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El RACC lliura els premis de la marató d’idees  

dedicada a la mobilitat de la gent gran, dels ciclistes i dels vianants 

ParkCalm guanya la segona edició del RACC 

Innovation Challenge  

▪ 18 emprenedors han treballat durant 48 hores per trobar solucions que millorin 

la qualitat dels desplaçaments a través de la informació, els serveis i 

l’assistència. 

▪ El guanyador participarà al programa d’innovació disruptiva Imagine Express. 

 

Barcelona, 8 de maig de 2018 - El RACC ha guardonat ParkCalm, un sistema d’aparcament 

segur per a bicicletes que aprofita l’espai lliure dels pàrkings soterrats, a la segona edició del RACC 

Innovation Challenge. La marató d’idees de mobilitat dedicada a trobar solucions per als vianants, 

els ciclistes i les persones grans, s’ha celebrat el passat cap de setmana a Barcelona i va culminar 

ahir al vespre amb la presentació de les propostes. 

El jurat, integrat per Josep Mateu, president del RACC, Xavier Pérez, Director General del RACC, 

Marc Cortés, CEO de RocaSalvatella, i Julie Chrysler, Directora d’Imagine Africa, ha tingut en 

compte el grau d’innovació de les solucions presentades, la seva viabilitat i escalabilitat, i la seva 

alineació amb els valors del RACC. Un membre de l’equip guanyador, integrat per Sandra Costa, 

Gerard Serra i Nacho Sampere, participarà al programa d’innovació disruptiva Imagine Express 

2019. D’altra banda, el Club analitzarà totes les propostes dels equips per avaluar la possibilitat 

d’incorporar-les als seus projectes d’innovació. 

El RACC Innovation Challenge forma part del projecte del RACC per transformar-se en un Club de 

Serveis a la Mobilitat que s’adapti a les necessitats dels ciutadans i que els acompanyi en els seus 

desplaçaments, ja siguin en transport privat motoritzat, en transport públic, a peu o en bicicleta. 

Divuit emprenedors experts en innovació, desenvolupament i negocis han treballat de manera 

intensiva durant 48 hores amb l’objectiu de trobar idees per millorar la qualitat dels desplaçaments 

a través de la informació, els serveis i l’assistència, amb l’acompanyament de mentors i experts en 

el camp de la innovació i la creativitat. Els participants s’han desplaçat a diferents punts com el 

FabLab Sant Cugat ubicat a la Rambla de la Innovació d’ESADE, el MACBA o el Fòrum, per 

treballar i inspirar-se a través de xerrades i activitats. 
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Per al disseny i l’organització d’aquesta hackathon, el RACC ha comptat un any més amb la 

col·laboració de RocaSalvatella i Imagine Creativity Center, l’organització fundada per Xavier 

Verdaguer amb una sòlida trajectòria en la creació de programes d’innovació a tot el món.  

 

 

 
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 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 
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, 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. 
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