosa s’agraeix i fa-
cilita molt la càrrega. I la porta del 
darrere s’eleva fins als 1.900 mm, 
és a dir, que per als qui fan menys 
d’1,90 metres és molt pràctic.
Si parlem de longitud de la càrrega, 
gràcies a la flexibilitat dels seients 
del darrere podem incloure objectes 
de fins a 1,55 m de llarg. 
I les solucions intel·ligents d’Škoda 
(“simply clever”) inclouen calaixos 
en els dos laterals i una peça que per-
met mantenir perfectament, sense 
que es moguin, tots aquells objectes 
que ballen pel maleter, fins i tot, si 
hem de transportar bicicletes.

Capacitat del maleter
Amb cinc places, té una capacitat 
de 530 litres; i si pleguem la segona 
fila, arriba als 1.395 litres. 

Opel Astra Sports Tourer, amb 
interessants accessoris. La fila de 
seients del darrere es pot dividir de 
manera individual (elèctricament en 
opció), i s’aconsegueix una gran mo-
dularitat de càrrega. La porta es pot 
obrir i tancar amb obertura elèctri-
ca remota o passant el peu per sota 
del para-xocs. 
El comprador pot optar entre dife-
rents accessoris com ara rails late-
rals i xarxes de subjecció. 

Capacitat del maleter
Volum mínim de 540 litres, amplia-
ble fins a 1.630 litres amb els seients 
del darrere plegats. 
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Cinc consells  
per carregar bé el cotxe

Si el vehicle està  
carregat de gom a gom, 
has d’augmentar la 
pressió dels pneumàtics 
fins al límit recomanat 
pel fabricant. Pots trobar 
les dades en el manual, 
a la porta del conductor 
o a la tapa del dipòsit de 
combustible.

Col·loca els objectes  
més pesants a la part 
més baixa i tan centrats 
com puguis, això farà 
que situem bé el centre 
de gravetat.  A la part 
superior, sempre dins 
el maleter, col·loca els 
més lleugers i els que 
necessitis tenir a mà.

Subjecta bé 
l’equipatge, 
sobretot si 
el maleter és 
accessible des 
de l’habitacle. 
Si la càrrega no 
cobreix tota la 
superfície del 
maleter, utilitza 
una xarxa perquè 
no es desplaci.

Evita que un 
objecte pugui 
afectar la 
visibilitat del 
conductor.

Si necessites 
un bagul 
portaequipatges 
per al sostre, que 
sigui homologat. 
Si fas servir 
baca, comprova 
l’ancoratge i 
utilitza cintes 
tensores millor 
que cordes o 
pops.
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Llame hoy para que le  
asesoremos gratuitamente.

Teléfono gratuito

900 839 745  
www.stannah.es 

EXT
97

Ext. 97

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

Nombre

Dirección

Teléfono   

Email

Cuando tu 
escalera se 
convierte en  
una dificultad 
existe una 
solución

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

Llame 
ahora

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

COMPRE 
AHORA, EMPIECE 

A PAGAR EN 
SEPTIEMBRE 10

MESES Y SIN 
INTERESES.



Nissan X-Trail 5p dCi 130 CV 4x4
Gasoil, amb Safety Pack (alerta de canvi de carril involunta-
ri, assistent de llum de carretera, identificador de senyals de 
trànsit, sistema anticol·lisió frontal), càmera de visió 360˚…

Opel Astra ST Business 16 CDTi 110 CV
Gasoil, climatitzador bizona, controls d’estabilitat, de tracció i 
de velocitat de creuer, sensor de pluja, llums de boira, sistema 
start/stop, navegador, ordinador…

Range Rover Evoque 2.0 TD4 180 
CV Dynamic 4x4 SE convertible
Gasoil, tapisseria de pell, assistent aparcament, navegador, 
lector DVD, control per veu, fars xenó, LED i antiboira…

Škoda Fabia Combi Like 1.2 TSi 90 CV
Gasolina 5 portes, aire condicionat, ràdio tàctil 5" amb  
Bluetooth, antiboira davant, llum diürna LED, assistent 
anticol·lisió, ESC+6 airbags, llandes aliatge 15"…

Oferta RACC 27.125€

Oferta RACC 15.900€

Oferta RACC 54.850€

Oferta RACC 9.800€

Penses en comprar un cotxe?  
L’estiu és el moment ideal
Si vols estrenar cotxe, aprofita l’estiu i treu-ne tot el partit. 
El Servei de Venda de Cotxes del RACC t’ofereix automòbils en les millors 
condicions perquè aprofitis al màxim les teves vacances.
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Citroen C4 Live Pure Tech 110 CV
Gasolina. ABS, ajuda frenada emergència, repartidor electrò-
nic de frenada ESP, ajuda arrencada en pendent, control de 
tracció intel·ligent, fixació ISOFIX…

Audi A3 Sedan 1.6 TDI 6v 
Design Edition 116 CV
Gasoil, climatitzador bizona, ajuda arrencada en pendent, 
control electrònic de tracció, control àudio al volant…

Seat Ibiza 1.0 Reference Plus 75 CV
Gasolina, assistent d’arrencada en pendent, control estabili-
tat, control de fatiga, control pressió pneumàtics, sensor de 
pàrquing darrere, ancoratges ISOFIX…

Ford Fiesta 1.2 Travel Trend 82 CV
Gasolina, pintura metal·litzada, aire condicionat, antiboira, or-
dinador de viatge, control creuer, ràdio CD MP3 amb coman-
daments al volant, càmera posterior… Amb 7 anys de garantia.

Oferta RACC 11.600€ Oferta RACC 21.905€

Oferta RACC 9.750€ Oferta RACC 9.990€
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RACC Venda de cotxes
Consulta totes les ofertes a www.racc.cat/venda-de-cotxes, al 900 357 357 i en oficines RACC.

TOP VENDES DEL 2017
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Marc Márquez 
ja acumula cinc 
mundials, tres dels 
quals a la categoria 
de MotoGP, en una 
trajectòria fulgurant i 
que va iniciar les seves 
primeres passes de la 
mà del RACC.
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NASCUTS 
PER 
GUANYAR
La tasca desenvolupada al llarg dels anys pel RACC 
ha convertit el motociclisme català i espanyol en una 
potència dins del mundial. Un model admirat arreu, 
que es tradueix en una dada concloent: en la cursa de 
MotoGP del pròxim Gran Premi de Catalunya, vuit 
dels 10 pilots espanyols que hi participen són pilots 
formats en el planter del Club.

Ara fa vint-i-cinc anys, Àlex Crivillé 
va aconseguir el primer podi d’un 
pilot català, i espanyol, en la catego-
ria reina del mundial de velocitat, 
els 500 cc (ara anomenada MotoGP). 
Una fita que, en el fons, referma-
va el fet que el pilotatge d’aquelles 
motos brutals, a còpia de cargolar 
el puny dret fent-les lliscar, era co-
sa de nord-americans i australians, 
no pas dels pilots d’aquí. El RACC 

va decidir llavors fer els possibles 
perquè les gestes del pilot de Seva, i 
d’altres com ell, no fossin flors d’un 
dia. Calia assegurar-ne el relleu. Joan 
Moreta, membre de la Comissió Es-
portiva del RACC, va tenir clar que 
la clau era treballar amb els més pe-
tits. D’aquella llavor en va sorgir el 
compromís ferm de desenvolupar 
una sèrie de programes de forma-
ció de joves pilots, que van acabar 
creant un planter farcit de futurs 
campions. 
D’u n s  a nys  e n ç à  n’a s s ab o r i m 
l’excepcional resultat, que es resu-
meix en un domini incontestable 
en el mundial de motociclisme: en 

Per 
Valentí Fradera
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el pròxim Gran Premi de Catalu-
nya, vuit dels deu participants espa-
nyols de la categoria reina de Moto-
GP seran pilots que hauran passat 
pel planter del RACC.

Aplanar el camí
Joan Moreta, mort fa dos anys, te-
nia una màxima: “Qui val, hi arri-
ba... nosaltres només hem d’intentar 
fer-li el camí més planer”. Una feina 
callada, però bàsica i profitosa. El 
pro jecte del RACC, juntament amb 
la Federació Catalana de Motoci-
clisme (FCM) i altres col·laboradors 
posteriors, com ara l’escola Mon-
lau, es va materialitzar inicialment 
en la Copa Conti –allà va debutar 
Marc Márquez, amb només 8 anys, 
al costat de Pol Espargaró, dos anys 
més gran– i l’Open RACC 50, creat el 
1997, un seguit d’iniciatives pensades 
per eixamplar la base. La promoció 
de l’esport de base –i, de retruc, la 
formació de joves pilots– era el pri-
mer objectiu, perquè, com sabem, 

quantitat i qualitat són conceptes 
que sempre van de bracet.
Un cop fixats els maons que havien 
de sostenir la base, es va aixecar una 
piràmide per fer possible la progres-
sió dels joves pilots. Els que desta-
caven, passaven a l’equip RACC del 
Campionat de Catalunya de 125 cc; els 
millors, a l’equip RACC del Campio-
nat d’Espanya de Velocitat, el CEV, 
que va rebre un impuls incontenible 
fins a esdevenir l’actual FIM CEV 
Repsol, o Mundial Júnior de Moto3. 
I, des d’allà, el salt al mundial ja era 
a l’abast dels més bons.

