NOTA DE PREMSA
El Club està present a la localitat des de fa 20 anys

El RACC inaugura la nova delegació
de Mollet del Vallès
▪ El Club trasllada les seves oficines a l’avinguda Jaume I, 14, en un local
més gran, modern i accessible per donar servei als més de 2.300 socis
que té a Mollet del Vallès.
21 d’octubre de 2021.- El RACC ha inaugurat la seva nova delegació a Mollet del
Vallès, a l’avinguda Jaume I, 14. Les noves oficines són més cèntriques i accessibles
amb l’objectiu de millorar la proximitat amb els habitants de Mollet i continuar oferintlos cobertura i serveis d’alta qualitat. El RACC també disposa d’una autoescola a
Mollet, a l’avinguda de Burgos, 76.
Amb aquesta nova oficina, el Club reforça la seva presència a la comarca del Vallès
Oriental, on actualment dona servei a prop de 31.500 socis i disposa de tres
delegacions als municipis de Granollers, Cardedeu i Mollet, i d’una autoescola.
Amb la nova delegació, el RACC s’apropa encara més als 2.500 socis que té a
Mollet, localitat on està present des de l’any 2000. En aquestes dècades de servei
continuat, des de l’oficina RACC de Mollet s’ofereix un ampli ventall de productes i
serveis com assegurances, assistència en tots els àmbits de la vida (en carretera, llar i
mèdiques), gestió de sinistres, tràmits de gestoria, assessorament en la compra de
vehicles o la contractació de telefonia mòbil i fibra òptica. Les noves oficines de Mollet
són més àmplies, funcionals i sostenibles, i permeten millorar l’atenció als socis i
clients que s’apropen per fer una gestió amb el RACC.
El RACC ha culminat un procés de transformació per convertir-se en un Club de
Serveis a la Mobilitat amb la renovació de tots els àmbits de la seva activitat. Amb
aquesta evolució de club de conductors a club de serveis a la mobilitat, el RACC ha
ampliat el seu àmbit d’actuació per facilitar els desplaçaments de les persones d’una
manera més segura, neta i intel·ligent en qualsevol mitjà de transport i no només en
cotxe. És el cas, per exemple, de CityTrips, que aplega en una aplicació tota l’oferta
de transport urbà públic i compartit de 35 ciutats d’arreu del món; o el de RACC Hop,
que permet compartir trajectes a la feina i que ja dona servei a 5.000 usuaris, entre
d’altres.
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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
més d’1.000.000 d’assistències l’any i gestiona prop de 500.000 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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