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El president del RACC, Josep Mateu, i el rector de UIC Barcelona, Alfonso 

Méndiz, han signat el conveni de col·laboració  

 

 

La Universitat Internacional de Catalunya i la 

comunitat BE65, promoguda pel RACC, faciliten  

la formació universitària als sèniors 
 

 

Barcelona, 5 d’octubre de 2022 – El RACC, a través de la seva plataforma social i de serveis BE65, 

i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), des del seu Campus de l’Experiència, 

han signat un acord de col·laboració per impulsar l’oferta d’estudis universitaris per als sèniors. 

En un entorn en què cada cop més persones arriben a l’edat de jubilació amb salut i motivació per  

continuar formant-se i actualitzar i ampliar els seus coneixements a través de l’aprenentatge continu, 

totes dues entitats han decidit col·laborar per facilitar a aquest col·lectiu l’accés a una oferta de 

formació universitària adaptada als seus interessos.  

En aquest sentit, el RACC i UIC Barcelona cooperaran perquè els membres de la comunitat BE65, 

impulsada pel RACC,  puguin accedir als programes acadèmics i a altres activitats formatives que 

formen part del Campus de l’Experiència de la Universitat. Alhora, ambdues entitats col·laboraran 

també en l’organització conjunta d’altres activitats noves com ara seminaris, conferències o sortides 

i viatges, entre d’altres. A més, els alumnes del Campus de l’Experiència de UIC Barcelona podran 

passar també a formar part de la comunitat BE65 i podran beneficiar-se dels avantatges d’aquesta 

plataforma social i de serveis.  

Els representants d’ambdues entitats que han signat el document han estat, per part del RACC, el 

seu president, Josep Mateu, i, per part de UIC Barcelona, el seu rector, Alfonso Méndiz, en un acte 

celebrat a la seu de la universitat.  

 

BE65, la República dels Sèniors 

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 

plataforma, que és accessible per a qualsevol ciutadà (socis i no socis del RACC), ofereix activitats, 

continguts d’interès, descomptes i serveis per ajudar a viure intensament aquesta nova etapa vital.  
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Els usuaris poden gaudir d’una àmplia agenda mensual d’activitats seleccionades de lleure, formació 

i voluntariat, així com cursos, espectacles, excursions o viatges. A més de comptar amb descomptes 

a centenars d’establiments, poden també accedir a notícies d’actualitat, articles d’experts, 

entrevistes, guies i recursos per estar informats, i a serveis per a la llar, l’oci, la mobilitat i la salut, 

entre d’altres. 

 
 

 

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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