L’essència del planter
Els ja citats Marc Márquez i Pol Es-
pargaró són un exemple revelador 
d’aquest plantejament. Després de 
guanyar l’Open RACC 50 en anys 
successius, els dos pilots RACC es 
van retrobar en el mundial, primer 
en la categoria de 125 cc i després en 
Moto2, on es van disputar el títol el 
2012. Des de la Copa Conti fins a la 

consolidació en el mundial; l’essència 
de l’escola RACC és aquí.

L’escut del RACC
Al llarg de tot aquest camí, el su-
port del RACC als seus pilots era 
i és una constant. No és casualitat 
que, avui dia, quatre pilots RACC 
siguin corredors oficials de quatre 
de les marques del mundial de Mo-
toGP: Marc Márquez (Honda), Jorge 
Lorenzo (Ducati) –amb el RACC al 
seu costat des dels 11 anys–, Aleix 
Espargaró (Aprilia) –també campió 
del CEV 125 cc amb l’equip del RACC, 
com el seu germà petit– i Pol Espar-
garó (KTM). Encara més, el cerverí 
i el balear han estat campions de la 
categoria reina en sis dels últims set 
cursos, recuperant així, gairebé en 
propietat, l’històric títol de 500 cc 
de Crivillé, el 1999. I lluitant, entre 
altres, amb quatre pilots més que, 
en el seu ascens cap a la glòria, van 
passar per l’escola del RACC: Dani 
Pedrosa (Honda), Maverick Viñales 

(Esquerra) Uns joves Marc Márquez i Pol Espargaró, quan s'iniciaven en el món de la competició, són l'exemple de la 
importància de la promoció de l'esport de base. (Dreta) Maverick Viñales en les primeres passes en campionats del RACC.
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(Yamaha), Àlex Rins (Suzuki) i Tito 
Rabat (Honda privada).

Arrels i ales
Segons Carmelo Ezpeleta, màxim res-
ponsable de Dorna –l’organitzador 
del mundial–, el RACC “va inven-
tar una manera de crear campions 
única”. Un model admirat i imitat. 
El secret és ben senzill –i, alhora, 
complex. El president del Club, Josep 
Mateu, ho il·lustra així: “Als nostres 
pilots els donem arrels i ales. Les 
arrels són els nostres valors, allò que 
els ha de permetre ser sòlids. Les ales 
són els mitjans que els oferim per 
fer créixer el seu talent”. Vint anys 
després d’haver engegat la “fàbrica 
de campions”, la roda no s’atura, amb 
pilots consagrats com Àlex Márquez. 
I amb valors com Aleix Viu (16 anys), 
Jeremy Alcoba (15), Arón Canet (17) o 
Xavier Vierge (20). Futurs campions 
d’un planter on ja no floreixen flors 
d’un dia, sinó que ha esdevingut una 
frondosa primavera. 
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Jorge 
Lorenzo

Pol 
Espargaró

Dani 
Pedrosa

Maverick 
Viñales

Tito 
Rabat

Marc 
Márquez

Àlex 
Rins

Aleix 
Espargaró

La graella de pilots de MotoGP de la temporada actual mostra fins a 8 pilots formats en programes o competicions 
esportives que ha impulsat el RACC. (A dalt) Jorge Lorenzo, pilot del planter RACC i ara corredor de Ducati.
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El GP de F1 al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya, a mitjan maig, va ser 
memorable, a la pista i a fora. Una 
trentena d’avançaments van ser la 
targeta de presentació de la nova F1, 
després del comiat d’Ecclestone. I la 

lluita entre Hamilton i Vettel va fer 
posar dempeus els 95.000 especta-
dors, un 8% més que el 2016.
Montmeló va ser l’escenari on el 
nou promotor de la F1 va plasmar 
la seva visió de futur: respectar la 

tradició i la innovació, però fent 
de la cursa l’eix d’un gran esdeve-
niment. Uns objectius plenament 
compartits pel Circuit i que es van 
traduir en un cap de setmana a ves-
sar d’emocions. 

La Fórmula 1 més emocionant
 El duel per la victòria va ser la culminació d’una gran festa per als aficionats.
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Esperit de Montjuïc 
(Catalunya Classic 
Revival) 
(08-09 abril)

Fórmula 1 GP 
d’Espanya 
(12-14 maig)  
 
 
 
 
 
 
 

VII Eco Rally 
(27 maig) 

Motociclisme, 
Campionat d’Espanya 
de Velocitat 
(27-28 maig) 

GP Monster Energy 
de Catalunya de 
MotoGP 
(09-11 juny) 
 
 
 
 
 
 
 

FIM CEV Repsol 
(17-18 juny) 

24 Hores de 
Catalunya de 
Motociclisme 
(07-09 juliol)  
 
 
 
 
 
 

Campionats  
de Catalunya de 
Motociclisme 
(23 juliol)

24 Hores de 
Barcelona 
d’Automobilisme – 
Trofeu Fermí Vélez 
(01-03 setembre) 
 
 
 
 
 
 

Campionats de 
Catalunya 
d’Automobilisme 
(17 setembre)

Festival de Velocitat 
de Barcelona 
(30 setembre - 
01 octubre) 

53 RallyRACC 
Catalunya-Costa 
Daurada 
(05-08 octubre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

International 
GT Open 
(28-29 octubre)

Electric GT 
Championship 
(18 novembre) 
 
 
 
 
 

PROVA JA CELEBRADA

Ral·li Monte-Carlo 
Històric 
(27 gener) 
 
 
 
 
 
 
 

1r Rally 
Catalunya Històric 
(24-25 febrer) 
 
 
 
 
 
 

Fórmula 1 Test Days 
(27 febrer-02 març 
i 07-10 març)

Barcelona FIA World 
Rallycross 
(01-02 abril) 
 
 
 
 
 
 

LES COMPETICIONS 
DEL RACC QUE 
NO ET POTS PERDRE

Necessites més informació? Contacta amb motorsport@racc.es

 RACC 55 juny 2017

MOTOR SPORT



FES DE 
LA MAR 
EL TEU 
PARADÍS!
Arriba el bon temps i toca planificar vacances que 
incloguin aquestes platges de somni en les quals 
has pensat tot l’any. Les nostres propostes van de 
destinacions properes a més llunyanes, i totes volen 
convertir-se en el teu refugi particular aquest estiu. 

D’opcions, tantes com en vulguis, 
però te’n proposem quatre de molt 
diferents, cadascuna en un continent, 
perquè el més difícil sigui decidir-te 
per una. Les nostres seleccions van 
des del més proper i conegut Algarve 
portuguès fins a un Carib sofisticat, 
o les singulars platges d’una desti-
nació als antípodes com és Sydney, 
passant per un destí exòtic com Zan-
zíbar. Illes paradisíaques, barreres 

de corall, àrees marines protegides… 
Tot a l’abast de la mà.

Illes Turks  
i Caicos 
El Carib 
més idíl·lic

Situades entre les Bahames i la Re-
pública Dominicana, aquestes illes 
paradisíaques formen part dels terri-
toris britànics d’ultramar, on s’arriba 
després de volar directament des de 
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Per 
Carme Vieitez



Un Carib selecte, cent 
per cent bolcat en el 
turisme de qualitat 

i amb un entorn 
espectacular, és el 

que ofereixen les illes 
Turks i Caicos.  
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Londres i els Estats Units, o fins i tot 
fent-hi escala amb un dels creuers 
que tenen parada en aquestes illes 
del Carib. 
L’espectacle que ofereixen recompen-
sa el viatge: un fons marí excel·lent, 
considerat un dels millors del Carib 
per al busseig, i platges situades en-
tre les deu millors del món, com la 
de Grace Bay Beach, que està situa-
da dins el Parc Nacional Princesa 
Alexandra i protegida dels corrents 
de l’oceà per una barrera de corall. 
La platja, que s’estén al llarg de gai-
rebé cinc quilòmetres, proporciona 
un marc idoni per practicar tota me-
na d’esports nàutics i aquàtics sen-
se cap perill. En les seves aigües és 
fàcil observar i gaudir d’infinitat de 
peixos i diversos tipus de tortugues 
en perill d’extinció.
Si es viatja en parella, una opció to-
talment aconsellable és llogar un 
bot i perdre’s per unes hores en un 

dels fabulosos illots deshabitats que 
es troben en alta mar; una vetllada 
romàntica que de ben segur serà 
memorable. 

