


RACC HolaBICI

▪ Comunitat d’usuaris de la bici, RACC HolaBICI

▪ Xarxa de Punts Bici, d’autoreparació

▪ CityTrips, plataforma de Serveis a la Mobilitat, que integra tots els modes 

de transport

▪ Nou servei de subscripció de bicicletes elèctriques

▪ Productes específics per a la bicicleta: assistència, assegurances

▪ Bicipèdia, enciclopèdia de bicicletes amb més de 1.000 models

▪ Baròmetre ciclista anual, realitzat des de 2018

▪ Propers serveis: e-commerce de bicicletes, manteniment i parking



Com a part del seu 

procés de 

transformació en Club 

de Serveis a la 

Mobilitat, l’any 2018 el 

RACC ha creat una 

nova comunitat 

ciclista, RACC HolaBICI, 

per impulsar l’ús de la 

bicicleta a les ciutats, 

promovent una 

mobilitat urbana més 

àgil i saludable.

RACC HolaBICI



Punts Bici: xarxa d’estacions 

d’autoreparació de 

bicicletes.

▪ 13 Punts Bici que s’ubiquen en llocs estratègics on hi 

ha un alt volum de bicicletes i altres mitjans de 

transport públic.

▪ Fomenten la intermodalitat, facilitant la mobilitat 

ciclista (5 punts a estacions d’FGC). 
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▪ La plataforma de serveis a la mobilitat del

RACC, llançada el 2018.

▪ Present a 32 ciutats d’arreu del món.

▪ Gratuïta per a iOS i Android.

▪ Permet descobrir i triar la millor ruta per

desplaçar-se combinant diferents opcions de

transport públic i compartit, així com trobar i

reservar bicicletes, patinets, motos, cotxes, i

diferents opcions de sharing presents a la ciutat.

▪ Nou servei de subscripció de bicicletes i

patinets elèctrics, llançat aquest mes de juny de

2022, a través de CityTrips
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Productes específics 

per a ciclistes

Bicipèdia Baròmetre Ciclista

Enciclopèdia virtual amb més de mil 

bicicletes i consells perquè l’usuari 

esculli l’opció més adequada per a 

les seves necessitats.

▪ Assistència mecànica

▪ Assegurança RC, robatori i danys 

propis

▪ Despeses mèdiques a Espanya i a 

l’estranger

▪ Assessoria jurídica i recurs de 

multes

Estudi anual sobre l’opinió i el 

comportament dels ciclistes urbans 

de Barcelona
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Mou-te bé: 

educació per a 

joves ciclistes

Activitat d’educació en mobilitat

sostenible per a nens i nenes d’entre 6 i
13 anys. Combina sessió teòrica amb

jocs de rol a un circuit que reprodueix

una Zona 30

Equip ciclista 

RACC Hola Bici

El RACC patrocina un equip de 8 dones,

liderat per la copilot de rallies María

Salvo, per fer més visibles les dones al

món ciclista. Guanyadores de la 21

ports d'Andorra com equip femení.

RACC HolaBICI


