El Club inicia un nou mandat amb una nova Junta Directiva

Josep Mateu proclamat president del RACC
per als propers 4 anys
Barcelona, 3 de novembre del 2016. D’acord amb el que marquen els estatuts de
l’entitat, el passat 4 de setembre el RACC va convocar eleccions per renovar la seva
Junta Directiva. Aquest procés electoral ha finalitzat el 31 d’octubre amb la
proclamació, per part de la Comissió Electoral, de Josep Mateu com a president del
Club per als propers quatre anys, renovant així el càrrec al qual va accedir al mes de
juliol del 2015, en què va rellevar Sebastià Salvadó.
La candidatura encapçalada per Mateu, amb més de 7.000 suports, ha superat
àmpliament les 4.000 adhesions de socis que requereix el reglament electoral del
Club, i ell s’ha convertit en el president amb més suports de la història del Club.
Josep Mateu, que també ha estat director general de l’entitat i del seu Grup
d’Empreses des del 1995 i vicepresident de la Junta Directiva des del 2012,
assumeix aquest nou mandat amb una nova Junta Directiva integrada per un equip
de persones amb una reconeguda experiència en els seus respectius àmbits
professionals, algunes de les quals han participat decisivament tant en el creixement
com en la consolidació de l’entitat els darrers anys.
La nova Junta inicia aquesta etapa amb l’objectiu de fer un pas endavant en
l’evolució de l’entitat:
 Posant el soci al centre de tota l’activitat.
 Potenciant el RACC com a Club de Serveis a la Mobilitat, sent protagonista
i agent de referència de la nova mobilitat.
 Impulsant el procés de transformació digital i la renovació tecnològica
del Club.
 Garantint la solidesa econòmica del Club.
 Fent evolucionar l’oferta de valor per adaptar-se al mercat i a la societat.
 Continuant sent un referent en l’àmbit de l’esport del motor.
 Salvaguardant els valors del Club, el seu patrimoni i la seva tradició.
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PRESIDENT
 Josep Mateu Negre.

JUNTA DIRECTIVA
 Immaculada Amat Amigó.
Empresària, codirectora general
d’Amat Immobiliaris.

 Manuel Puig Rocha. Vicepresident de
Puig.

 Xavier Artal Morillo. Advocat.

 Germán Ramón-Cortés. President de
la Fundació Catalunya - La Pedrera.

 Ferran Conti Penina. President
d’HaciendasBio.

 Genís Roca Verard. Soci i president de
RocaSalvatella.

 Agustí Cordón. Conseller delegat de
Grupo Zeta.

 Alfonso Rodés Vilà. CEO d’Havas
Media Group.

 Enric Cucurella Esteve. Administrador  Carlos Sainz Cenamor. Empresari.
d’EISOL SL.
Pilot de ral·lis.
 Albert Esteve Cruella. Conseller
delegat del grup químic i farmacèutic
Esteve.
 Joaquim Folch-Rusiñol Faixat.
Administrador de Pinturas Titan.
 Inka Guixà Fisas. Consellera del
hòlding metal·lúrgic La Farga.

 Juan Antonio Samaranch Salisachs.
Conseller delegat de GBS Finance i
vicepresident del COI (Comitè Olímpic
Internacional).
 Juan Torras Gómez. Soci i director de
TG Asesores.
 Maria Àngels Vallvé Ribera.
Presidenta de GVC Gaesco.

 Juan Loscos Sesen. Director general
adjunt de Productes i Serveis del grup
 Montserrat Vendrell Rius. Sòcia d’Alta
ACM a Espanya.
Life Sciences.
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