Algarve 
Esculpides 
per l’Atlàntic

Ja sigui per ser un indret especial-
ment proper –al Garb en àrab sig-
nifica l’oest– o pel seu ambient tan 
relaxat, el seu clima i la seva gent, 
l’Algarve s’ha convertit en una des-
tinació ideal per als qui busquen 
sol i mar prop de casa. I és que les 
seves extenses platges, situades en 
indrets veritablement únics –no en 
va l’Algarve va arribar a les 88 ban-
deres blaves el 2016–, permeten al 
visitant escollir, segons quines siguin 

les seves preferències, entre un am-
pli ventall de platges. Partint des de 
l’animada ciutat de Lagos, amb un 
casc històric que val la pena visitar, 
descobrim la platja de Dona Ana, 
considerada la millor d’aquesta re-
gió del sud. És una cala envoltada 
de costeruts penya-segats i de sorra 
fina, molt apreciada per les famílies 
per les seves aigües abrigades, ple-
nes de vida marina, sense ressaca 
ni excessiu onatge. 
A poca distància, trobem un altre 
indret emblemàtic de la costa, Ponta 
da Piedade, uns penya-segats roco-
sos esculpits per un persistent oceà 
Atlàntic. Per apreciar-los en tota la 
seva majestuositat, podem llogar un 
vaixell des d’allí mateix o des del 
port de Lagos. Una altra opció més 
tranquil·la pel seu ambient relaxat i 
familiar és Praia da Luz, que ofereix 
un extens arenal d’aigües netes, on 
es poden practicar diversos esports 
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aquàtics o navegar en caiac. A prop 
d’allà, el parc zoològic de Lagos farà 
les delícies dels més petits i també 
dels grans. 

Sydney 
Platges urbanes 
de somni

Poques ciutats al món tenen la for-
tuna de gaudir de platges inter-
minables sense sortir del seu casc 
urbà. Sydney és, en aquest sentit, 
una privilegiada, ja que combina a 
la perfecció aquest encant dels in-
drets mítics, plens de cultura, amb 
una costa excepcional. Una visita in-
eludible és la platja de Manly, cap al 
nord de la ciutat, inclosa en la llista 
de les Reserves Nacionals del Surf, 
l’esport rei a la zona, a la qual es 

pot arribar en ferri travessant un 
dels ports naturals més grans del 
món. Allà val la pena descobrir el 
Santuari de Vida Marina on, si som 
prou agosarats, podrem nedar entre 
taurons. Al sud trobem dues plat-
ges icòniques, Maroubra i Cronulla, 
idònies per anar-hi amb la família 
de pícnic, prendre cafè en qualsevol 
de les seves terrasses i contemplar 
els surfistes cavalcant les onades, 
considerades les més llargues i du-
radores d’Austràlia.
Però sens dubte, la platja més co-
neguda és Bondi. És l’indret idoni 
per aprendre a fer surf en una de les 
escoles acreditades, o senzillament 
relaxar-se estirat a la sorra. La platja 
és plena de restaurants tranquils, 
bars de copes i botigues d’esports 
i moda marins. Des de Bondi, surt 
un camí costaner que va a la plat-
ja de Coogee, que ofereix immillo-
rables vistes sobre l’oceà; es passa 

L’agència del 
RACC et porta a 
les millors platges

%  Algarve (Portugal). Inclou 
vol d’anada i tornada, circuit 
de 8 dies i hotel 3* en règim de 
només allotjament. 

8 dies des de 590€
%  Illes Turks i Caicos (Carib). 

Inclou vol d’anada i tornada, 
circuit de 8 dies i hotel 3* en 
règim de només allotjament. 

8 dies des de 1.600€
%  Gold Coast (Austràlia). Inclou 

vol d’anada i tornada, circuit 
de 8 dies i hotel 3* en règim de 
només allotjament. 

8 dies des de 2.025€
%  Zanzíbar (Tanzània). Inclou 

vol d’anada i tornada, circuit 
de 7 dies i hotel 3* en règim 
d’allotjament i esmorzar. 

7 dies des de 1.395€

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

A l’Algarve (esquerra) la costa alterna les platges amb penya-segats verges.  
Sydney disposa de nombroses platges urbanes on el surf és l’esport rei.  

Fins a un 5% 
dte. per a socis
Reserves al 93 208 70 00,  
agències i viatges.racc.cat
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DE VIATGE

FELIÇ VIATGE  
ALS TEUS 
SOMNIS  

* Preus per persona en habitació doble. Preus dinàmics subjectes a variació en funció de la 
disponibilitat de places. Sortides des de Barcelona. Consultar règim d’allotjament segons 
programa (S/P).

SERVEI D’AGÈNCIA DE VIATGES 
93 208 70 00  I viatges.racc.cat

Amb el RACC, 
planificar és estalviar.

per platges com la de Tamarama i, a 
més, es poden descobrir talles abo-
rígens a Marks Park, punt des d’on 
es pot contemplar a simple vista la 
migració anual de les balenes, entre 
maig i novembre. 

Zanzíbar 
Tresors dins i 
fora de l’aigua

A mitja hora de vol en avioneta des 
de la costa Suahili, a Tanzània, i si-
tuada en ple Oceà Índic, l’illa de Zan-
zíbar ens captiva pel seu mestissatge 
cultural, africà, àrab i hindú. A més 
de la capital, Stone Town, conside-
rada la ciutat més antiga de l’Àfrica 
oriental i declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO, l’illa 

ens ofereix un tresor: les seves ex-
tenses platges de sorra blanca suau 
com la farina. És ben difícil deci-
dir a quina dirigir-se, així que po-
dem anar als fabulosos arenals de  
Matemwe, Kiwengwa, Jambiani o 
Nungwi. Zanzíbar és, a més, un destí 
somiat per als practicants de l’snorkel  
o immersió lleugera i el busseig, i 
moltes escoles ofereixen sortides en 
vaixell cap als punts més cobejats 
pels bussejadors, on és fàcil trobar 
grans animals, com la tortuga verda 
o el dofí comú. 
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Fotografia Machu Picchu: Gihan Tubbeh / PromPerú.     

 

.

 

 

 

 
 

  Tot Vietnam: de Hanoi  
a Saigon

1.854 € 2.065 €

11 dies
des de

16 dies
des de

Vols i hotel 
en règim S/P

 

 
 

 

Ruta Adriàtic: Croàcia, 
Eslovènia i Bòsnia

Noruega pels fiords, illes 
Lofoten i Sol de Mitjanit

EUA per Ruta 66: de 
Chicago a Los Angeles

600 € 1.885 €

8 dies
des de

9 dies
des de

Vols, hotels i cotxe  
de lloguer 

Vols i hotel en  
règim S/P

 

 

 

 

 

 

Circuit Perú: Paracas, Nazca i llac Titicaca

2.915 €

15 dies
des de

Vols i hotels   
en règim S/P 

Vols, hotel en  
règim S/P i cotxe  

de lloguer

Hi som  
per ajudar
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Lapònia sota zero
Viatjar més enllà del nord és sens 
dubte una oportunitat única per 
gaudir de la màgia i dels colors 
de les aurores boreals. Una op-
ció imprescindible per explorar 
en viu la immensitat dels paisat-
ges, conèixer la terra dels sami i, 

alhora, poder gaudir d’un viatge 
familiar. Trineus amb gossos hus-
kies, rens, cabanes, excursions amb 
motos i raquetes de neu, visitar 
el poble de santa Claus on la lle-
genda es converteix en realitat. 
100% aconsellable i… amb vestit 
tèrmic inclòs. 

Compres a Nova York
Nadal a Nova York és com un con-
te: els carrers estan il·luminats, la 
neu cau, els aparadors s’omplen de 
motius nadalencs, els patinadors es-
trenen pistes de patinatge, els avets 
esperen al carrer que una família els 
compri… A més, és la millor ocasió 
per perdre’s en els mercats nada-
lencs, prendre una apple cider calen-
teta o comprar regals originals per 
a tota la família… Tòpics deliciosos.

Planifica ara el teu  
viatge d’hivern i estalvia
No esperis per buscar una escapada quan ja faci fred. Anticipa’t a l’agència del 
RACC (viatges.racc.cat, 93 208 70 00) i assegura’t plaça per a les destinacions 
més sol·licitades.
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Estiu austral a l’Argentina
Deixa enrere l’hivern europeu durant 12 dies a Buenos Aires, la Terra del 
Foc i la Patagònia. Perquè està clar que viatjar a la Patagònia fa temps que 
ha deixat de ser una destinació reservada als més aventurers.

