NOTA DE PREMSA
El RACC s’envolta de 18 emprenedors per
millorar la mobilitat de la gent gran, els
ciclistes i els vianants
 Avui divendres ha començat la 2a edició del RACC Innovation Challenge, la hackathon
per cercar i desenvolupar solucions innovadores per a la mobilitat urbana i sostenible.
 Els emprenedors treballaran durant 48 hores en un programa itinerant que ha
començat a la seu del RACC i que seguirà al MACBA, al Fòrum i al FabLab Sant Cugat
ubicat a la Rambla de la Innovació d’ESADE.
 El RACC avaluarà les propostes que neixin d’aquesta marató d’idees per incorporarles als projectes d’innovació del Club.
Barcelona, 4 de maig de 2018 – El RACC s’envolta de 18 emprenedors per desenvolupar
noves solucions que millorin la mobilitat de les persones grans, els ciclistes i els vianants.
D’acord amb el seu projecte per a transformar-se en un Club de Serveis a la Mobilitat, el RACC
amplia la seva activitat en el camp de la innovació amb la recerca de noves propostes que
millorin la qualitat dels desplaçaments a través de la informació, els serveis i l’assistència. Aquest
és l’objectiu de la segona edició del RACC Innovation Challenge, la hackathon de mobilitat
organitzada pel RACC amb la col·laboració de RocaSalvatella i Imagine Creativity Center, que té
lloc entre avui i demà.
Els emprenedors treballaran durant 48 hores sense interrupció per donar resposta als 3 reptes
que es plantegen:
1. Desenvolupar solucions entorn a la mobilitat de les persones grans per reforçar la seva
autonomia en els desplaçaments, a la llar i en l’oci.
2. Crear serveis al vianant per millorar la seguretat i l’assistència mentre es troba en ruta,
tant a peu com en transport públic.
3. Millorar la mobilitat dels ciclistes, desenvolupant solucions innovadores d’assistència i de
seguretat per al ciclista en els seus desplaçaments.
Divendres 4: fase de creació d’idees (RACC, MACBA i Fòrum, a Barcelona)
Dissabte 5: fase de prototipatge (FabLab Sant Cugat a la Rambla de la Innovació d’ESADE)
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Els participants s’han organitzat en 6 equips formats per un especialista en innovació, un
desenvolupador i un expert en negoci. Entre ells hi ha una gran diversitat de perfils tant pel que
fa a seves edats, de 18 a 50 anys, com pel seu recorregut professional (dissenyadors,
programadors, filòlegs, economistes, etc.), un fet que afavoreix el procés d’innovació.

Una hackathon itinerant
Com a novetat d’aquest any, el RACC Innovation Challenge és itinerant i els emprenedors
viatjaran a diferents punts per treballar i inspirar-se a través de xerrades i activitats:
- Avui divendres han començat la fase d’ideació a la seu central del RACC i continuaran la
jornada al Fòrum i al MACBA.
- Demà dissabte treballaran al FabLab Sant Cugat ubicat a la Rambla de la Innovació
d’ESADE, on duran a terme la fase de prototipatge, programant i desenvolupant les seves
idees, creant prototips i provant diferents productes.
Durant tot el procés, els emprenedors estaran acompanyats de mentors i experts en el camp de
la innovació i la creativitat que els orientaran a l’hora de generar idees i poder-les desenvolupar
amb èxit.
El guanyador del RACC Innovation Challenge tindrà l‘oportunitat de participar al programa
d’innovació disruptiva Imagine Express 2019. El RACC també analitzarà les diferents propostes
dels equips per avaluar la possibilitat d’incorporar-les als projectes d’innovació del Club.
Amb aquesta iniciativa, el RACC dona un pas endavant en el seu pla estratègic per passar de
ser un Automòbil Club a un Club de Serveis a la Mobilitat que s’adapti a les necessitats dels
ciutadans i els acompanyi en els seus desplaçaments, ja siguin en transport privat motoritzat, en
transport públic, a peu o en bicicleta.

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.
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