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BE65 és accesible des de 
www.be65.cat / www.be65.es 

 

El RACC impulsa BE65, un plataforma social i de 

serveis per a la comunitat sènior 

 
 
▪ BE65 és una iniciativa independent i impulsada pel RACC, que està adreçada als més 

grans de 65 anys i que s’inspira en models d’èxit que a Europa i al món compten amb 
milions de subscriptors. 
 

▪ La nova eina ofereix activitats, continguts d’interès, descomptes i serveis per ajudar a 
viure intensament aquesta nova etapa vital.  

 
▪ El usuaris poden gaudir d’una amplia agenda mensual d’activitats seleccionades de 

lleure, formació i voluntariat com cursos, espectacles, excursions, viatges. 
 

▪ Accedir a notícies d’actualitat, articles d’experts, entrevistes, guies i recursos per estar 
informats, així com a serveis per a la llar, l’oci, la mobilitat i la salut, entre d’altres. 

 
▪ Els membres també compten amb 6.000 descomptes en centenars d’establiments, entre 

els que es troben marques com Abacus, Casa Viva, Catalonia Hotels, DIR, El Fornet, 
GAES, Miró, Repsol o Veritas, a més de petits comerços, restauració i una àmplia oferta 
de cinema, art i cultura. 

 
▪ La plataforma que és accessible per a qualsevol ciutadà, neix amb més de 100.000 

usuaris, membres del RACC. 
 
 

Barcelona, 16 de març de 2022 – BE65, la República dels Sèniors, neix com una plataforma 

dirigida a persones majors de 65 anys amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats i  

fomentar la vida activa d’aquesta comunitat sènior. Es tracta d’una iniciativa amb una àmplia agenda 

d’activitats de lleure, formació i voluntariat, amb avantatges exclusius, continguts d’actualitat i interès 

per estar informat i al dia, descomptes i serveis, per fer millor i més activa la vida dels ciutadans de 

més de 65 anys.  

http://saladepremsa.racc.cat/
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El projecte, que s’ha gestat al llarg dels dos últims anys i ha comptat amb una inversió inicial 

suportada pel RACC, es basa en un model de negoci que permet un desenvolupament equitatiu de 

la plataforma i està obert a captar partners per el seu creixement futur. 

BE65 està format per un grup de professionals multidisciplinaris que treballen en la conceptualització 

i el desenvolupament de la plataforma, en la coordinació d’experts i en la integració de serveis 

exclusius o amb avantatges pels usuaris de BE65. 

 

Activitats, informació, avantatges i serveis per mantenir una vida activa  

La plataforma BE65 cobreix diferents àmbits per abastar tot el ventall de possibilitats i interessos dels 

seus membres:  

• Activitats: una amplia agenda de més de 50 activitats mensuals per inspirar als sèniors a fer 

allò que els hi agrada i descobrir noves passions. Així, s’ofereixen tallers, cursos, 

esdeveniments, espectacles, excursions o  viatges amb descomptes i avantatges exclusius; i 

també propostes de voluntariat o mentoring on poden aportar la seva experiència.  

 

• Actualitat i recursos: un recull de la informació més destacada a través de articles d’experts 

i d’actualitat, guies i altres recursos per estar informat sobre finances, moda, salut, diners, 

jubilació, pensions, etc. Una oportunitat per estar al corrent de allò que més interessa a 

aquesta generació.  

 
• Descomptes en compres: Més de 6.000 descomptes de fins el 30% en una gran selecció 

de marques i botigues entre les que destaquen: Abacus, Casa Viva, Catalonia Hotels, DIR, 

El Fornet, GAES, Miró, Repsol o Veritas, així com petits comerços, restauració i una àmplia 

oferta de cinema, art i cultura.  

 

• Serveis: a través del RACC, i amb la finalitat que els membres de la comunitat BE65 puguin 

gaudir amb tranquil·litat del dia a dia, BE65 proporciona serveis personalitzats per a la llar, 

viatges i moments de lleure, mobilitat i transport, salut i benestar o per resoldre dubtes legals.  

 

El Carnet Jove dels sèniors  

BE65 arriba per ocupar un espai fins ara desatès, a traves d’una plataforma on trobar respostes 

globals a les necessitats d’una comunitat amb temps i energia suficient per mantenir una vida activa. 

I ho fa basant-se en models d’èxit internacionals. 

http://saladepremsa.racc.cat/
mailto:raccmedia@racc.es
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BE65 es crea com una estructura independent amb l’objectiu de convertir-se en l’espai de referència 

de la comunitat sènior del nostre país. 

 

 

Una comunitat per una generació inconformista, inquieta i vitalista 

Avui en dia, les persones més grans gaudeixen d’una gran qualitat de vida i la seva perspectiva ha 

canviat respecte dècades anteriors: volen seguir creixent i viure noves experiències a nivell personal.  

Un 24% de la població actual té més de 60 anys; aquesta xifra augmentarà fins el 30% l’any 2030. 

Es tracta d’un segment de població inconformista, inquiet i vitalista; un perfil expert, exigent i de 

persones que saben el que volen. En aquest sentit, un 70% d’aquesta comunitat sènior vol aprofitar 

el seu temps lliure en activitats que no siguin rutines obligades.  

BE65 constitueix una iniciativa per oferir propostes i donar valor a aquest segment de població sènior: 

formació, activitats de lleure o culturals, viatges o projectes de voluntariat on puguin aportar la seva 

experiència.  

 En definitiva, es tracta d’una plataforma dirigida a un conjunt de persones amb projectes, propòsits i 

 energia per portar-los a terme; una comunitat sènior però molt activa i que fins ara no disposava 

 d’una estructura global amb una oferta àmplia d’activitats i serveis.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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. 

http://saladepremsa.racc.cat/
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