Creuer fluvial de Nadal
A ritme pausat pel Rin, de Magúncia 
a Heidelberg. Delecta’t amb la mú-
sica de les nadales, visita els típics 
mercats nadalencs i assaboreix un 
vi calent amb espècies. Perquè un 
creuer, sens dubte, equival a des-
cobrir una manera completament 
nova de viatjar. 

L’agència del 
RACC et porta 
a les millors 
destinacions

%  Lapònia. Inclou vol d’anada i 
tornada, 6 dies en cabana, en 
pensió completa i excursions. 

6 dies des de 2.225€
%  Nova York. Inclou vol d’anada 

i tornada, 6 dies i hotel 3* en 
règim d’allotjament i esmorzar. 

6 dies des de 935€
%  Creuer fluvial i mercats 

nadalencs. Inclou vol d’anada 
i tornada, 4 dies en creuer 5* en 
pensió completa i excursions. 

4 dies des de 915€
%  Argentina. Inclou vol d’anada 

i tornada, circuit de 12 dies i 
hotel 3* en règim allotjament i 
esmorzar. 

 12 dies des de 3.180€

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

Fins a un 5% 
dte. per a socis
Reserves al 93 208 70 00,  
agències i viatges.racc.cat
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VIATJA A 
LES CIUTATS 
MÉS VERDES 
Si estàs compromès amb el medi 
ambient, et proposem destinacions que 
destaquen pel seu aire pur, per disposar 
de parcs per passejar i per oferir 
alternatives de transport sostenible. 
Amb l’agència de viatges del RACC, 
(viatges.racc.cat, 93 208 70 00) 
només has d’escollir on vols viatjar.
PER CARME VIEITEZ. IL·LUSTRACIÓ: MARÍA CASTELLÓ

PASSEJAR PER 
LA NATURA

Vancouver va camí de ser 
la ciutat més ecològica del 
2020:  s’abasteix d’energia 
hidroelèctrica, té 190 parcs i 
està envoltada de mar i neu a 
només 30 minuts del centre 

7 DIES DES DE 1.505€

LA MÉS VERDA 
D’AMÈRICA 
LLATINA
Porta des dels anys 70 apostant pel 
medi ambient. Avui, té una trentena 
de parcs urbans i el 90% dels seus 
habitants es desplacen en tramvia. 

7 DIES DES DE 910€

ECO-FRIENDLY 
I SOSTENIBLE

San Francisco és la ciutat més sos-
tenible dels Estats Units. La badia 
és un paratge natural excepcional 
per la seva fauna marina, els seus 
boscos de sequoies i el seu aire pur.

8 DIES DES DE 1.160€

RIQUESA 
AL SUBSÒL

Reykjavík té una de les at-
mosferes més netes del 
món, ja que la calefacció i 
l’aigua calenta provenen de 
les fonts geotèrmiques del 
seu subsòl volcànic.
 
6 DIES DES DE 1.015€



 RACC 65 juny 2017

P
R

E
U

S 
P

E
R

 P
E

R
SO

N
A

 E
N

 H
A

B
IT

A
C

IÓ
 D

O
B

LE
, S

O
R

TI
D

E
S 

D
E

S 
D

E
 B

A
R

C
E

LO
N

A
. P

R
E

U
S 

D
IN

À
M

IC
S 

SU
B

JE
C

TE
S 

A
 V

A
R

IA
C

IÓ
 E

N
 F

U
N

C
IÓ

 D
E

 L
A

 D
IS

P
O

N
IB

IL
IT

A
T 

D
E

 P
LA

C
E

S.

LA CIUTAT DE 
LA BICICLETA

Gairebé la meitat de l’energia a 
Copenhaguen procedeix de fonts 
renovables, especialment energia 
eòlica i, a més, el 50% de la seva 
població es mou en bicicleta. 

6 DIES DES DE 485€

100% EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

Aprofitament de l’aigua de pluja, 
edificis ecointel·ligents, autobusos 
amb biogàs, nova xarxa de metro. 
La ciutat de les 14 illes és pionera en 
reducció d’emissions de carboni.

6 DIES DES DE 465€

LA CIUTAT 
DELS CANALS

Hamburg és reconeguda per la seva 
xarxa de transport públic i per la mobi-
litat en els seus canals. En l’anomenada 
Venècia del Nord, podem observar 
aus i practicar esports aquàtics. 

6 DIES DES DE 375€





Servei d’ajuda 
informàtica. Protegeix 
els teus equips amb 
assessorament 24h.

RACC Autoescola. 
Nou servei de suport 
psicològic per a 
l’examen pràctic.

RACC Master. Ara 
amb tecnologia 
contactless, més 
segura i còmoda.

De festival. Aprofita 
avantatges exclusius a 
Cruïlla, Grec, Singlot i 
Cap Roig.

APP D’ASSISTÈNCIA
TOTA 
L’AJUDA  
EN UN CLIC
• MECÀNICA
• MÈDICA
• LLAR
• EN VIATGE



HI SOM  
PER AJUDAR 
LA TEVA 
FAMÍLIA

Hi som  
per ajudar

TU TAMBÉ POTS SER DEL RACC.
VINE ARA O TRUCA’NS AL 900 357 357.

#HiSomPerAjudar 

Si necessiteu un metge o pediatre de 
guàrdia, teniu una urgència de viatge o 
el vostre fill es fa mal en unes colònies, 
nosaltres hi som.

HI SOM PER 
AJUDAR-TE  
DE VIATGE

Si t’has posat malalt de  
viatge, tens un problema 
a l’altra punta del món o 
necessites un medicament, 
nosaltres hi som.

Hi som  
per ajudar

TU TAMBÉ POTS SER DEL RACC.
VINE ARA O TRUCA’NS AL 900 357 357.

#HiSomPerAjudar 

HI SOM PER 
AJUDAR-TE A 
CASA TEVA

Hi som  
per ajudar

TU TAMBÉ POTS SER DEL RACC.
VINE ARA O TRUCA’NS AL 900 357 357.

#HiSomPerAjudar 

Si tens una fuita d’aigua, t’has 
deixat les claus de casa, s’ha 
trencat una finestra o necessites 
un manetes, nosaltres hi som.

Hi som  
per ajudar

AL RACC HI 
SOM PER 
AJUDAR-TE 
SIGUIS ON 
SIGUIS

Potser creus que 
el RACC només 
som assistència en 
carretera. Però som 
molt més que això.

Per això t’ajudem davant 
de qualsevol imprevist en 
qualsevol àmbit: una fuita 
d’aigua a casa, una incidència 
en un viatge, una urgència 
mèdica, una punxada amb 
la bici... I per descomptat, 
també davant de qualsevol 
contratemps en la conducció. 
Perquè quan ens necessites, 
nosaltres hi som. No importa 
què. No importa on. No 
importa quan.

TU TAMBÉ POTS SER DEL RACC.
VINE ARA O TRUCA’NS AL 900 357 357.

#HiSomPerAjudar 



En cada servei que oferim, al dar-
rera de cada gestió que realitzem 
en una delegació, des de l’oficina 
d’atenció telefònica, al web o a les 
xarxes socials, hi ha sempre profes-
sionals, persones, homes i dones del 
RACC que treballen per garantir la 
tranquil·litat dels socis en tots els 
àmbits de la seva vida. 
El nostre lema, “Hi som per ajudar”, 
descriu de manera clara aquest com-
promís de l’equip humà del RACC 
per ser en tot moment al costat de 
les persones, oferint confiança, fia-
bilitat i excel·lència en el servei.
Habitualment, els socis ja compten 
amb nosaltres per resoldre qualse-
vol contratemps relacionat amb el 
vehicle. Saben que oferim una as-
sistència mecànica de gran qualitat, 
capaç de resoldre en 9 de cada 10 
casos, amb mitjans propis, l’avaria 
en el lloc en què es produeix.
Però més enllà de l’elevada valora-
ció d’aquest servei –qualificat amb 
9,11 punts sobre 10 a les últimes en-
questes de satisfacció realitzades per 
l’entitat independent Stiga– volem 
que els socis sàpiguen que si han de 

consultar amb un metge de guàrdia 
les 24 hores al dia, que si un fill es 
fa mal en unes colònies, que si pa-
teixen una avaria a la llar, que si 
tenen una punxada a la bicicleta 
o es posen malalts al racó més re-
mot del planeta… el RACC també hi 
és per ajudar, i que mobilitzarà els 
recursos que calguin per oferir-los 

la millor solució possible amb la 
màxima rapidesa. 
Per recordar aquest missatge entre 
els socis i per difondre entre la resta 
dels ciutadans els valors diferen-
cials de servei inherents al Club, 
estem reforçant la nostra presència 
de marca en mitjans de comunica-
ció a través de diverses iniciatives, 

com la del nostre logotip que es fa 
present a l’inici dels Telenotícies 
de TV3.
També en aquest context s’emmarca 
la nova campanya del RACC, publi-
cada als principals diaris del país i 
els anuncis de la qual acompa nyen 
aquesta pàgina. Amb un missatge 
clar, humà i directe, aporta una visió 
real de com el Club està ampliant 
la seva experiència assistencial al 
món de la família, la salut, els viat-
ges i la llar.
A l’estiu, aquesta capacitat de servei 
adquireix especial relleu pel crei-
xement de la nostra activitat as-
sistencial derivat de l’augment dels 
desplaçaments, dels viatges inter-
nacionals dels socis i de les estades 
a segones residències. 
Fidels al lema “Hi som per ajudar”, 
hem reforçat equips i mitjans un 
estiu més, i estem preparats per-
què els socis puguin gaudir del seu 
temps de vacances amb la confiança 
de saber que el RACC vetlla en tot 
moment per ells allà on siguin, a 
la carretera, a casa seva o de viatge 
arreu del món. 

