El RACC participa a la Titan Desert by
GARMIN 2014
El corredor d’ultramaratons Josep Ajram representarà a l’equip del Club
És la primera vegada que el RACC, organitzador de les proves puntuables per a
3 Campionats del Món (F1, Motociclisme i Rallys), participa en una competició
ciclista
La carrera MTB pel desert de Marroc, una de les més dures del món, també
compta amb el Servei d’Assistència Mèdica en Viatge

Barcelona, 18 de febrer de 2014.- La Titan Desert by GARMIN 2014, que es
disputarà del 27 d’abril al 2 de maig de 2014 al desert de Marroc, comptarà amb un
equip RACC que estarà representat per Josef Ajram, corredor d’ultramaratons i broker,
que participarà en la categoria mixta juntament amb Sandra Jordà.
El RACC, l’automòbil club més gran d’Espanya, afronta un nou repte en el món de
l’esport participant en la mítica prova de mountain bike de 700 km. En aquesta ocasió,
el Club trasllada la seva experiència en el món de l’esport de motor al de la competició
ciclista.
Compromís, duresa i resistència, valors intrínsecs dels serveis del RACC, són els que
defensarà Josef Ajram, soci del RACC des de fa 16 anys, que afronta aquest nou repte
esportiu extrem amb l’objectiu d’“aconseguir pujar al podi”. Ajram ha participat quatre
vegades a la Titan Desert, on va quedar primer en l’edició del 2012 en la categoria
mixta, formant parella amb Ariadna Tudel, i segon en la de 2006 en la classificació
absoluta.
Segons Josef Ajram, “Aquest any esperem guanyar! És una prova que s’adapta
totalment a les nostres característiques. Ens agraden les proves ràpides, i a la
Titan es pot anar a bon ritme, tens etapes amb molts quilòmetres sobre planer i
on es pot circular molt bé en grup. També és cert que hi ha etapes on haurem de
lluitar molt, perquè són de fort pendent i potser és el nostre punt feble, però
estic convençut que podrem fer un bon paper. Ho intentarem amb totes les
nostres forces”. Per la seva part, Sandra Jordà afirma que “encara que és la
primera vegada que participo a la Titan, ho faig amb molta il·lusió, i estic motivaPer a més informació:
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díssima. Pel que m’han explicat altres esportistes que hi han participat, crec que
és una prova que s’adapta molt a les meves característiques”.

L’Assistència Mèdica en Viatge
El RACC també 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.
Ara com ara, la Titan Desert by Garmin compta ja amb més de 375 inscrits, quan
encara falta 1 mes 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.

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
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