NOTA DE PREMSA
El RACC lliura els premis de la hackathon sobre mobilitat, assistència i llars
connectades

Home Safe guanya el primer RACC Innovation
Challenge
 El guanyador participarà a la propera edició del programa Imagine Silicon
Valley, a San Francisco, per desenvolupar i fer realitat la seva idea
 El jurat també ha guardonat propostes en les àrees d’assistència i la mobilitat
sostenible dels ciutadans

Barcelona, 9 de maig de 2017 - El RACC ha guardonat Home Safe, una solució d’assistència
a la llar per a emergències personals, al primer RACC Innovation Challenge, la hackathon que
es va celebrar aquest cap de setmana a la seu del RACC i que va culminar ahir al vespre amb
la presentació de les propostes davant del jurat.
Un membre de l’equip guanyador, integrat per Marc Unzueta, Álex López i Xavier Terradellas,
viatjarà a San Francisco el proper estiu per desenvolupar i accelerar la idea, on participarà a
l’Imagine Silicon Valley 2017, un programa de mentoria per a emprenedors amb masterclasses
a la Universitat d’Stanford, tallers i activitats de networking.
Trenta-sis emprenedors experts en creativitat, programació i negocis van treballar de manera
intensiva durant 48 hores amb l’assessorament de mentors i experts en el camp de la innovació
i la creativitat per buscar solucions innovadores al voltant de la mobilitat dels ciutadans,
l’assistència i les llars connectades.
El RACC Innovation Challenge és una marató d’idees emmarcada dins el pla estratègic del Club
i impulsada des del New Business Lab del RACC, una nova àrea que investiga oportunitats de
negoci i dissenya serveis relacionats amb la nova mobilitat. El RACC està duent a terme un
procés de transformació per passar de ser un Automòbil Club a un Club de Serveis a la Mobilitat
que acompanyi els ciutadans en els seus desplaçaments, ja siguin en transport privat
motoritzat, transport públic, a peu o en bicicleta, segons les necessitats que tinguin en cada
moment. En aquest context, el Club treballa en el desenvolupament de nous serveis que donin
resposta a les necessitats dels usuaris i que garanteixin una mobilitat més sostenible, segura,
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assequible i connectada, en un entorn social en el qual augmenta la població urbana, creix la
demanda de transport i les persones estan connectades contínuament.
El jurat ha estat integrat per Josep Mateu, president del RACC, Xavier Pérez, Director General
del RACC, Genís Roca, soci-president de RocaSalvatella, i Julie Chrysler, consultora
d’innovació a Imagine Creativity Center.
En la valoració de les propostes, s’ha tingut en compte el grau d’innovació de les solucions
presentades, la seva viabilitat i escalabilitat, i la seva alineació amb els valors del RACC.
Per al disseny i l’organització d’aquesta hackathon, el RACC ha comptat amb la col·laboració de
RocaSalvatella i Imagine Creativity Center, l’organització fundada per Xavier Verdaguer amb
una sòlida trajectòria en la creació de programes d’innovació disruptiva a tot el món.

Sobre el RACC
El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més d’un milió de persones i les
seves famíles. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica,
sanitària urgent i en la llar i disposa de la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les
seves necessitats, l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 600.000
pòlisses d’assegurança de diferents tipologies. El RACC promou una nova cultura de la
mobilitat, més àgil, fluïda, segura, intel·ligent, assequible i respectuosa amb el medi ambient.
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