L’ajuda que necessites en 
tots els àmbits de la teva vida

L’AJUDA DEL RACC 
VA MOLT MÉS ENLLÀ 
D’UNA EXCEL·LENT 
ASSISTÈNCIA EN 
CARRETERA.
 
 
A LA LLAR, AMB LA 
FAMÍLIA, DE VIATGE…
ESTEM AL TEU COSTAT 
PER A TOT EL QUE 
NECESSITIS. 
 
 
A L’ESTIU REFORCEM 
ELS MITJANS I ELS 
EQUIPS D’ASSISTÈNCIA 
PER L’AUGMENT DE 
DESPLAÇAMENTS I 
VIATGES DELS SOCIS. 

Xavier Pérez 
Director General
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“Vam recórrer al RACC i avui soc aquí”

El meu pare és argentí i en una estada a casa seva, a Buenos Aires, vaig 
començar a tenir molt mal de panxa, febre i vòmits. No sabia què em pas-
sava. A l’hospital més proper em van fer una anàlisi de sang, d’orina i eco-
grafies, però no van trobar què tenia. Com que al matí havia anat al gimnàs 
pensaven que no fos un esquinç abdominal. Vaig estar una setmana amb 
un dolor al·lucinant. Estava espantada i vam trucar al RACC, que ens va 
recomanar un dels millors centres de la ciutat. Allà van veure que tenia la 
panxa molt inflada, em van fer una tomografia i em van dir que m’havien 
d’operar d’urgències: tenia una peritonitis! És molt dolorós i requereix 
una intervenció important. Vaig estar una setmana ingressada, però em 
vaig sentir molt ben acompanyada pel RACC i el tracte va ser molt bo. 

Manuela Carracedo_ Assistència mèdica i hospitalització en un viatge 
a l’Argentina.

Al RACC sempre 
estem al teu costat 
QUATRE SOCIS EXPLIQUEN COM EL RACC ELS HA 
AJUDAT QUAN HAN TINGUT UN PROBLEMA EN UN 
VIATGE, A LA CARRETERA O A LA SEVA LLAR.

“Vaig tenir un equip 
de professionals 
assegurant-se que 
tot fos correcte”

Era a Khajuraho (a l’Índia) i vaig te-
nir un problema en un ull: hi veia un 
filet negre… Em vaig espantar i vaig 
trucar al RACC, que em va facilitar 
una revisió a l’hospital de Benarés; 
i va triar un moment en què no alte-
rava el programa del viatge. Em van 
atendre perfectament i el metge em 
va recomanar una revisió oftalmo-
lògica. Van ser molt professionals i 
amables, em van receptar uns me-
dicaments i em van confirmar que 
podia seguir sense preocupar-me’n. 
El RACC em va donar tranquil·litat 
en tot moment tot i ser tan lluny. 

Antonio Sáenz-López_ Assistència 
mèdica en un viatge a l’Índia.
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“Vaig quedar molt 
satisfet del suport 
del RACC”

En un viatge a Madrid em vaig trobar 
malament, a 39 de febre i amb mol-
ta tos. Des de la mútua mèdica que 
tenim i el 061 em van dir que anés a 
l’hospital però jo no em podia moure. 
Finalment vam trucar al RACC i en 
menys de 45 minuts teníem un metge 
que em visitava a l’apartament. Però 
la febre no baixava i des del RACC 
ens van enviar una ambulància per 
portar-me a l’hospital. Quan vam 
tornar en tren, el RACC ens va posar 
un cotxe (amb cadireta infantil, per 
al meu net) per al trasllat a l’estació 
de Madrid i de Barcelona!

Miquel Tallada_ Assistència mèdi-
ca a Madrid, trasllat en ambulància 
a l’hospital i en cotxe fins a casa.

“Estic encantada 
del servei de 
reformes a la llar”

No em funcionava l’aigua calenta i 
vaig trucar al RACC. Al cap de dos 
dies vaig rebre el pressupost per a 
la reparació. S’havien de canviar les 
aixetes, la instal·lació… Un embolic! 
Un professional de NEXDOM em va 
recomanar fer el bany de nou en nou 
i aprofitar per canviar la banyera 
per un plat dutxa, un canvi que jo 
ja volia fer feia temps. També em 
van proposar modificar la distri-
bució de l’espai i un moble. Em van 
dir que tardarien tres dies i en dos 
i mig ja estava tot acabat i perfecte, 
vaig quedar-ne molt contenta!

Presentación Trallero_ Proposta i 
reforma integral del bany amb canvi 
a plat de dutxa. 

Unes vacances 
amb assistència 
RACC les 
24 hores
El RACC compta amb un equip les 
24h per oferir als seus socis assis-
tència en viatge, mèdica i a la llar… 
Imprescindible per estar tranquil 
durant les vacances. Aquest estiu, 
sempre que necessitis ajuda en les 
teves escapades amb la teva família 
o amics, o en qualsevol emergència 
de la teva llar, no dubtis a trucar al 
900 242 242. Trobaràs ajuda, pro-
tecció i qualitat.

L’Agència de Viatges del RACC 
és l’única del món que ofereix 
un viatge compensatori en cas de 
repatriació per urgència mèdica. 

444
trucades d’assistència mèdica 
cada dia. 1 trucada cada 3 minuts.

El RACC gestiona de mitjana de

1.446
trucades d’assistència a la llar 
cada dia.

El passat 2016 es van realitzar

325.729
serveis d’assistència a la llar.
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Promoció subjecta a les condicions de campanya. Consulta-les a www.racc.cat. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A., i autoritzada per a operar en el ram de les assegurances de vida amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. A més, comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR AGRUPACIÓ 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit entre les dues entitats asseguradores, en virtut de l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances 
privades. Registre en la D.G.S.F.P. amb el número: C0708A58201740.



Hi som 
per ajudar

  

LA TEVA LLAR, 
ESPAI PROTEGIT 

SERVEI D’ASSEGURANCES  I  LLAR
900 357 357 I racc.cat I  @raccofi cina

si la contractes fi ns al 31 de juliol.

Una geladora o una 
liquadora de regal

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



�APP ASSISTÈNCIA�

No marxis de vacances sense 
l’app d’Assistència del RACC
REBREM DE MANERA AUTOMÀTICA LA TEVA LOCALITZACIÓ I ET PODREM 
ATENDRE ENCARA MOLT MÉS RÀPID.

Davant una emergència, és prioritari guanyar 
temps per poder actuar amb rapidesa. La nova app 
d’Assistència et permet seleccionar de manera ràpida i 
fàcil el servei que necessitis: mecànic, mèdic, de la llar 
i en viatge en un sol clic. A més, aquesta eina gratuïta 
per a iPhone i Android, té molts més avantatges: 

Et permet seguir l’evolució del servei a través 
d’avisos i alertes.

En cas que l’assistència sigui mecànica, podràs 
seguir la situació de la unitat que t’atendrà i el 
temps previst d’arribada.

Si no tens dades quan demanis el servei, 
la mateixa app genera una trucada com a 
alternativa per demanar assistència. 

Està disponible en català, castellà i anglès.

Un cop rebut el servei, pots deixar comentaris 
sobre l’atenció. El 93% d’usuaris l’han valorada 
entre 4,5 i 5 estrelles d’un total de 5.

