NOTA DE PREMSA
En el marc del conveni per desenvolupar projectes de mobilitat segura i sostenible

El RACC i l’Ajuntament de Badalona inauguren
al Passeig Marítim el primer Punt Bici del Barcelonès Nord
▪

El Punt Bici és un espai d’ús lliure i gratuït que està equipat amb les eines
necessàries perquè els usuaris puguin fer petites reparacions i tasques de
manteniment a la seva bicicleta.

▪

La inauguració ha comptat amb la presència de l’alcalde de Badalona, Xavier
García Albiol, i del director general del RACC, Xavier Pérez.

Barcelona, 25 d’octubre 2020 – Aquest matí, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i el
director general del RACC, Xavier Pérez, han inaugurat un Punt Bici al Passeig Marítim de
Badalona amb l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta en l’àmbit urbà, així com facilitar la
intermodalitat a aquelles persones que combinen l’ús de la bici amb altres modes de transport,
com el tren. En aquest sentit, Badalona és un emplaçament clau per a la mobilitat a l’àrea
metropolitana de Barcelona i té un gran potencial com a intercanviador. Per això, el nou
equipament està situat a uns 200 metres de l’estació de Renfe del municipi, a l’alçada de la Platja
dels Pescadors.
El Punt Bici de Badalona és el primer que s’instal·la al Barcelonès Nord i forma part de les accions
previstes al conveni de col·laboració que van signar l’Ajuntament i el RACC el passat mes de
setembre per desenvolupar projectes de mobilitat segura i sostenible, un objectiu que
comparteixen totes dues institucions, per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Els Punts Bici del RACC són espais d’accés lliure i gratuït, equipats amb les eines necessàries
perquè els usuaris puguin fer petites reparacions i tasques de manteniment a la seva bicicleta,
com ara inflar les rodes, collar cargols, ajustar els frens, reparar una punxada o canviar les rodes.
S’ubiquen en punts estratègics de les ciutats on hi ha un alt volum de trànsit de vianants, bicicletes
i altres mitjans de transport públic, i tenen l’objectiu de fomentar la intermodalitat facilitant la
mobilitat ciclista.
La nova instal·lació se suma als 11 Punts Bici que el Club ja ha desplegat a diverses estacions de
la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a diferents municipis i l’entitat preveu
instal·lar-ne de nous a d’altres ciutats.
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NOTA DE PREMSA
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 1.193.000 assistències a l’any, gestiona 600.000 pòlisses d’assegurances
de diferents rams i fomenta la recerca i la innovació a través del New Business Lab, l’espai generador
d’idees per a la creació de nous productes i serveis.
Consolidat com a Club de Serveis a la Mobilitat més enllà de l’automòbil, el RACC promou una nova cultura
de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient, tenint una gran capacitat de divulgació i
influència en aspectes relacionats amb la millora de la seguretat viària, la reducció dels accidents i les
infraestructures. En aquest àmbit, el Club impulsa el Mobility Institute, el centre de coneixement i d’intercanvi
d’experiències sobre la mobilitat.
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