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El RACC oferirà el servei oficial 
d’Assistència Mèdica de la Titan Desert 

by GARMIN 2014  
La cursa MTB pel desert de Marroc, una de les més dures del món, comptarà amb 

l’assistència d’una entitat líder en el sector 

 

Barcelona (23-1-2014).- La Titan Desert by GARMIN i el RACC han arribat a un 
acord pel qual l’automòbil club més gran d’Espanya es convertirà en el Servei 
d’Assistència Mèdica en Viatge de la cursa ciclista, que es disputarà del 27 
d’abril al 2 de maig de 2014 al desert de Marroc.  

El RACC assegurarà i donarà assistència mèdica als participants. Formarà part de 
l’organigrama mèdic de l’organització, l’objectiu del qual és avaluar i tractar les lesions 
que els participants puguin tenir durant la carrera, i també s’ocuparà de l’hospitalització 
dels ciclistes en cas d’accident i de la repatriació als seus països d’origen, si és 
necessari.  
 
En cas d’accident greu, un avió medicalitzat del RACC dotat amb l’equipament mèdic 
més modern, traslladarà al participant a Espanya per tal de disposar del millor 
tractament. 
 
“En tota aventura sempre hi ha un component de risc, però l’arribada del RACC ens 
permet tenir la tranquil·litat absoluta que els participants estaran perfectament atesos 
en cas d’accident. Per a la Titan Desert by GARMIN, comptar amb una marca de 
confiança per a aquestes situacions és una notícia excel·lent”, ha comentat el director 
general de la cursa, Félix Dot. 
 
Ara com ara, la Titan Desert by Garmin compta ja amb més de 350 inscrits, quan 
encara falten quasi 2 mesos per al tancament de les inscripcions, el pròxim 14 de març 
de 2014.  

La Titan Desert by GARMIN és una de les curses MTB per etapes més importants del 
món. Al llarg de sis dies, els participants han de superar tota mena de dificultats, amb 
etapes superiors als 100 quilòmetres, temperatures extremes i un terreny desèrtic, fins 
i tot amb passos de dunes i pistes pedregoses.  
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Tota la informació sobre la carrera a: 

 www.titandesert.com 

Fes-te fan a Facebook:  www.facebook.com/titandesert 

Segueix-nos a Twitter:  www.twitter.com/TitanDesert 

Subscriu-te al Canal Oficial Youtube:  http://www.youtube.com/OfficialTitanDesert 

 

Contacte de premsa Titan Desert by GARMIN: 

Víctor Mur Milà 

673 918 806 

vmur@rpmevents.es 
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