El botó d’emergència RACC 
que portes a la butxaca
Descarrega’t gratis l’app d’assistència
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�RACC AUTOESCOLA�

TEÒRICA RÀPIDA 
I FÀCIL DURANT 
L’ESTIU
Ja no hi ha l’excusa del temps per no 
treure’t l’examen teòric del carnet 
de conduir. Aprofita els cursos ex-
prés de les autoescoles del RACC i 
concentra en una única setmana tot 
l’aprenentatge. T’oferim un curs de 
tres hores al dia, cinc dies a la set-
mana, amb l’experiència dels nostres 
professors i l’ajuda de les ulleres de 
realitat virtual per aprendre i, el més 
important, amb un índex d’aprovats 
del 90%, i sense cap cost addicional 
en la matrícula.

�RACC AUTOESCOLA�

NOU SERVEI D’AJUDA PSICOLÒGICA 
PER AFRONTAR L’EXAMEN PRÀCTIC
Qui no recorda els nervis que va pas-
sar quan va examinar-se de l’examen 
pràctic del carnet de conduir? Què 
es pot fer per mantenir la calma i 

tenir el cap fred per no cometre cap 
error davant l’examinador? Afron-
tar l’examen pràctic, en primer lloc, 
és una qüestió de tenir una bona 

preparació i, en segon lloc, també 
hi té molt a veure un bon control 
dels nervis per evitar que et juguin 
una mala passada. El RACC ara ofe-
reix un nou servei a l’abast dels seus 
alumnes que consisteix en una ses-
sió d’una hora amb un psicòleg que 
proporciona consells professionals 
per controlar els nervis, l’ansietat 
i l’estrès i així poder afrontar amb 
garantia aquesta prova.

Els nervis, sota control. Un re-
cent estudi elaborat pel RACC a 
partir de l’opinió dels professors 
de 85 autoescoles que van formar 
12.800 alumnes durant l’any passat, 
posava de relleu que controlar els 
nervis era el principal repte al qual 
s’havien d’afrontar els alumnes el 
dia de l’examen pràctic; en segona 
posició, al fet que condueixen massa 
enganxats als obstacles de la dreta 
i de l’esquerra. 

RACC Autoescola
Tota la informació que necessites 
a www.raccautoescola.cat i al nú-
mero de telèfon 900 357 357.
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Tots sabem que la tecnologia avança 
ràpid i que, cada cert temps, toca re-
novar els equipaments informàtics. 
Però reciclar els coneixements del 
món on-line i garantir la seguretat, 
avui dia encara és més imprescin-
dible. Què cal fer si reps un correu 
maliciós amb un virus que ha afec-
tat el teu ordinador? Vols fer-te se-
guidor del compte d’Instagram del 
teu fill i no ho aconsegueixes? Saps 
com actuar davant un ciberassetja-
ment? Saps per què està tan de moda 
l’Snapchat entre els adolescents? Es-
tàs al dia dels problemes relacionats 
amb hacks en comptes de Facebook i 
Instagram? Al RACC t’ajudem a què 
trobis resposta a aquestes i moltes 
altres preguntes oferint-te assesso-
rament informàtic les 24 hores del 

dia. Algunes de les possibilitats de 
consulta giren entorn de: 
Control parental. Hi ha eines per 
protegir i vigilar l’ús que un menor 
fa de la xarxa, especialment, de les 
interaccions a xarxes socials amb 
els seus amics i en missatgeria, i així 
poder adoptar mesures correctives.
Assessorament tecnològic. Si ne-
cessites comprar un PC o una taule-
ta, t’aconsellem i t’oferim informa-
ció rigorosa perquè puguis escollir 
d’acord amb les teves necessitats i 
les de la teva família. 

�TELEFONIA MÒBIL�

EL RACC, 
LA SEGONA 
MILLOR 
COMPANYIA 
L’Organització de Consumidors 
i Usuaris (OCU) ha valorat que 
el Servei de Telefonia Mòbil del 
RACC és la segona companyia 
d’Espanya que compta amb els 
usuaris més satisfets pel servei 
rebut. Aquesta conclusió es des-
prèn després de la realització 
d’una enquesta a més de 8.000 
persones. El RACC ha obtin-
gut una nota global de 79 so-
bre 100, igual que la companyia  
PepePhone. L’operadora PTV 
Telecom és al capdavant amb 
una puntuació de 81 sobre 100. 
Altres operadors de telecomu-
nicacions han aconseguit les se-
güents puntuacions: Movistar 
ha assolit 60 punts, mentre que 
Vodafone 59 i Orange 56.

�AGÈNCIA DE VIATGES�

PREMI PER A 
L’AGÈNCIA 
DE VIATGES 
Per segon any consecutiu, la 
companyia Costa Cruceros ha 
lliurat un premi a l’Agència de 
Viatges del RACC per haver estat 
l’agència número 1 en vendes 
Costa Club. El lliurament es va 
fer en el marc de l’esdeveniment 
“Protagonisti del Mare”, una ac-
ció anual que organitza Costa 
Cruceros i que reuneix a bord 
d’un dels seus vaixells i, durant 
uns dies, agents de viatges de 
diferents països per premiar el 
suport que ofereixen a aquesta 
companyia de creuers. 

�ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA�

Servei de suport 
tecnològic 24h al dia
PROTEGEIX ELS TEUS DISPOSITIUS (PC, TAULETA, 
MÒBIL O TV) I VETLLA PER LA TEVA SEGURETAT  
ON-LINE I LA DE LA TEVA FAMÍLIA.

Contracta’l ara. 
25% de descompte 
Més informació: 900 357 357 
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�ASSEGURANCES AUTO�

POSA EL COTXE A 
PUNT DE MARXA
El millor moment de fer una pos-
ta a punt del teu cotxe és ara, amb 
l’arribada del bon temps i quan aug-
menta la mobilitat. Per evitar impre-
vistos, no oblidis revisar: 
Frens. Comprova el nivell de líquid, 
estat de les pastilles, dels discs o del 
tambor del vehicle.
Pneumàtics i direcció. L’equilibrat, 
la pressió i la direcció han d’estar 

en perfecte estat. També valora la 
roda de recanvi. 
Amortidors. És imprescindible 
validar-los abans d’un viatge llarg; 
s’aconsella que als 30.000 km es 
revisin.
Llums i bateria. Revisa’n l’estat. 
Nivells i filtres. Valora el nivell de 
l’oli (en fred), el líquid de la direcció 
assistida, el de refrigeració i el de 
l’eixugavidres.

Per a més tranquil·litat, gaudeix 
de l’assegurança d’auto gratis tot 
l’estiu, si la contractes ara. Informa-
te’n al 900 357 357 o a www.racc.cat.

�RACC MASTER�

LA RACC 
MASTER, ARA 
CONTACTLESS
La targeta d’estalvi per als socis, 
que ofereix descomptes directes 
en més de 6.000 establiments, ara 
està disponible amb la tecnologia 
contactless que permet més facili-
tat d’ús i seguretat. Amb aquesta 
operativa n’hi ha prou amb acos-
tar la targeta al terminal per fer 
el pagament. Si l’import és infe-
rior a 20€, s’ofereix automàtica-
ment el rebut i es guanya temps. 
En imports superiors demana el 
PIN. Fiabilitat i seguretat a la mà. 

Més informació, www.racc.cat/
racc-master i 900 357 357.

�PER SEGON ANY CONSECUTIU�

PREMI PER A ASSEGURANCES D’AUTO
El servei d’Assegurances d’Auto ha rebut el premi “Líder en Experiència 
Client” atorgat per Stiga. Aquesta entitat de prestigi està especialitzada en 
la mesura, anàlisi i millora de la qualitat i, des del 2005, premia les empre-
ses que destaquen per tenir usuaris satisfets amb el servei, amb intenció de 
continuar sent clients i disposats a recomanar l’empresa a familiars i amics.
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Un còctel musical 
al Parc del Fòrum
L’eclecticisme i la manca de prejudi-
cis són uns dels grans trets distin-
tius de la programació del Cruïlla. 
En aquesta edició, hi ha noms pro-
pis de casa nostra com Pau Vallvé, 
Txarango i Oques Grasses; i altres 
d’internacionals com Pet Shop Boys.

Servei Mèdic del RACC. El Club 
habilitarà una unitat mòbil i diver-
ses ambulàncies medicalitzades al 
recinte del festival, a disposició del 
públic assistent i també dels artistes 
i equips tècnics.

Cruïlla. Barcelona Summer Festival.
Del 7 al  9 de juliol. 
Al Parc del Fòrum de Barcelona.
www.racc.cat/esdeveniments/
festival-cruilla

Un estiu de festivals!  
ETS UN AMANT DE LA MÚSICA I DEL TEATRE? 
COMENÇA L’ESPECTACLE! PREN NOTA A L’AGENDA 
I NO ET PERDIS CAP DE LES CITES ESTIUENQUES 
QUE ET RECOMANEM A BARCELONA I A LA COSTA 
BRAVA. CRUÏLLA, CAP ROIG, GREC I SINGLOT, 
PROPOSTES CULTURALS AMB AVANTATGES 
EXCLUSIUS PER A SOCIS RACC. 

