NOTA DE PREMSA
El RACC inaugura la nova delegació
de Puigcerdà
▪

El Club trasllada les seves oficines a l’entrada del municipi, a la carretera N-152, a
un local més gran, modern i sobretot més accessible en transport privat, per donar
servei als 2.600 socis que té a la Cerdanya, on hi és present des de fa 31 anys.

Barcelona, 6 de juliol de 2020 - El RACC, 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, ha
inaugurat la seva nova delegació a Puigcerdà. El Club, que fins ara tenia la seva seu a la plaça
d’Europa, ha traslladat les seves oficines a l’entrada del municipi, al lateral de la carretera N152, a l’alçada del km 170, un canvi que li permet millorar el seu accés i oferir un millor servei
als seus socis i clients. Des d’aquesta delegació i des de la del Túnel del Cadí, ambdues dirigides
per Dolors Carrera, el Club ofereix la seva atenció personalitzada als habitants de la Cerdanya.
Les noves oficines estan situades a tan sols 500 metres de l’antiga seu, compten amb unes
instal·lacions més àmplies, funcionals i sostenibles i permeten millorar l’atenció als socis
que s’hi acosten per fer una gestió, al mateix temps que destaquen per la seva localització
estratègica. El nou espai està situat a una de les principals entrades de Puigcerdà, és visible des
de la carretera, ofereix facilitat d’aparcament i també és un important punt de pas per als
conductors que continuen el viatge cap a poblacions del sud de França.
D’aquesta manera el RACC vol apropar-se als 2.600 socis que té a la Cerdanya, on està
present des de l’any 1989, en què va inaugurar l’oficina del Túnel del Cadí, i on el 2010 va
ampliar la seva presència amb l’oficina de Puigcerdà.
En aquests 31 anys de servei continuat a la Cerdanya s’ha consolidat com una entitat de
referència a la zona en la prestació de serveis d’alta qualitat. Des de l’oficina de Puigcerdà atén
socis locals i també visitants que hi tenen segones residències, i ofereix un ampli ventall de
productes i serveis pensats per a ells i les seves famílies, com ara assegurances i assistències
en tots els àmbits de la vida, la gestió de sinistres, tràmits de gestoria, l’assessorament en la
compra de vehicles o la contractació de serveis de telefonia mòbil i fibra òptica.
Per a les dues oficines del RACC a la Cerdanya també tenen un pes especial els socis aficionats
als esports de neu i muntanya, als quals pot oferir assistències i assegurances adaptades a les
seves necessitats, com RACC Bici i RACC Sport. Arran d’aquesta vinculació amb l’esport i el
territori, les oficines del RACC de Puigcerdà i Túnel del Cadí també ofereixen la venda de forfaits
a preus especials per als socis del RACC, gestionen les classes de l’Escola d’Esquí del RACC
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de La Molina i donen suport a esdeveniments esportius com la Marxa Cicloturista d’Alp, que el
proper 19 de juliol es disputarà amb el patrocini del RACC per segon any consecutiu.
En les properes setmanes, el Club durà a terme una campanya de comunicació i promoció
adreçada als socis i clients de la Cerdanya per donar a conèixer la nova localització d’aquesta
delegació.

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 1.185.000
assistències a l’any i gestiona 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams.
El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi
ambient. En el món del motor dona suport a joves pilots fomentant les habilitats per competir
i els valors humans de l’esport. Gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a
organitzador rigorós de les quatre proves puntuables per als campionats del món de Fórmula
1, Moto GP, Rallies i Rallycross.
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