El RACC i la Fundació Gas Natural Fenosa
treballaran junts per promoure la mobilitat
sostenible i segura
Barcelona, 25 de gener del 2018.- El RACC, a través de la seva Fundació, i la
Fundació Gas Natural Fenosa han signat un conveni de col·laboració per promoure la
mobilitat sostenible i segura, posant èmfasi en la reducció de l’impacte de la mobilitat
en el medi ambient. La signatura del conveni ha estat a càrrec del president del RACC
i de la Fundació RACC, Josep Mateu, i del director general de la Fundació Gas Natural
Fenosa, Martí Solà.
L’acord neix de la visió que comparteixen les dues entitats per promoure una mobilitat
més respectuosa amb el medi ambient i compatible amb el desenvolupament
econòmic i les necessitats de desplaçament de les persones. Per això s’impulsaran
activitats, estudis i altres projectes de conscienciació, divulgació i promoció de
pràctiques que afavoreixin una mobilitat més neta i eficient. Aquestes activitats es
centraran en la millora de la qualitat de l’aire de les ciutats, la transformació dels hàbits
de mobilitat dels ciutadans, la mobilitat intel·ligent i la mobilitat laboral, entre d’altres.
Per desenvolupar les accions previstes, el RACC aportarà els coneixements de la seva
Fundació en matèria de mobilitat sostenible, seguretat viària i defensa dels drets dels
usuaris. El president del RACC i de la Fundació RACC, Josep Mateu, ha destacat que
“a través de la nostra Fundació, treballem per assolir una mobilitat segura i sostenible i
impulsem iniciatives que contribueixin a millorar la nostra societat. Aquest acord amb
la Fundació Gas Natural Fenosa ens permetrà desenvolupar projectes que tindran un
impacte directe en les persones i el medi ambient i que comptaran amb l’experiència
de les dues entitats en els àmbits de la mobilitat i l’energia”.
La Fundació Gas Natural Fenosa posarà a disposició de la iniciativa la seva
experiència en programes de sensibilització per a l’ús racional i eficient dels recursos
energètics. “Tenim un compromís en matèria de mobilitat sostenible, i des de la
Fundació Gas Natural Fenosa treballarem per oferir solucions respectuoses amb el
medi ambient i la qualitat de l’aire fent focus en la conscienciació de l’ús de l’energia
de forma responsable”, afirma el director general de la Fundació Gas Natural Fenosa,
Martí Solà.

Sobre el RACC
El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats
de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la prestació
d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té 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’assegurances de diferents rams. El RACC promou
una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient, tenint una gran
capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb la millora de la Seguretat
Viària, la reducció dels accidents i les infraestructures.
La Fundació Gas Natural Fenosa
La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada l’any 1992 per GAS NATURAL FENOSA, i amb
presència als països on la companyia opera, té com a missió la difusió, formació, informació i
sensibilització de la societat en temes d'energia i medi ambient, així com el desenvolupament
de programes d'índole empresarial i acadèmica, com el Programa Primera Exportació. També
desenvolupa programes d'Acció Social tant en l'àmbit nacional com a internacional, incidint
especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l'àmbit cultural
promou accions orientades tant a la preservació i difusió del patrimoni històric del sector del gas
i l'electricitat, a través del Museu del Gas i el Museu Bolarque, com a la difusió i estimulació
artística de la societat, a través de l'espai multidisciplinari del Museu d'Art Contemporani.
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