NOTA DE PREMSA
Els treballadors de 10 empreses del Consorci
gaudiran del servei que es presta a través d’una app

El RACC i el Consorci de la Zona Franca posen en marxa el
servei de trajectes de cotxe compartits RACC HOP per facilitar
la mobilitat a més de 4.000 treballadors
▪

RACC Hop és una solució de mobilitat pensada per a empreses situades als
afores de les ciutats que permet als treballadors reduir els costos i temps
associats al transport.

▪

El servei posa en contacte a persones per tal que puguin compartir trajecte.
Proposa de manera fàcil i intuïtiva que s’organitzin, coordinin la trobada,
realitzin el trajecte i en comparteixin les despeses a través del mòbil.

▪

El servei es posa en marxa en 10 empreses del Consorci de la Zona Franca i
està previst que d’altres s‘hi adhereixin per millorar la mobilitat dels
treballadors.

Barcelona, 31 d’octubre de 2019 - El President del RACC, Josep Mateu, i el delegat
especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, han
signat un acord per posar en marxa el servei de trajectes de cotxe compartits RACC
Hop que permetrà millorar la mobilitat de més de 4.000 treballadors de 10 empreses
instal·lades al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (FCC, DB Schenker,
Cromogenia, Districenter, Serra Soldadura, BASF, Tacsa, Cailà&Parés,
Molenbergnatie i el mateix Consorci de la Zona Franca).
RACC Hop és una plataforma de mobilitat que posa en contacte a passatgers i a
conductors d’una mateixa empresa o d’empreses ubicades en una mateixa zona i que
fan el mateix trajecte de forma quotidiana. Els usuaris poden compartir trajecte i així
estalviar temps i diners en els seus desplaçaments a la feina. Aquesta aplicació mòbil
de carpooling beneficia també a les empreses que poden optimitzar l’ús dels seus
aparcaments.
Per una mobilitat sostenible
RACC Hop és una aplicació que fomenta una mobilitat més respectuosa amb el medi
ambient i ajuda a disminuir la congestió a les principals artèries viàries que connecten
les ciutats amb els nuclis industrials i empresarials situats a les àrees metropolitanes.
La mobilitat compartida pot reduir la contaminació ambiental i acústica, així com les
emissions de CO2 i, en conseqüència, millorar la qualitat de l’aire. Tot plegat, fomenta
un model d’economia circular i suma noves accions a favor dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
Per a més informació:
RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
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1

NOTA DE PREMSA
Un ús fàcil i senzill tant per a conductors com per a passatgers

Obre la APP i cerca
la teva comunitat

Uneix-t’hi

Ja pots començar a compartir
els teus viatges

https://www.racchop.cat
RACC Hop es pot descarregar gratuïtament a través de:

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
1.185.000 assistències a l’any i gestiona 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. En el món del motor dóna suport a joves pilots fomentant les habilitats per competir
i els valors humans de l’esport. Gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a
organitzador rigorós de les quatre proves puntuables per als campionats del món de Fórmula
1, Moto GP, Rallies i Rallycross.
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NOTA DE PREMSA
Sobre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) és una institució pública creada el 1916
pel govern espanyol, l'ajuntament barceloní i la societat civil que es dedica a la generació
d'activitat econòmica. És una agència de promoció econòmica amb entitat jurídica pròpia i es
finança, així mateix, amb fons propis. Els organismes rectors de l'entitat inclouen
representants municipals, estatals i de l'àmbit econòmic. Això és un reflex del seu històric
esperit de concertació i del seu permanent compromís social.
El CZFB està plenament compromés amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de les Nacions Unides i és un clar exemple de l’aplicació d’aquests ODS en l’àmbit
industrial. Aliances com la realitzada amb el RACC responen a aquest compromís. Cal
destacar que el ODS número 13 és precisament l'acció pel clima, i el ODS 17 les aliances
per a aconseguir els objectius, objectius que sense lloc a dubte es compleixen en aquest
acord. Cal destacar que el CZFB participa també en la Taula d'Emergència Climàtica de
l'Ajuntament de Barcelona, creada per a lluitar contra l'elevada contaminació que hi ha a la
ciutat.
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