NOTA DE PREMSA
En el marc del GP d’Espanya de Fórmula 1, que se celebra aquest
cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya

El president de la FIA i el president del RACC
es reuneixen amb el conseller Roger Torrent


Mohammed ben Sulayem efectua la seva primera visita oficial al Gran Premi
de Fórmula 1 com a president de la Federació Internacional de l’Automòbil
(FIA), càrrec que ostenta des del desembre de 2021.

Barcelona, 20 de maig de 2022 – El president de la Federació Internacional de l’Automòbil
(FIA), Mohammed ben Sulayem, i el president del RACC, Josep Mateu, s’han reunit aquest matí
amb el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, i amb el
secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, al Palau de Pedralbes, amb motiu de la
celebració de l‘F1 Pirelli Gran Premi d’Espanya que, des d’avui divendres i fins diumenge, se
celebra al Circuit de Barcelona-Catalunya.
El conseller Torrent, que també és president del Circuit, ha rebut al president de la FIA i al
president del RACC en nom del govern de la Generalitat. Es tracta de la primera vegada que
Mohammed ben Sulayem visita oficialment el Gran Premi al nostre país com a president de la
Federació Internacional de l’Automòbil, càrrec per al qual va ser escollit el desembre del 2021.
El RACC és membre de ple dret de la FIA des del 1997. Participa directament en l’activitat
esportiva, com a organitzador del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada-Rally d’Espanya, prova
puntuable al mundial de Ral·lis, i com a organitzador del Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit, a
més d’implicar-se de forma activa en els projectes de mobilitat de la FIA amb l’impuls d’estudis i
campanyes per fomentar una mobilitat segura i sostenible.

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 més d’un
milió d’assistències l’any i gestiona més de 425.000 pòlisses d’assegurances de diferents
rams. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el
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medi ambient, i té 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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