La xarxa d’autoscoles del RACC és la més gran d’Espanya amb 140 centres i més
de 20.000 alumnes a l’any

El Campió del Món de 125cc, Marc Márquez,
aprèn a conduir a l’autoescola del RACC de
Cervera
31 de gener de 2011.– El pilot de motos del RACC, Marc Márquez, després d’una
excel·lent temporada que l’ha convertit en el Campió del Món de 125cc, amb només 17
anys, i apunt d’iniciar també una nova temporada a la categoria de Moto2, està preparantse per obtenir el permís de conduir que li permetrà circular fora dels circuits de competició
amb cotxe.
Marc Márquez està aprofitant l’aturada hivernal en el calendari del mundial per treure’s el
carnet de conduir. Per a la seva formació el pilot ha escollit l’autoescola que el RACC té a
Cervera, localitat on viu habitualment. El pilot, que es va matricular al mes de desembre,
en aquests moments està assistint a les classes teòriques i pràctiques i preveu examinarse a mitjans de febrer.
Segons Marc Márquez. “La competició és molt important, però fora dels circuits és
fonamental tenir una bona formació viària i, per això, és necessari anar a l’autoescola,
conèixer bé el reglament de circulació i conduir de forma segura. El risc de patir un
accident moltes vegades és més gran a la carretera que a la pista de competició”. Marc
Márquez participarà el 2011 en la categoria Moto2 en el sí de l’equip CatalunyaCaixa
Repsol, pilotant una motocicleta Suter.
El RACC expert en la formació de conductors
L’autoescola Gilabert, on Marc Márquez realitza les classes teòriques i pràctiques,
pertany a la xarxa d’autoescoles del RACC, la xarxa més gran d’Espanya, amb 140
centres i més de 20.000 alumnes formats el 2010. Els cursos es basen en un mètode de
qualitat, personalitzat i multimèdia que inclou simulacions que permeten assimilar de
forma visual i senzilla els continguts. La formació de les autoescoles RACC es
complementa amb continguts desenvolupats per la Fundació RACC en l’àmbit de la
seguretat viària.
A més de l’activitat pròpia de la xarxa d’autoescoles, el RACC és pioner a Espanya en el
desenvolupament de cursos de conducció eficient per a l’estalvi energètic i la disminució
d’emissions contaminats. El RACC també és expert en cursos de conducció segura, per a
conductors que volen perfeccionar la seva conducció i evitar riscos a la carretera. Per a
desenvolupar aquesta activitat té tres escoles pròpies, a Barcelona està situada al Circuit
de Catalunya, a Madrid, a Moraleja de Enmedio, i l’Escola Itinerant.
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