NOTA DE PREMSA
Acord Turisme de Barcelona-RACC per
difondre i comercialitzar l’oferta turística de
la destinació a través de l’app CityTrips
▪

L’aplicació CityTrips per a dispositius mòbils incorpora l’oferta del
Marketplace que el Consorci ha posat en marxa per reactivar l’activitat
turística.

▪

L’app CityTrips permet consultar l’oferta d’experiències i serveis amb
possibilitat de comprar i fer les reserves.

▪

La iniciativa també fomenta la mobilitat sostenible per la ciutat entre tots
els visitants.

Barcelona, 14 de juliol de 2020 - Turisme de Barcelona i el RACC han signat un acord de
col·laboració per utilitzar l’aplicació CityTrips com a plataforma per a mòbils per facilitar la difusió
i comercialització de tota l’oferta del Marketplace de la campanya ViuBarcelona que el Consorci
ha posat en marxa i que concentra una molt àmplia i diversa oferta d’activitats i experiències
turístiques de la ciutat. Gràcies a aquest acord, l’aplicació mòbil CityTrips del RACC, amb
informació en temps real de tots els transports públics i serveis de mobilitat compartida que
operen a la ciutat, incorpora ara l’oferta de serveis i activitats turístiques que Turisme de
Barcelona posa a l’abast dels visitants amb l’objectiu de reactivar l’activitat econòmica al voltant
del turisme. L’acord té un doble objectiu: concentrar l’oferta turística i facilitar la mobilitat segura
i sostenible dels visitants per l’interior de la ciutat durant tota la seva estada.

Marian Muro (Directora General de Turisme de Barcelona) i Josep Mateu (President del RACC)
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Tota l’oferta, que en aquests moments suma més de 220 productes, s’anirà ampliant amb
diferents propostes culturals i productes i serveis d’allotjament, restauració, etc. Des d’aquesta
app els usuaris poden fer les seves reserves accedint a la plataforma de Turisme de Barcelona
des de la qual poden completar els processos d’informació i compra, tot ajudant a revitalitzar la
ciutat i completant un servei que cobreix les principals necessitats de l’experiència dels visitants
nacionals i internacionals.
El RACC es presenta així com un aliat a l’hora de facilitar la informació per aplicació mòbil i
promoure alhora la mobilitat sostenible a les persones que visitin Barcelona. D’acord amb
la previsible arribada de visitants a la ciutat en cotxe, es procurarà l’aparcament en espais segurs
i es facilitaran els desplaçaments per l’interior de la ciutat en modes sostenibles com la moto, el
transport compartit, públic i privat, a peu, en bicicleta i en vehicles de mobilitat personal. A més,
l’app ofereix informació als visitants des del seu lloc d’origen sobre tots els modes de transport
que tenen al seu abast, convidant-los a integrar-se en la mobilitat multimodal de la ciutat i ajudantlos a desplaçar-se d’una manera àgil, sostenible, assequible i segura, ara també des del punt de
vista sanitari.

L’aplicació del RACC, que compta amb més de 75.000 usuaris i que també està present en altres
ciutats de l’Estat, permet triar la millor ruta per desplaçar-se combinant diferents opcions
de transport individual, públic o compartit, així com trobar i reservar les motos i bicicletes
compartides dels operadors presents a la ciutat, conèixer els horaris de pas del transport públic
en temps real i traçar els itineraris més segurs per circular en bicicleta, entre altres funcions. A
més, permet comparar les diferents opcions de desplaçament segons diversos paràmetres com
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el preu, el temps de viatge o el nivell de sostenibilitat, i ofereix consells de seguretat sanitària
adaptats a cada mode de transport per reduir el risc de contagi davant la pandèmia de la Covid19. CityTrips està disponible en català, castellà i anglès i es pot descarregar de forma gratuïta
per a iOS i Android.

Josep Mateu (President del RACC) i Marian Muro (Directora General de Turisme de Barcelona)

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, i té
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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