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S’exposaran els models de 17 marques de vehicles 

El 12è SalóRACC se centrarà en els vehicles 

sostenibles i comptarà per primera vegada amb 

un espai dedicat a la bicicleta 
 
▪ L’esdeveniment tindrà lloc del 20 al 24 d’octubre a l’Avinguda Diagonal de Barcelona, 

entre els carrers de Numància i d’Entença. 
 

▪ Els visitants podran provar els darrers models de les principals marques d’automòbil, 
moltes de les quals exposaran les seves novetats de vehicles híbrids i elèctrics. 

 
▪ Aquesta edició, el Saló també dedicarà especial atenció a la nova mobilitat i els visitants 

podran conèixer la nova comunitat ciclista del Club, RACC HolaBICI. 
 
Barcelona, 18 d’octubre de 2022 – El RACC organitza la dotzena edició del SalóRACC de 

l’Automòbil, la cita de referència per conèixer i adquirir vehicles de les principals marques del mercat. 

L’esdeveniment és d’accés lliure i gratuït i tindrà lloc del 20 al 24 d’octubre a l’avinguda Diagonal de 

Barcelona, entre els carrers de Numància i Entença, davant del centre comercial L’Illa Diagonal.  

Enguany els visitants tindran l’oportunitat de provar els models de turismes, tot terrenys i híbrids de 

17 marques que exposaran les seves principals novetats, amb especial pes dels vehicles més 

sostenibles, com ara híbrids i elèctrics. Alhora, per la compra d’un vehicle al SalóRACC podran 

accedir a avantatges i descomptes exclusius, com ara la matriculació gratuïta i el finançament sense 

comissions d’obertura. D’altra banda, durant aquesta edició el Saló també comptarà amb un estand 

amb vehicles d’ocasió perquè tots aquells clients que necessitin disposar d’un vehicle immediatament 

puguin adquirir-lo sense esperes.   

Aquest any, a més, el SalóRACC acull per primera vegada un estand dedicat a la bicicleta, com un 

pas més del compromís del RACC amb la mobilitat ciclista i sostenible, que desenvolupa des de la 

seva nova comunitat RACC HolaBICI. Aquest espai específic comptarà amb un punt de revisió i 

reparació de bicicletes, amb la presència d’un mecànic especialitzat. A més, les persones que 

s’acostin a l’estand també podran provar gratuïtament les bicicletes elèctriques de la marca 

Riese&Müller i també podran participar en un sorteig per aconseguir una bici. 
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El RACC i la mobilitat ciclista 

Sota la nova comunitat RACC HolaBICI, el Club de Serveis a la Mobilitat cobreix les necessitats dels 

ciclistes, a qui ofereix informació actualitzada sobre les principals novetats i tendències sobre la 

cultura de la bicicleta. 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 a Barcelona, que analitza el perfil i les necessitats 

d’aquests usuaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 

12è SalóRACC de l’Automòbil 

Data:  Del 20 al 24 d’octubre de 2022 

Horari:  De 10h a 20h  

Lloc:  Avinguda Diagonal (entre Numància i Entença) 
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