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El  5è SalóRACC de l’automòbil presenta les 
últimes novetats de 23 marques

Barcelona, 23 d’octubre de 2014.- El RACC organitza la cinquena edició del Saló
de l’Automòbil, que tindrà lloc del 9 al 13 d’octubre a Barcelona. L’èxit de vendes i 
públic de les edicions anteriors ha portat al Club a organitzar per cinquè any 

consecutiu el SalóRACC, que permet als visitants conèixer i provar en exclusiva 
les darreres novetats del mercat en un espai excepcional: l’avinguda Diagonal.

Els assistents, a més de visitar la zona d’exposició amb presència de 23 marques 

automobilístiques i més de 40 models exposats, podran provar les darreres 
novetats en utilitaris, berlines, tot terrenys, híbrids i elèctrics. Tots els visitants que 
hi comprin un vehicle obtindran gratuïtament la seva matriculació, un curs de 

conducció segura al Circuit de Barcelona-Catalunya i el ViaT RACC. 

El SalóRACC acull, com a novetat d’enguany, un espai de mostra algunes de les 
últimes tecnologies aplicades a l’automòbil. L’exposició iMobility Challenge 
permetrà als visitants descobrir com les noves tecnologies estan 
revolucionant la seguretat i l’eficiència al volant. Durant el cap de setmana, els 
assistents també podran gaudir de cursos gratuïts de conducció econòmica per 

optimitzar el consum de combustible i reduir les emissions de CO2.

NOTA D’AGENDA

Gratuït i obert al públic, el 5è SalóRACC se celebra del 9 al 13 d’octubre 
a l’avinguda Diagonal de Barcelona, entre Entença i Numància

El Saló exposarà noves tecnologies que estan revolucionant la 
seguretat viària i l’eficiència en la conducció

Organitza: RACC

Data i hora: Del 9 al 13 d’octubre de 2014

Hora: De 10 a 20 hores (fins les 21 hores el dissabte 11 d’octubre)

Lloc: Avinguda Diagonal (entre Entença i Numància) davant el         
centre comercial Illa Diagonal.