20% de descompte
per a socis RACC
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Un clàssic 
barceloní obert a 
la Mediterrània
Aquesta proposta del juliol barce-
loní és una cita obligada per als se-
guidors de les arts escèniques. En-
guany, els espectacles són d’origen 
i temàtica mediterranis. En aquest 
sentit, destaca el muntatge del bai-
laor Israel Galván i una exhibició de 
teatre contemporani que fa el crea-
dor grec Dimitris Papaioannou. Es 
tracta d’un combinat de les propostes 
més noves que es fan al Mediterra-
ni, que posen en relleu valors com 
l’intercanvi cultural.

Jardins on brillen les 
estrelles de la música
En un entorn privilegiat, el festival 
de Cap Roig arriba a la seva 17a edi-
ció amb més força que mai. El que 
és un dels esdeveniments musicals 
més consolidats de la Costa Brava i 
del país, barreja de nou grans noms 
propis nacionals i internacionals 
oferint una experiència única i 
irrepetible. Aquest any hi actua-
ran artistes com Wilco, Anastacia, 
Estopa, Norah Jones, Els Amics de 
les Arts, Ben Harper, Miguel Bosé, 
Sílvia Pérez Cruz i The Pretenders, 
entre d’altres.

Vine a riure a 
la Costa Brava
Sota el paraigua del clàssic Festival 
de la Porta Ferrada de Sant Feliu de 
Guíxols, l’humor i la comèdia arri-
ben un estiu més a la Costa Brava de 
la mà d’El Terrat i TheProject, sota 
la direcció d’Andreu Buenafuente. 
Per a aquesta tercera edició del fes-
tival, hi haurà l’estrena en català del 
nou espectacle d’Els Joglars, Zenit, el 
muntatge Paradise, de Nico & Sun-
set, Tricicle i El Terrat, l’espectacle 
White Rabbit Red Rabbit i l’adaptació 
al castellà de l’obra Las mujeres sabias, 
entre moltes altres propostes.

Festival Grec.
De l’1 al 31 de juliol. 
En diversos espais de Barcelona. 
http://www.festivalgrec.barcelona

Festival de Cap Roig
Del 7 de juliol al 22 d’agost. Jardí Botà-
nic de Cap Roig. Calella de Palafrugell.
www.racc.cat/descomptes/
festival-de-cap-roig

Singlot Festival
Del 27 al 29 de juliol.
Sant Feliu de Guíxols.
www.singlotfestival.com

20% de descompte
amb RACC Master

10% de descompte
amb RACC Master

15% de descompte
per a socis RACC

Festival  
de Barcelona

Programació i venda d’entrades a:

www.festivalgrec.barcelona
Segueix-nos també a les xarxes socials:

Grec.Festival.Barcelona 

grecfestivalbcn 

1 al 31 de juliol de 2017

WOODY
ALLEN

08.JUL.2017

NORAH
JONES
+ THE CANDLES

29.JUL.2017

SÍLVIA 
PÉREZ CRUZ

31.JUL.2017

MELENDI

01.AGO.2017
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02.AGO.2017
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+ LA IAIA

10.AGO.2017
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09.AGO.2017

SWEET
CALIFORNIA

08.AGO.2017

UMBERTO
TOZZI

12.AGO.2017

HOMBRES
G

13.AGO.2017

BLAUMUT
+ PAULA VALLS

28.JUL.2017

 
PRETENDERS

22.JUL.2017

ANASTACIA

14.JUL.2017

PASSENGER

15.JUL.2017

ANDREA
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JASON
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DAVID
BISBAL

LA
SIRENITA

INDIA
MARTÍNEZ

03.AGO.2017
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FONSI

05.AGO.2017

DANI
MARTÍN

06.AGO.2017

IVÁN FERREIRO
+ RAMON 
MIRABET

07.AGO.2017

CONCERT
SOLIDARI

Calella de Palafrugell (Girona)
07.JUL.2017 | 22.AGO.2017

www.caproigfestival.com

L’HAS DE VIURE! WILCO
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www.caproigfestival.com

L’HAS DE VIURE!

07.JUL.20

WILCO

17
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SERVEI D’ASSEGURANCES

Contracta en oficines RACC, 900 357 357 i a www.racc.cat

Assegurances de 
vida per a la família
Et donem la tranquil·litat que necessites ara i en un 
futur. Responem quan més es necessita.
Informa-te’n  en oficines RACC i a www.racc.cat

Condicions especials.

raaaaaaaaaaaaaacc

Aquest estiu, 
l’assegurança 
de cotxe gratis 
Amb l’assegurança d’auto del RACC, 
deixaràs enrere els imprevistos a la car-
retera. A més si la contractes ara, dis-
posaràs de la teva assegurança gratis 
tot l’estiu. Contracta-la a les oficines 
del RACC, trucant al 900 357 357 o a 
www.racc.cat

Oferta especial 
d’estiu per a la teva llar
Contracta ara la teva assegurança amb el RACC i la 
tranquil·litat entrarà a casa teva. A més, pots triar un 
regal ben fresc: una geladora o una liquadora. 

Oferta fins al 31 de juliol. 

Aprofita 
l’oferta
Vigència fins al 31 d’agost.
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Consulta terminis de vigència i característiques de les promocions a www.racc.cat

Nova assegurança  
de decessos
Inclou en la pòlissa tota la família des de 2€/mes. I si 
tens més de 69 anys, també tenim una assegurança 
per a tu. Contracta-la en oficines i www.racc.cat

Màxima tranquil·litat 
per al teu gos o gat
T’oferim la millor pòlissa per a la teva mascota,  sen-
se que hagis de patir pel cost, amb lliure elecció de 
veterinari. Contracta-la en oficines i www.racc.cat

Una pòlissa de salut 
única amb el RACC
El teu benestar és una prioritat, és per això que se-
leccionem el millor quadre mèdic i t’oferim un asse-
gurança a la teva mida.
Informa-te’n a oficines i www.racc.cat

Contracta-la des de 2€ al mes.

Contracta des de 6€ al mes.

Des de 17€ al mes*.
(*) PREU PRODUCTE ACCESMEDIC, ENTRE 0-49 ANYS.

.c.c.c.c.c.c.c.c.ccccccat
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SERVEI AGÈNCIA DE VIATGES

Aprèn a conduir a 
RACC Autoescola
•  Si et matricules, a www.raccautoescola.cat, de qualse-

vol pack gaudiràs d’un 10% de descompte exclusiu.
•  Aprofita els avantatges d’un sistema pedagògic propi 

que inclou un curs de conducció segura gratuït, app 
per a l’aprenentatge de l’examen teòric i màxima flexi-
bilitat en horaris i preus.

Escapa’t al millor destí 
amb un descompte 
immillorable
Amb el RACC, ningú sense vacances. Encara ets a 
temps de buscar i reservar el millor destí per viatjar-hi 
durant aquest estiu. Informa’t de les condicions visitant 
qualsevol Agència de Viatges del RACC, trucant al 
telèfon 93 208 70 00 o al  nostre web viatges.racc.cat.

Fins a 500€ de descompte per les 
reserves que es facin abans del 21 de juny

Contracta en oficines RACC, 900 357 357 i a www.racc.cat

10% dte. 
a raccautoescola.cat (codi: REVISTA06). 
Vàlid fins al 31 de juliol del 2017.

SERVEI AUTOESCOLES
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AVANTATGES EXCLUSIUS EN TELEFONIA MÒBIL

Consulta terminis de vigència i característiques de les promocions a www.racc.cat

Truca i navega: Tarifa 
Plana 4G des de 15€/mes

� 200 minuts + 
Internet 2GB 4G 
�per només 15€/mes.�

� Minuts il·limitats + 
Internet 3GB 4G 
�per només 20€/mes.�

I de regal una Línia Rodona 
en qualsevol Tarifa Plana 4G 
(0€/min. + 500MB gratis)
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PROMOCIÓ UNA LÍNIA RODONA GRATIS: EN CONTRACTAR UNA TARIFA PLANA 4G, REGAL D'UNA LÍNIA AMB LA TARIFA RODONA 500MB AMB UN 100% DE DESCOMPTE 12 MESOS EN 
LA QUOTA MENSUAL. CONSULTA LES CONDICIONS DETALLADES A WWW.RACC.CAT.

La millor tarifa 
per a la teva família, 
al millor preu
Aprofita ara l'oferta i aconsegueix amb la Ta-
rifa Family tres mesos gratis per a dues línies 
i la possibilitat d'afegir línies addicionals en 
condicions excepcionals.

� Tarifa Family més 2 línies 
 Internet 4GB + 2 línies amb minuts 
il·limitats per �19€/3 mesos.� 
I després només 38€/mes.

