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Tercera Onada EGM 2022 

La revista RACC manté la seva posició de 

lideratge entre les més llegides de Catalunya 

• La revista, que es publica des del 1963, ofereix informació especialitzada 

sobre tot tipus de mobilitat, amb especial èmfasi en la seguretat i la 

sostenibilitat, i inclou també continguts de viatges i esports. 

• Amb una periodicitat trimestral i editada en català i en castellà, s’envia al 

domicili dels socis del RACC Mobility Club i també es distribueix per correu 

electrònic amb un format pdf animat. 

 

Barcelona, 27 de desembre de 2022 – La revista RACC manté la seva posició de lideratge 

entre les revistes més llegides a Catalunya, segons les dades de la tercera onada de l’EGM, 

Estudi General de Mitjans, presentades recentment. Amb una penetració del 4,5% 

(percentatge de tota la població de Catalunya major de 14 anys que ha llegit la revista del 

RACC l’últim trimestre) ocupa el primer lloc entre les publicacions periòdiques no diàries més 

llegides a Catalunya, seguida de les revistes National Geographic (4,1%), Pronto (3,5%), Hola 

(2,5%) i Viajes National Geographic (2,2%). 

La revista RACC, que va publicar el seu primer número el març de 1963 com a vehicle de 

comunicació del Club amb els seus socis, ben aviat va transcendir aquest rol per convertir-se 

en un portaveu qualificat, expert i reconegut en la defensa dels drets dels usuaris de la 

mobilitat.  

Al llarg d’aquests gairebé 60 anys, les seves pàgines han recollit reivindicacions constants de 

l’entitat que finalment s’han aplicat i s’han mostrat cabdals per a la millora de la seguretat 

viària del nostre país, com ara la necessitat del cinturó de seguretat per als conductors i 

ocupants dels vehicles en totes les vies, l’ús obligatori del casc per a motoristes, l’exigència 

del sistema antiblocatge de frens (ABS) de sèrie per a tots els vehicles de dos i quatre rodes 

o la petició de mesures específiques de protecció per a vianants, ciclistes i motoristes, els 

usuaris més vulnerables. 

La revista RACC va recollir, en la dècada dels anys 90, una de les primers peticions fetes al 

nostre país sobre la necessitat de disposar d’un sistema de permís per punts. I durant sis 
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dècades des del seu naixement ha posat sobre la taula del debat públic reivindicacions 

referides a la manca d’inversions en infraestructures de mobilitat o la desigualtat d’un 

sistema de peatges que penalitzava o afavoria els usuaris en funció de la comunitat on 

residien. 

Al servei de la mobilitat segura, sostenible i assequible 

Avui la revista RACC reflexa més que mai el paper de l’entitat, a nivell local, de país i 

internacional, per impulsar una mobilitat segura, neta, compatible amb el progrés econòmic i 

assequible per a totes les persones. Les pàgines de la publicació han mostrar l’evolució del 

RACC, que va néixer com a club de conductors i que avui ha esdevingut un Club de Serveis 

a la Mobilitat que ajuda i acompanya tots els usuaris amb independència del mitjà de transport 

que utilitzin, ja es moguin a peu, en bicicleta o patines com en transport públic o vehicle privat, 

cotxe o moto. 

Igualment la revista inclou recomanacions de l’agència de l’entitat sobre destinacions de 

viatges i altres notícies relacionades amb els esports, recollint l’activitat del Club com a 

organitzador de fins a cinc competicions puntuables per a campionats del món i en el suport 

que dona a joves pilots. 

La revista s’edita amb periodicitat trimestral i la reben gratuïtament els socis de l’entitat, que 

poden escollir l’idioma (català o castellà) i també la manera de llegir-la, o bé impresa i rebuda 

a la bústia del seu domicili per correu postal, o bé a través de correu electrònic que dona accés 

a un format pdf animat, opció escollida ja per més de 30.000 destinataris. 

 

 

 

  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’un milió d’assistències l’any 
i gestiona més 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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