NOTA DE PREMSA
En el marc de l’Smart City Expo World Congress i el Tomorrow Mobility World
Congress

Una delegació d’empresaris del Brasil de l’àmbit de la mobilitat
i les ‘smart cities’ visita la seu del RACC a Barcelona


Una trentena de representants d’entitats públiques i d’empreses de sectors com el
transport, l’arquitectura o l’energia s’han reunit amb representants del RACC per
conèixer la seva tasca com a Club de Serveis a la Mobilitat.

Barcelona, 19 de novembre de 2021 – El RACC ha acollit aquest divendres a la seva seu central
un trentena de representants d’entitats públiques i d’empreses de l’àmbit de la mobilitat i les smart
cities d’arreu del Brasil. La visita d’aquesta delegació coincideix amb la celebració de l’Smart
City Expo World Congress i el Tomorrow Mobility World Congress, que han tingut lloc
aquesta setmana a Barcelona.
La delegació brasilera s’ha reunit amb el director de l’àrea de Mobilitat del RACC, Cristian
Bardají, i el cap de projectes d’Innovació (RACC New Business Lab), Nacho Sampere, per
conèixer la tasca de l’entitat en aquest àmbit. En paral·lel a la seva activitat en l’àmbit assistencial
i d’assegurances, com a Club de Serveis a la Mobilitat, el RACC promou una nova cultura de la
mobilitat més segura i sostenible i també se centra especialment en la divulgació i influència en
aspectes relacionats amb la millora de la seguretat viària i les infraestructures.
A més, els participants també han conegut el RACC New Business Lab, l’espai generador
d’idees per a la creació de nous productes i serveis del Club. És el cas de CityTrips, la plataforma
que reuneix tota l’oferta de transport compartit i públic en 26 ciutats en una sola aplicació, així
com RACC Hop (servei de carpooling per a àrees industrials de Barcelona) o la comunitat RACC
HolaBICI (amb més de 25.000 usuaris) i altres solucions més enllà de la mobilitat.
La delegació brasilera ha estat formada per representants d’administracions del Brasil, d’entitats
com agències de desenvolupament industrial, incubadores d’emprenedors, organitzacions
dedicades a la recerca tecnològica o clubs d’enginyers; així com d’empreses d’àmbits com el
transport, l’arquitectura, l’energia o la consultoria dirigida a ciutats, etc. La visita s’ha organitzat
en col·laboració amb ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament
d’Empresa i Treball-.
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El RACC ha participat de manera activa en la celebració de l’Smart City Expo World Congress,
el congrés més important del món sobre ciutats intel·ligents i innovació urbana, que s’ha
organitzat entre el 16 i el 18 de novembre al recinte de la Gran Via de Barcelona, tot i que també
ha comptat amb activitats en format digital. El Club també ocupa la vicepresidència de l’Smart
City Expo World Congress des del 2020.
El RACC també ha tingut una destacada activitat al Tomorrow Mobility World Congress, un nou
congrés que organitzen Fira de Barcelona i l’EIT Urban Mobility (una iniciativa europea amb seu
a Barcelona dedicada a l’impuls de la innovació en el camp de la mobilitat sostenible), que
enguany celebra la seva primera edició com un esdeveniment que se centra específicament en
la mobilitat. El RACC és membre del consell assessor del congrés, que ha reunit més de 75
experts internacionals, on ha protagonitzat una ponència sobre novetats en micromobilitat, així
com una presentació sobre tendències urbanes de mobilitat a Barcelona i Madrid de la mà del
Mobility Institute, una plataforma que impulsa juntament amb Deloitte.

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 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 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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