NOTA DE PREMSA
El RACC impulsa un equip femení de ciclisme


El nou equip RACC HolaBICI, liderat per la copilot de ral·lis María Salvo, ha guanyat les
dues competicions en què ha competit aquest estiu, l’Andorra 21 Ports i les 24 Hores
del Circuit de Barcelona-Catalunya.



La iniciativa s’integra en el compromís del RACC per fomentar la mobilitat ciclista, sota
la seva nova comunitat RACC HolaBICI, a través de la qual destina productes i serveis
específics per a aquest col·lectiu, com ara assegurança i assistència o punts
d’autoreparació de bicicletes.

Barcelona, 21 de juliol de 2022 – El RACC impulsa l’equip femení de ciclisme RACC HolaBICI.
Liderat per la copilot de ral·lis María Salvo, l’equip està format per 8 ciclistes amateurs, totes elles
dones, com a mostra de l’aposta del Club per potenciar la participació de les dones en l’esport i en
ciclisme particularment.
L’equip RACC HolaBICI ja s’ha proclamat guanyador de les dues competicions en què ha participat
aquest estiu: L’Andorra 21 Ports i les 24H de la Mussara. La primera d’aquestes proves consisteix en
un recorregut molt dur de tres dies per nou cims d’Andorra, amb un total de 300 km, que organitza
IRONMAN; mentre que durant la segona cursa, celebrada al Circuit de Barcelona-Catalunya el passat
cap de setmana del 9 i 10 de juliol, l’equip va fer més de 180 voltes a la pista durant un dia sencer.

Per a més informació:

RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:

1

NOTA DE PREMSA
Properament, l’equip ciclista RACC HolaBICI també competirà en la Gran Fondo que impulsa Alberto
Contador, que se celebrarà el proper 24 de setembre de la mà d’Aurum, la marca de bicicletes del
ciclista d’elit.
El RACC i la mobilitat ciclista
Aquesta iniciativa s’emmarca sota el paraigua de RACC HolaBICI, la nova comunitat que ha creat el
Club per fomentar la mobilitat ciclista. Sota aquesta marca, el RACC cobreix les necessitats dels
ciclistes urbans, a qui ofereix informació actualitzada sobre les principals novetats i tendències sobre
la cultura de la bicicleta. La comunitat compta actualment amb més de 25.000 seguidors a les xarxes
socials.
A banda d’estar presents en àmbits tradicionals de la mobilitat en cotxe i moto, en línia amb el seu
compromís amb la mobilitat sostenible, el RACC també ofereix serveis, assegurances i assistència
als usuaris de la bicicleta i el patinet. En aquest sentit, recentment ha llançat un servei de subscripció
de bicicletes i patinets elèctrics a l’àrea metropolitana de Barcelona, i ofereix cursos teòrics i pràctics
per a usuaris de la micromobilitat, a més de posar a la seva disposició una xarxa de punts
d’autoreparació de bicicletes, a banda de la Bicipèdia. El Club també elabora anualment el Baròmetre
del Ciclista Urbà a Barcelona, on analitza el perfil i les necessitats d’aquests usuaris.
María Salvo, copilot de ral·lis
María Salvo, de 25 anys, és copilot de ral·lis i atleta, a banda de dedicar-se professionalment a la
infermeria. L’esportista, que actualment lidera l’equip ciclista RACC HolaBICI, té una àmplia relació
amb el RACC, ja que el 2018 es va proclamar campiona del Volant RACC com a copilot, i el 2019 i
2020 també va comptar amb una beca del Club per participar en el campionat d’Espanya de ral·lis.
Salvo competeix també en proves de triatló, una modalitat en què es va proclamar finalista de la Half
IRONMAN de Coimbra, la de Marbella i la d’Andorra, entre altres èxits.
A banda de María Salvo, l’equip RACC HolaBICI el formen Meritxell Sabaté, Mireia Busoms, Judit
Manzano, Miriam Vilar, Sandra Monteverde, Cristine García i Sandra Font.
Sobre RACC HolaBICI
Com a part del seu procés de transformació en Club de Serveis a la Mobilitat, el RACC ha
creat una nova comunitat ciclista, RACC HolaBICI, per impulsar l’ús de la bicicleta a les
ciutats, promovent una mobilitat més àgil i saludable. Aquesta iniciativa engloba serveis i
productes adreçats específicament al col·lectiu ciclista com ara la xarxa de Punts Bici,
d’autoreparació de bicicletes, un servei de subscripció de bicicletes elèctriques, la Bicipèdia
(una enciclopèdia virtual de bicicletes amb més de 1.000 models), serveis d’assistència i
assegurances, l’aplicació CityTrips (una plataforma de Serveis a la Mobilitat, que integra tots
els modes de transport) i el Baròmetre ciclista, un estudi anual sobre el comportament i les
opinions dels ciclistes de Barcelona, realitzat des de 2018.
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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.
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