NOTA DE PREMSA
Sebastià Salvadó, president d’honor del
RACC, mor als 86 anys d’edat a Barcelona
Salvadó va ser president de l’entitat durant 30 anys, de 1985 a 2015

Barcelona, 16 d’abril de 2019 – El president d’honor del RACC, Sebastià Salvadó, va
morir ahir a Barcelona als 86 anys d’edat, acompanyat de la seva família.
Sebastià Salvadó (1932) va ser president del RACC des de l’any 1985 fins el 2015,
una etapa en què el RACC va evolucionar de club d’automobilistes, amb 85.000
socis, fins a convertir-se en una entitat de serveis a les famílies, amb 811.000
socis, una evolució sustentada en la qualitat i la innovació, i que ha convertit el
Club en un referent internacional, oferint cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre
les necessitats de les persones a qualsevol lloc del món.
El President del RACC, Josep Mateu, ha recordat la figura de Sebastià Salvadó com
una persona excepcional i entusiasta: “que va treballar incansablement per al RACC,
per ampliar i millorar els seus serveis, per fer una mobilitat més segura i sostenible per
a tots i per situar el nostre país com a referent de l’esport del motor al món".
Passió per l’esport del motor
Salvadó també va ser l’impulsor de les activitats socials del RACC, per una banda en
l’àmbit esportiu implicant-se personalment en el gran projecte de construcció del
Circuit de Catalunya i en l’organització dels grans premis del món de Fórmula 1, GP
de Motos i el Rally RACC, de manera que el RACC va convertir-se en la primera
entitat a organitzar tres proves puntuables per als principals mundials del motor: F1,
MotoGP i Ral·lis. Alhora va fer possible el planter de pilots del RACC, que al llarg del
temps ha donat noms tan importants com Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Dani
Pedrosa, Àlex Márquez, Aleix i Pol Espargaró, Carlos Sainz, Laia Sanz, fins als pilots
de F1 Pedro de la Rosa i Marc Gené.
Passió per la mobilitat
D’altra banda, en la vessant de la mobilitat, amb la creació de la Fundació RACC el
1994, Sebastià Salvadó va impulsar una intensa tasca per contribuir a la reducció dels
accidents de trànsit al nostre país, promovent mesures, avui tant normalitzades, com
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l’ús del cinturó de seguretat o el casc. El president d’honor del RACC va exercir també
una forta pressió des de l’any 1994 perquè a Espanya s’implantés el carnet per punts,
una decisió presa finalment, el 2006, pel ministre Alfredo Pérez Rubalcaba i el director
general de la DGT, Pere Navarro.
La seva intensa defensa d’una mobilitat més segura, sostenible, assequible i
intel·ligent el va portar a situar el RACC als màxims òrgans internacionals en l’àmbit de
la mobilitat, com a membre de la FIA (Federació Internacional de l’Automòbil).
Reconeixements públics a Sebastià Salvadó
▪

1992

▪

2005

▪
▪
▪

2006
2007
2011

Medalla de Turisme, atorgada per la Generalitat de Catalunya, per la seva tasca
a favor del turisme a Catalunya.
Medalla al Mèrit de la Seguretat Viària, atorgada pel Ministeri d’Interior, en la
categoria d’Or per la seva exemplar activitat tècnica i pedagògica a favor de la
seguretat viària.
Creu de Sant Jordi, atorgada per la Generalitat de Catalunya.
Medalla d’Or al Mèrit Cívic de la Ciutat de Barcelona.
Medalla de la Policia Municipal de Madrid concedida per l’Ajuntament de Madrid.

Sobre el RACC
El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les
necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en
la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa
d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 900.000
assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams.
El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi
ambient, tenint una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb la
millora de la Seguretat Viària, la reducció dels accidents i les infraestructures.
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