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El Club compta amb la major xarxa d’Autoescoles d’Espanya amb 109 centres 
i gairebé 9.000 alumnes formats durant l’any 2014

29 de juny de 2015.- Els pilots Àlex Màrquez i Laia Sanz són els
protagonistes de la nova imatge de les Autoescoles RACC que, amb el lema
«L’autoescola dels campions», s’aplicarà als vehicles i a diferents suports i
mitjans de difusió: web (www.raccautoescola.cat), canals socials
(facebook i twitter), les mateixes Autoescoles del RACC, fullets informatius,
etc. 

La nova imatge de les Autoescoles del RACC és moderna, dinàmica i fresca,
i remet al món del motor amb 2 pilots RACC de gran trajectòria. Laia Sanz ha
estat 16 vegades campiona del món (13 de trial i 3 d’enduro) i ha fet història
en el darrer Dakar, convertint-se en la dona millor classificada sobre dues
rodes de la història de la competició. Laia Sanz també ha col·laborat
activament en diverses campanyes de seguretat viària impulsades pel RACC.

D’altra banda, Àlex Màrquez, que l’any passat es va treure el carnet de
conduir amb el RACC, és campió del món en Moto3 i aquesta temporada
s’estrena en Moto2. La relació d’Àlex Màrquez i el RACC ve de lluny, des
dels seus inicis en el món del motor i continua ara, gràcies, a la constància i
afany de superació del jove pilot de Cervera. 

Àlex Màrquez i Laia Sanz, protagonistes de la 
nova imatge de les Autoescoles del RACC
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Avantatges d’aprendre a conduir amb el RACC
La nova imatge de les Autoescoles del RACC amb Laia Sanz i Àlex Màrquez
aglutina els valors esportius del Club amb l’experiència en la conducció i la 
joventut dels dos pilots. De fet, el lema “L’autoescola dels campions” se 
sustenta en alguns dels principals avantatges diferencials de treure’s el carnet 
de conduir amb el RACC:

1- Un curs de conducció gratuïta a les instal·lacions del Circuit de Barcelona-
Catalunya o a l’Escola de Conducció de Madrid per tal que els alumnes puguin 
aprendre a reaccionar davant situacions imprevistes, o comprovar in situ com 
reacciona el vehicle quan s’activa l’ABS o l’ESP. 

2- Conducció elèctrica. El RACC és l’única autoescola d’Espanya que 
imparteix classes per a l’obtenció del permís de conduir per a vehicles elèctrics, 
i també ofereix a l’alumnat una classe gratuïta perquè coneguin de primera mà
l’experiència de l’electroconducció.

3- Formació 2.0 L’alumnat pot estudiar la part teòrica i practicar els tests quan 
vulgui de forma presencial i on-line, el més important, des d’on vulgui. A banda, 
les Autoescoles del RACC ofereixen als seus alumnes una app exclusiva per 
aprendre de manera lúdica les preguntes de l’examen.

El RACC i la formació dels conductors
El RACC compta amb la major xarxa d’autoescoles d’Espanya, amb 109 
centres i gairebé 9.000 conductors  formats el 2014. En l’àmbit de la formació
avançada de conductors, el RACC disposa de tres Escoles de Conducció
Segura: a Barcelona (Circuit Barcelona-Catalunya), a Madrid (Moraleja de 
Enmedio) i l’escola itinerant, que es desplaça per tot Espanya. Per aquestes 3 
escoles passen anualment gairebé 6.000 automobilistes que milloren la seva 
conducció amb tècniques de conducció segura i de prevenció de riscos 
laborals. El RACC també imparteix cursos de certificació professional (CAP) 
per a conductors de camió, autobús i autocar. 

El RACC també és pioner a Espanya en el desenvolupament de cursos de 
conducció eficient per a l’estalvi energètic i la disminució d’emissions 
contaminants. Des de la implantació d’aquest tipus de cursos a Espanya el 
2004, el RACC ha format a més de 65.000 conductors en aquestes tècniques 
d’estalvi. 


