
         

NOTA DE PREMSA                               
   

 

Per a més informació: 

RACC Premsa  saladepremsa.racc.cat  93 495 50 29  raccmedia@racc.es 
 
 
Segueix-nos a: 
   

1 

 

 
 

El RACC col·labora en el llançament d’una app 

que detecta automàticament accidents de 

ciclistes 
 
▪ Es tracta d’una eina que geolocalitza ciclistes en temps real i envia un avís als seus 

contactes d’emergència per facilitar el servei d’assistència quan siguin necessaris.  
 

▪ El projecte s’emmarca en la iniciativa Road Safety Program de la FIA, en els quals el 
RACC col·labora amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres. 
 

▪ Aquesta iniciativa és una mostra més del compromís del RACC per fomentar la mobilitat 
ciclista, sota la seva nova comunitat RACC HolaBICI, a través de la qual destina 
productes i serveis específics per a aquest col·lectiu, com ara assegurança i assistència 
o punts d’autoreparació de bicicletes. 

 
Barcelona, 24 de novembre de 2022 – El RACC està col·laborant en el llançament de l’aplicació 

Flare, una nova eina que permet detectar automàticament accidents de ciclistes en temps real per 

facilitar el desplegament de mitjans d’assistència allà on siguin necessaris i millorar la seguretat 

d’aquest col·lectiu. Aquesta iniciativa, actualment en fase pilot s’emmarca en el programa Road 

Safety Program en el qual participa el Club i que impulsa la Federació Internacional de l’Automòbil 

(FIA), amb la qual el RACC col·labora. 

Gràcies als sensors dels smartphones, Flare detecta de manera immediata si el ciclista pateix una 

caiguda i envia una alerta als contactes d’emergència definits prèviament amb la seva ubicació 

exacta. L’aplicació geolocalitza el ciclista accidentat i disposa a més d’un botó que permet activar un 

avís immediat a través de la veu, a més de comptar amb solucions específiques per a grups.  

Una vegada superada la fase de desplegament de l’eina, les dades obtingudes s’analitzaran per 

impulsar propostes de millora en el marc de Road Safety Program, que busca reduir a la meitat les 

morts i lesions greus per accidents de  trànsit, en línia amb els objectius de la Dècada d’Acció per a 

la Seguretat Viària de les Nacions Unides. 

 

El RACC i la mobilitat ciclista 

Sota el nom RACC HolaBICI, el Club ha creat una nova comunitat per fomentar la mobilitat ciclista. 

Sota aquesta marca, el RACC cobreix les necessitats dels ciclistes, a qui ofereix informació 

actualitzada sobre les principals novetats i tendències sobre la cultura de la bicicleta. La comunitat 

compta actualment amb més de 25.000 seguidors a les xarxes socials. 

http://saladepremsa.racc.cat/
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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 Urbà a Barcelona, on analitza el perfil i les necessitats d’aquests usuaris.  

 

Els interessats poden descarregar l’app i gaudir de manera gratuïta del servei en aquest enllaç o a 

través del següent codi QR: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
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. 
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