Candidatura

Josep Mateu

a les Eleccions del RACC 2020

ELECCIONS 2020

Benvolgut/da soci/sòcia,

Setembre de 2020

Aquest any la Junta del RACC arriba al final del seu mandat i, d’acord amb el que estableixen els estatuts del Club, s’han
convocat eleccions per al període 2021-2024. Per aquesta raó, em plau informar-lo que he decidit encapçalar una
candidatura que compta amb la majoria de persones de la Junta actual, totes elles amb una llarga experiència al
servei del Club, i que també incorpora nous membres de reconeguda vàlua personal i professional que poden aportar la
visió, els valors i els coneixements que requereix aquesta nova etapa que comença.
Com a President, he compartit amb vostè la important transformació que el RACC ha viscut durant els últims anys.
Ara afrontem un nou repte per adaptar-nos a una societat que ja canviava a gran velocitat i que avui, com a
conseqüència de la covid-19, ho fa acceleradament.
Hem analitzat en profunditat les últimes tendències en temes relacionats amb la mobilitat, hem recollit l’opinió de molts
dels nostres socis i també hem compartit experiències amb els principals clubs automobilístics del món.
Amb el Pla de futur que hem dissenyat consolidarem la nostra transformació com a Club de Serveis a la Mobilitat,
defensant sempre els drets dels socis i els de tots els ciutadans que avui combinen diàriament diferents maneres de
moure’s: a peu, en cotxe, en moto, en bicicleta, en patinet, en transport públic, en transport compartit, etc. I continuarem
treballant per una mobilitat més segura, àgil, neta, saludable i tecnològicament més intel·ligent.
També, en la vessant esportiva, continuarem formant i donant suport als joves pilots i, alhora, organitzant grans
competicions d’impacte i de repercussió mundial.
I en l’àmbit dels serveis estem segurs que continuarem acompanyant-los, a tots vostès i a les seves famílies, tant en
els moments d’emergència en qualsevol situació i lloc del món com en la seva vida quotidiana.
Estem preparats per fer-ho. En els últims anys hem consolidat una tendència de resultats econòmics i financers positius,
hem augmentat el patrimoni net de l’entitat i hem assolit els objectius marcats en les nostres principals línies d’actuació.
Aquestes fites ens situen en una molt bona posició de partida per afrontar els reptes dels propers anys.
La nostra voluntat és que el RACC continuï sent reconegut per l’excel·lència en totes les seves actuacions, per la
seva proximitat i per la seva actitud educada i respectuosa amb tota la societat, però també rigorosa, sòlida i
exigent sobretot amb les administracions públiques.
El compromís d’aquesta candidatura és el d’estar al servei de l’entitat i de tots els seus socis i les seves famílies. Durant
els últims anys hem fet molt entre tots, i en volem fer més, però sempre salvaguardant els valors del RACC, el seu
patrimoni i la seva tradició.
És per fer possible aquest projecte que vull demanar-li el seu suport a la meva candidatura.
Moltes gràcies per la seva confiança.

Josep Mateu
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PD. A continuació exposem les línies bàsiques del nostre programa per als propers 4

1

La Junta Directiva
Grup de persones, totes elles amb una reconeguda vàlua personal i professional, que tenen el compromís d’estar al servei dels
socis i de les seves famílies, salvaguardant els valors del RACC, el seu patrimoni i la seva tradició.
President
Josep Mateu

2

Membres
Immaculada Amat
Ferran Conti
Agustí Cordón
Mercedes de Pablo
Marta Domènech
Albert Esteve

Joaquim Folch-Rusiñol
Inka Guixà
Iñaki González
Manuel Puig
Germán Ramón-Cortés
Genís Roca

Créixer com a Mobility Club

3

Culminant definitivament la nostra evolució cap a un Club
de Serveis a la Mobilitat per a totes aquelles persones
que avui combinen diàriament tot tipus de modes de
transport, des del cotxe fins a la bicicleta, el patinet, el
transport públic i el transport compartit, o que simplement
van a peu, fent compatible la seva mobilitat amb el progrés
econòmic i la protecció del medi ambient.

4

Superar amb èxit els exigents reptes d’un món
commocionat per la covid-19

Posar al servei dels socis els avantatges de la
digitalització

5

Continuar construint el RACC del futur

7

Acompanyar i ajudar els socis amb un equip de
professionals excel·lents
Desenvolupant al màxim el talent i la implicació del nostre
equip de professionals i invertint en tecnologia i formació
per prestar en tot moment serveis d’alta qualitat, des de
la proximitat i l’excel·lència.

12

Reforçar el compromís del Club amb els socis més
grans
Desenvolupant un Senior LAB per crear els serveis específics
que necessiten per poder afrontar amb confiança els reptes
constants que la tecnologia i els nous hàbits socials els
plantegen cada dia.

9

Potenciant i rejovenint la nostra massa social, incorporant
i fomentant un relleu generacional progressiu d’una manera
sòlida i cohesionada que ens permeti anar edificant un Club
compromès amb el present i el futur de les persones i amb
el progrés de la societat.

10

Fomentar la recerca i la innovació al Club
A través del nostre New Business LAB, espai generador
d’idees per a la creació de nous productes i serveis que
han de donar resposta als nous hàbits dels ciutadans.
Incorporant també el coneixement de les noves tendències
en mobilitat que ens aporta el RACC Mobility Institute,
centre de coneixement i d’intercanvi d’experiències.

Aprofitant les noves tecnologies per guanyar agilitat, qualitat
i fiabilitat en tot el que fem i adaptar-nos amb la màxima
rapidesa a les noves tendències derivades de la connectivitat
amb l’objectiu de guanyar proximitat.

8

Defensar els drets dels ciutadans en la seva mobilitat
Elaborant estudis i projectes per analitzar amb el màxim
rigor els comportaments dels usuaris, l’estat de les
infraestructures i els modes de transport. Col·laborant
directament i estretament amb les administracions, amb
el màxim grau d’exigència del compliment dels seus
compromisos.

Impulsant el benestar dels socis, de les seves famílies
i de tota la societat (tenint cura de la seva salut), convertint
els reptes de la pandèmia en oportunitats de millora i
procurant en aquest camí no deixar ningú enrere.

6

Alfonso Rodés
Pedro de la Rosa
Juan Antonio Samaranch
Juan Torras

Fer evolucionar l’oferta de valor del Club tant en
l’àmbit assegurador com en l’assistencial
Fent evolucionar la nostra estratègia i ampliant l’oferta
amb nous pactes amb tercers amb l’objectiu de cobrir
de manera competitiva les necessitats dels nostres socis,
com un complement imprescindible i necessari de la
nostra alta capacitat assistencial.

11

Augmentar la nostra presència internacional
A través de la nostra participació en òrgans mundials,
com la FIA, per incorporar el coneixement i les
experiències d’èxit d’altres clubs automobilístics, fer-hi
noves aliances i desplegar la implantació dels nostres
projectes arreu del món.

Continuar sent un referent en l’àmbit de l’esport del
motor
Organitzant esdeveniments de rellevància internacional i,
alhora, continuant formant joves pilots en els valors del
Club, basats en la cultura de l’esforç, del respecte i de
la voluntat de competir esportivament.
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