
Per a més informació:

RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

La xarxa d’Autoescoles del RACC és la més gran d’Espanya amb 114 centres i 
10.000 alumnes

El pilot de Moto3, Àlex Márquez, aprèn a 
conduir cotxes a l’autoescola 

del RACC a Cervera
28 d’abril de 2014.- Àlex Márquez, una de les futures promeses del 
motociclisme que actualment corre en la categoria de Moto3 i que en aquests 
moment és quart en la classificació general, està preparant-se per obtenir el 
permís de conduir que li permetrà circular fora dels circuits de competició amb 
cotxe. 

Àlex Márquez ha aprofitat l’aturada hivernal en el calendari del Mundial de 
Motos per preparar-se per treure’s el carnet de conduir. Per a la seva formació, 
el pilot ha escollit l’autoescola que el RACC té a Cervera, localitat on viu 
habitualment. El pilot, que es va matricular el passat mes de desembre, va 
aprovar l’examen de teòrica el mes de gener, i preveu examinar-se de 
pràctiques al mes de maig. 

En paraules d’Àlex Márquez, “Quan rodes en un circuit tens plena garantia 
de seguretat. Ara bé quan circules fora de l’entorn de competició és 
fonamental tenir una bona formació en seguretat viària perquè això pot ser 
la diferència entre  afrontar una situació d’emergència correctament o no. 
L’Autoescola del RACC m’ha ofert una formació de qualitat i, alhora, 
l’avantatge de poder fer-ho online des de qualsevol lloc del món”. 
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El RACC, expert en la formació dels conductors
L’autoescola Gilabert, on Àlex Márquez realitza les classes teòriques i pràctiques 
pertany a la xarxa d’autoescoles del RACC, la més gran d’Espanya, amb 114 
centres i gairebé 9.000 conductors formats el 2013. 

Avantatges diferencials de les Autoescoles RACC

�Teòrica i test online: Els alumnes poden estudiar la part teòrica i practicar els 
tests quan vulguin i, el més important, des d’on vulguin. 
�Professor 24h: Qualsevol dubte per part de l’alumnat pot ser respost per un 
professor sense necessitat d’haver de desplaçar-se a l’autoescola. 
�Reserva de classes pràctiques online: Els alumnes podran reservar les 
classes pràctiques online, sense desplaçaments ni trucades innecessàries.
�Curs gratuït de conducció segura: Tots els alumnes de les Autoescoles del 
RACC realitzen gratuïtament un curs de conducció segura amb exercicis pràctics 
que els permetrà evitar situacions de risc a la carretera, millorar les habilitats al 
volant i adquirir major consciència de l’ús dels sistemes de seguretat.
�Un any de soci del RACC gratis: En el moment de la matriculació, l’alumne es 
converteix en soci RACC, amb una gran oferta d’avantatges i descomptes com 
ara l’assistència mecànica per al vehicle i per a la persona.

A més de l’activitat pròpia de la xarxa d’Autoescoles, de la qual n’és imatge Àlex 
Rins, company d’Àlex Márquez a Moto3, el RACC disposa de tres Escoles de 
Conducció Segura: a Madrid (Moraleja de Enmedio), Barcelona (Circuit de 
Barcelona-Catalunya) i l’escola itinerant, que es desplaça per tot Espanya. Per 
aquestes 3escoles passen anualment gairebé 5.000 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.

El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, líder en
l'àmbit de la mobilitat. El RACC ofereix un ampli ventall de serveis en el camp de 
l’assistència personal, mecànica, a la llar i sanitària d’urgència. El RACC també
està present en el sector de les assegurances i dels viatges. Com a entitat amb 
vocació de servei a la societat, el RACC treballa en la formació de joves valors de
l’esport del motor i organitza tres proves per als mundials: Rallies, F1 i 
Motociclisme. El RACC es preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per a millorar
la mobilitat i la seguretat viària.

http://www.raccautoescola.cat


