NOTA DE PREMSA
El RACC aconsegueix el certificat efr
com a empresa familiarment responsable
 El Club ha obtingut la distinció gràcies a la gestió del talent humà i el compromís
amb la conciliació familiar dels treballadors.
Barcelona, 23 de maig de 2019 – El RACC ha obtingut el certificat efr que atorga la
Fundación Másfamilia i que compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar
Social.
La concessió de la certificació reconeix aquelles entitats que persegueixen la conciliació
entre els àmbits laboral, familiar i personal, el suport a la igualtat d'oportunitats i la inclusió
dels més desfavorits. Es tracta d’un reconeixement a la tasca del Club per aconseguir tenir el
millor entorn de treball possible, on les persones puguin créixer personal i professionalment.
En aquest sentit, el RACC ha posat en marxa iniciatives que permeten equilibrar la vida
personal i professional dels treballadors. És el cas del llançament del programa Flexiwork, un
paquet de mesures que facilita la conciliació dels treballadors i que garanteix un entorn
laboral positiu i solidari.
Entre les mesures del programa Flexiwork destaca l’ampliació a 19 setmanes del permís de
maternitat i la introducció de noves facilitats per a les treballadores gestants (elements de
confort en el lloc de treball, possibilitat de reduir o compactar la jornada amb manteniment del
salari, prioritat per al teletreball, etc.). El programa també contempla l’ampliació de permisos
per atendre necessitats greus de familiars.
Aquestes iniciatives han contribuït de manera decisiva a que el RACC hagi obtingut el
certificat efr que l’acredita com a empresa familiarment responsable. Aquest distintiu és un
reconeixement als esforços duts a terme pel Club durant els últims anys per consolidar el seu
compromís amb la conciliació, una prioritat dins de la seva estratègia empresarial.
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NOTA DE PREMSA
Sobre el RACC
El Grup d’empreses RACC, amb 1.500 empleats, ofereix cobertura i serveis d’alta
qualitat per atendre les necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc
del món. Els seus principals àmbits d’actuació són l’Assistència Mecànica, Mèdica i
Personal en Viatge, Servei d’Agència de Viatges, Servei de Reparacions, Manteniment i
Reformes de la Llar i la Formació de Conductors amb la Xarxa d’autoescoles més
important d’Espanya.
Com a entitat al servei de la societat, 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 Fundación Másfamilia
Fundación Másfamilia neix l’any 2003 com una organització privada, independent, sense
ànim de lucre i de caràcter benèfic, creada amb l’objectiu d’aportar solucions
innovadores i altament professionals per a la protecció i recolzament de la família.
Fundación Másfamilia és propietària del sistema privat efr, únic model de gestió en
conciliació del món. Una iniciativa que va néixer a Espanya i avui dia ja està implantada
en empreses de més de 20 països i que millora la vida de més de mig milió de persones
i les seves famílies.
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