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El RACC i el Secretariat de Federacions i 
Agrupacions de Defensa Forestal col.laboren

per millorar la mobilitat i la seguretat viària

Barcelona, 10 de maig de 2012.- El RACC i el Secretariat de Federacions i 
Agrupacions de Defensa Forestal, SFADF, han signat un acord de col.laboració

per desenvolupar accions de formació i mobilitat sostenible.

El conveni ofereix als membres de les 300 entitats i les 674 municipis de 
Catalunya que integren el SFAD avantatges per realitzar Cursos de Conducció

Eficient , Cursos de Conducció Segura (4x4) i Cursos per a l’obtenció permisos de 
conducció (B i BTP).

Amb  aquest conveni el RACC i el Secretariat de Federacions i Agrupacions de 
Defensa Forestal fan una aposta decidida per ajudar a la millora de la seguretat 

vial, reduir els costos econòmics de la mobilitat i augmentar la protecció ambiental, 
reduint les emissions contaminats i disminuint l’accidentalitat laboral.

RACC Formació de Conductors compta amb la xarxa d'autoscoles més gran 
d’Espanya, amb 141 centres i més de 13.000 conductors formats el 2011. En 

L’àmbit de la formació avançada de conductors, el RACC compta amb tres Escoles 
de Conducció segura, a Barcelona (Circuit de Catalunya), a Madrid (Moraleja de 

Enmedio) i l’escola itinerant, que es desplaça per tota Espanya. Per aquestes 3 
escoles passen anualment 8.000 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

El RACC, amb 1 milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, líder en 
l’àmbit de la mobilitat. Presta assistència personal, familiar, mecànica i sanitària 

urgent. Com a entitat amb vocació de servei a la societat el RACC, a través de la 
seva Fundació, es preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per millorar la mobilitat 
i la seguretat viària
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