La Fundació RACC s’incorpora a l’Asociación
para la Promoción de Tecnologías de Ayuda a
la Conducción (APTAC)
 Amb l’objectiu de defensar el potencial de les tecnologies
d’assistència d’ajuda a la conducció
 Aquestes eines ajuden a reduir la sinistralitat viària i milloren la
mobilitat i seguretat a la carretera
16 de gener de 2013.- La Fundació RACC, en el seu afany de contribuir a la
reducció de la sinistralitat viària i de millorar la mobilitat i seguretat a la
carretera, s’ha incorporat a l’Asociación para la Promoción de las Tecnologías
de Ayuda a la Conducción (APTAC).
L’APTAC té per objectiu fomentar la promoció de les tecnologies d’ajuda a la
conducció i els beneficis que aporten aquestes a la seguretat viària a través de
la col·laboració entre institucions públiques i privades, així com desenvolupant
estudis propis i accions divulgatives.
Aquestes solucions permeten, entre altres possibilitats, l’intercanvi d’informació
de seguretat viària entre vehicles a temps real o entre vehicles i
infraestructures, contribuint així a minimitzar els factors en carretera que són
causants d’accidents de trànsit.
Entre altres dispositius, les solucions tecnològiques inclouen els avisadors de
radar, les tecnologies de mans lliures amb reconeixement de veu i, en general,
qualsevol mecanisme que permeti als conductors informar i ser informats en
temps real d’incidències com, per exemple, accidents, zones de risc,
retencions, límits de velocitat autoritzats, actualitzacions en panells de velocitat
variable, vehicles en sentit contrari o treballs d’emergència.
La incorporació de la Fundació RACC a APTAC permetrà que ambdues
defensin conjuntament el gran potencial que tenen els assistents d’ajuda a la
conducció per reduir la sinistralitat en carretera, així com el seu impacte positiu
en la mobilitat i seguretat viària en els diferents esdeveniments, estudis o
accions de comunicació en què col·laborin.
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RACC
El RACC, amb 1.000.000 de socis, és l’Automòbil Club més gran d’Espanya,
líder en l’àmbit de la mobilitat. Ofereix assistència mecànica, personal, familiar i
medicalitzada urgent. El RACC compta també amb una companyia pròpia
d’assegurances, i està present al sector dels viatges i la formació. Com a
entitat amb vocació de servei a la societat, el RACC també treballa en la
formació de joves valors de l’esport del motor i organitza tres proves per als
mundials: Rallies, F1 i Motociclisme. El RACC, a través de la seva Fundació,
es preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per millorar la mobilitat i la
seguretat viària.
L’APTAC
L’Asociación para la Promoción de las Tecnologías de Ayuda a la Conducción
(APTAC) va néixer amb la vocació de promoure les tecnologies d’ajuda a la
conducció i els beneficis que aporten aquestes a la seguretat viària de la mà de
les empreses Coyote, Parrot i Wikango, que compten amb una comunitat de
més de 7 milions d’usuaris. Els seus dispositius estan integrats en més de 15
fabricants d’automoció i sumen 500 punts d’instal·lació i més de 9.000 punts de
venda.
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