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El RACC i l’Automobile Club d’Italia signen un
acord per impulsar la plataforma de mobilitat
CityTrips a Itàlia


El RACC, creador de CityTrips, i l’ACI signen un conveni de col·laboració que permetrà
estendre l’ús de la plataforma de mobilitat a diverses ciutats del país italià.



L’app mòbil CityTrips inclou tota l’oferta de transport públic i compartit per desplaçarse als entorns urbans de forma més neta i sostenible.



Amb suport de FIA Innovation Fund, CityTrips pretén convertir-se en una solució global
MaaS, juntament amb la participació de Clubs de la FIA.

Barcelona, 27 d’abril de 2022 – El RACC i l’Automobile Club d’Italia (ACI) han signat un conveni de
col·laboració que permetrà que la plataforma de mobilitat CityTrips es pugui descarregar i utilitzar
properament en diverses ciutats d’Itàlia com Roma o Milà.
Desenvolupat pel RACC i totalment gratuïta, CityTrips és un agregador de serveis de mobilitat que
facilita la mobilitat en entorns urbans, transformant la manera com ens movem a les nostres ciutats
per ser més sostenibles, més eficients, més nets i saludables.
L’app mòbil permet descobrir i triar la millor ruta per desplaçar-se combinant diferents opcions
de transport públic i compartit, així com trobar i reservar les motos, cotxes, bicicletes i patinets
dels operadors de sharing 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.

CityTrips, una solució global MaaS (Mobility as a Service) impulsada per la FIA
La mobilitat com a servei (MaaS) és una forma innovadora de proporcionar tota l’oferta de serveis de
mobilitat als usuaris finals com una alternativa viable a l'ús de vehicles privats. El transport ineficient
és una de les principals fonts de congestió i contaminació, que fa incrementar la petjada ambiental.
El principal objectiu de CityTrips és desenvolupar una solució MaaS completa en l’àmbit mundial, una
única aplicació que doni accés a tots els serveis de mobilitat i de valor afegit que s’hi relacionen.
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Creada i desenvolupada pel RACC l’any 2018 i impulsada a escala global per la Federació
Internacional de l’Automòbil (FIA) a través del FIA Innovation Fund, CityTrips és actualment un
agregador líder amb més de 40 operadors integrats i la seva visió és la d’incloure totes les opcions
de mobilitat en una sola app.
CityTrips es pot descarregar de forma gratuïta per a iOS i Android.
Xavier Pérez, director general del RACC, explica que "aquest acord reforça la presència internacional
del RACC com un Club de serveis a la mobilitat" i reitera que "és un gran pas endavant en la promoció
de la mobilitat multimodal a Europa, que facilita la vida a milers de ciutadans i els proporciona una
eina útil i senzilla. A Espanya, CityTrips és la principal aplicació en nombre de proveïdors de mobilitat
i s'utilitza àmpliament en grans ciutats com Barcelona, Madrid o València".
“La transformació de la mobilitat i l'augment de la connectivitat es troben entre els reptes clau als
quals s'enfronta la comunitat de mobilitat a tot el món. La FIA es complau a donar suport a “CityTrips”
globalment a través de la seva xarxa de membres. L'acord entre el RACC i l’ACI marca una fita
important i oferirà beneficis a través dels nostres clubs membres", assegura Tim Shearman,
vicepresident de Mobilitat i Turisme de la FIA.
"Integrar el transport públic amb serveis de mobilitat compartits, utilitzar el cotxe privat només quan
és estrictament necessari i també redescobrir el plaer de conduir - aquesta és l'única manera de fer
que la mobilitat urbana sigui més sostenible, verda, assequible i segura", diu el president de l’ACI,
Angelo Sticchi Damiani, sobre l'acord de cooperació entre l’ACI i el RACC. “Les apps com CityTrips
permeten personalitzar els nostres viatges”, afegeix el president de l’ACI. “Per primera vegada,
podem triar i combinar la millors opcions de mobilitat, tarifes i rutes, reduint els temps de viatge, els
riscos, els costos i les emissions contaminants: no podem perdre aquesta oportunitat que hauria de
convertir-se en la nostra nova manera de viatjar en les zones urbanes, no només en temps de crisi
com l'actual".
Peus de foto:
001) Xavier Pérez, director general del RACC (a l’esquerra) i Francesco Mazzone, director general
d’ACI.
002) Logo de CityTrips.
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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 assistències l’any i gestiona prop de 425.000 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.

Sobre ACI
L'Automobile Club d'Italia (ACI) és un organisme públic que gestiona serveis públics
relacionats amb l'automòbil en nom de l'Estat italià i de les autoritats públiques locals (és a
dir, el Registre Públic de Vehicles de Motor, gestió de l'impost de circulació). Representa els
interessos de tots els usuaris de la via per a una mobilitat segura, sostenible i assequible.
A més d'això, ACI és la federació italiana d'esports de motor que té el control de
l'automobilisme a Itàlia, i una associació basada en membres que els ofereix serveis, com
ara assistència en carretera.

Sobre la FIA
La Federació Internacional de l'Automòbil (FIA) és l'organisme rector de l'esport del motor
mundial i la federació de les principals organitzacions de mobilitat del món. Fundada el 1904,
amb seu a París i Ginebra, la FIA és una organització sense ànim de lucre. Agrupa 244
organitzacions membres de 146 països en cinc continents. Els seus clubs membres
representen més de 80 milions d'usuaris de carreteres i les seves famílies.
La FIA promou una mobilitat segura, sostenible i accessible per a tots els usuaris de la
carretera de tot el món.
Es poden trobar més detalls a www.fia.com.
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