 � Línies addicionals per 6,5€/3 mesos.� 
I després només 13€/mes.

50% de dte.
3 mesos en Tarifes Family 

PROMOCIÓ LA MEITAT AMB FAMILY: 50% DE DESCOMPTE 3 MESOS 
EN LA QUOTA MENSUAL DE TOTES LES LÍNIES FAMILY O FAMILY MÉS. 
CONSULTA'N LES CONDICIONS DETALLADES A WWW.RACC.CAT.



Consulta terminis de vigència i característiques de les promocions a www.racc.cat

Estrena dutxa 
amb NEXDOM
Canvia la teva banyera per un plat de 
dutxa. Amb NEXDOM podràs comp-
tar amb un assessor personal que 
t’aconsellarà per seleccionar correc-
tament els materials i et proposarà la 
millor solució tècnica. A més, t’oferim 
un pressupost tancat i 12 mesos de 
garantia.  

Dona d’alta la parella 
amb un 50% de dte.
Per només 44€/any, la teva parella tindrà la millor 
assistència mecànica i tota l’ajuda RACC.  

Fes soci RACC  
un amic teu 
A més de tenir l’assistència RACC, rebreu un regal 
per a cadascú. Info.: 900 357 357 i oficines RACC.

Fins a 40€ per a cadascú, en un 
xec regal Amazon.es, fins al 31/07.

Demana 
pressupost
Truca al 900 242 242 o 
consulta www.nexdom.cat

Fes soci la parella amb un 50%
de descompte. Només fins al 31/07.

.c.c.c.c.c.c.ccccccccat

MÉS AVANTATGES EXCLUSIUS
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ESTIU 2017

ET MEREIXES 
UNES BONES 
VACANCES 
AMB ELS NOSTRES 
DESCOMPTES I AVANTATGES 
EXCLUSIUS PER A AQUEST ESTIU

DESCOMPTES
AMB LA RACC MASTER I EL CARNET DE SOCI



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

Securitas Direct 
L’alarma Verisure de Securitas Direct 
ofereix la millor protecció per a la llar 
gràcies als seus dispositius d’última 
tecnologia, un servei 24 hores i el su-
port de més de 4.000 professionals de 
la seguretat. Només l’últim any, han evi-
tat 22.000 intents de robatori. Demana 
ja un estudi de seguretat gratuït per a 
casa teva i descobreix la millor manera 
de protegir la família!

COMENÇA A PLANIFICAR LES VACANCES!

Sol·licita informació a: 
racc@securitasdirect.es o bé trucant al 
902 18 00 10 50%
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes/ddddddddddddddes

H10
No et quedis sense hotel. H10 té més de 50 hotels 
en 18 destinacions, tria el teu i gaudeix de totes les 
seves comoditats.

Aparca&GO
Viatja tranquil deixant el teu cotxe en les millors 
mans, les d’Aparca&Go. Gaudeix del teu viatge i, del 
teu cotxe, ja se n’encarreguen ells.

Descompte per ser 
soci del RACC. 

Descompte per ser soci 
RACC en la compra on-line 
amb el codi 32RC10.  

Descompte en la primera 
revisió amb RACC Master.

Descompte amb la  
RACC Master.

20€

10%

2x1

7%

Water World
Les millors aventures d’aigua les viuràs al Water 
World de Lloret de Mar. Vine a passar-t’ho bé en 
família i amb amics en el dia més divertit de l’estiu.

Rodi Motor Services. 
Els tallers RODI, presents a Catalunya i 
Aragó amb més de 130 centres, són experts 
en manteniment integral de l’automòbil. 

 RACC 87 juny 2017



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

Cruïlla
Un any més, gràcies al RACC, pots gaudir d’un dels teus 
esdeveniments preferits al millor preu. Compra ara el 
teu abonament o entrada de dia per al Cruïlla.

Cap Roig
Les estrelles brillen en els jardins… Torna el Festival de 
Cap Roig! En la seva 17a edició, ja està consolidat com el 
principal esdeveniment musical de l’any a la Costa Brava 
i un dels festivals de referència al nostre país.

Descompte amb la RACC 
Master. Només aplicable a la 
venda on-line.

Descompte per ser soci del 
RACC. Només aplicable a la 
venda on-line.

10%

20%

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

Grec Festival 
de Barcelona 
Barcelona, una ciutat que durant l’estiu és també el punt 
de trobada de les millors arts escèniques. De l’1 al 31 de 
juliol, respira teatre, dansa, música i circ amb el Grec Fes-
tival de Barcelona. És una oportunitat única de gaudir, 
de prop, d’artistes de talla mundial.

Singlot Festival
Arriba la segona edició del Singlot Festival. Un fes-
tival creat i produït per El Terrat i The Project en el 
marc del Festival de la Porta Ferrada. Una proposta 
artística sorgida el 2015 i ideada per Andreu Buena-
fuente amb l’objectiu d’unir els professionals de les 
arts escèniques.

Descompte amb RACC 
Master. Aplicable a taquilla  
i on-line.

Descompte per ser 
soci del RACC. Només 
aplicable a la venda on-line. 

20%

15%
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Consulta’n les condicions i tots els descomptes disponibles a www.racc.cat/descomptes/ddddddddddddddes

LES COMPRES AL MILLOR PREU AMB RACC MASTER

Casa Viva
 
A Casa Viva trobaràs una àmplia gamma de produc-
tes. Visita la botiga més propera. 

Veritas
Supermercats Veritas, menjar de veritat. Gaudeix 
del menjar més ecològic i saludable que Veritas po-
sa a la teva taula. 

Querol
Querol amb 50 anys d’experiència, compta amb 
més de 30 botigues a Espanya, amb calçat per a 
petits i grans.

Punto Blanco
La comoditat, la moda i la qualitat són els seus ob-
jectius. Teixits adequats a totes les necessitats i per 
a tots els gustos.

Descompte per ser 
soci del RACC. 10%Descompte amb la  

RACC Master. 5%

Descompte amb la  
RACC Master. 10% Descompte amb la  

RACC Master. 4%
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Venda de vehicles
Avantatge exclusiu

900 357 357
Av. Diagonal, 687 (Pàrquing gratuït)

racc.cat

EL COTXE QUE BUSQUES 
AL MILLOR PREU

Descobreix múltiples ofertes en cotxes nous, km 0 i seminous 
amb assegurances d’auto i condicions financeres molt avantatjoses.

Per a més informació, truca gratis al 900 357 357

 AUTOMÒBILS 
CITROËN ESPANYA S.A.

MOGAUTOMASTERCLASBARCELONA PREMIUM MASTERGAS
MASTERNOU

MOGAUTO AUTOMOCIÓ 2000
ROMACAR

M-CARBARCELONA PREMIUM
IBERTECNO

MASTERNOUBARCELONESA
MAVISA

LETAMENDI MOTOR
M-MOTOR

LESSEPS MOTOR

RONDA 15

MOGADEALERMOGAMOTORTEAM’S MOTOR
MASTERTRAC

GARATGE ULLÉS, S.A.
ROMAUTO

MOTOR LLANSÀ

BRITISH GALLERY



E S C O G E  T U  C A M I N O

NUEVO HONDA CIVIC ELEGANCE NAVI POR 170 € AL MES. 
Entrada 7.662,20 €. 36 cuotas 170 €. Cuota f inal 10.634 €. TAE 8,31%.

  Nuevos motores gasolina VTEC TURBO  

de alto rendimiento y bajo consumo.

  Sistemas de conectividad de última generación 

Honda Connect Navi y My Honda, que te 

conectan con tu coche a través del Smartphone.

  Conjunto de tecnologías de seguridad  

activa más avanzadas Honda SENSING.

  Espacio interior líder en su categoría  

con un maletero de 478 litros.

Escoge el camino que te lleve a donde tú siempre has querido llegar. Y recórrelo 

con la emoción de saber que disfrutarás de cada paso con el Nuevo Civic.

Y con el Plan In&Out de Honda, decide si lo cambias, nos lo devuelves o te lo quedas.
PVP recomendado en Península y Baleares para Civic 1.0 VTEC TURBO Elegance Navi: 21.400 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario, marca  

y sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses). Entrada 7.662,20 €, gastos de apertura financiados 412,13 €. Importe total del crédito 14.149,93 €. 36 cuotas de 170 € y 1 cuota final de 

10.634 €. Importe total adeudado 16.754 €. Precio total a plazos 24.416,20 €. TIN 6,80%, TAE 8,31%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida este mes. Pasados 3 años, podrás quedártelo, 

cambiarlo o devolverlo como pago de la última cuota. Sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite de 

km, según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo mixto (l/100 km): 5,1. Emisiones CO₂ (g/km): 117. n
u
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