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Amb 12 punts d’atenció a les comarques gironines

El RACC celebra 50 anys de presència 
continuada a la ciutat de Girona

Girona, 2 de juliol de 2014 – Josep Mateu, Director General del RACC, 
l’Automòbil Club més gran d’Espanya amb gairebé 1 milió de socis, ha realitzat 

avui una visita institucional a Carles Puigdemont, alcalde de Girona, amb 
motiu de la celebració dels 50 anys de presència continuada del Club a la 

ciutat. 

La trobada gairebé ha coincidit el mateix dia -amb 5 dècades de diferència- de 
la inauguració de la primera delegació del RACC a Girona, que va tenir lloc el 
diumenge 7 de juny de 1964, i que va ser presidida pel llavors bisbe de la 

ciutat, Narcís Jubany,  autoritats de l’època, i per Salvador Fàbregas, que en 
aquell moment era el president del RACC. 

En aquests 50 anys, el RACC ha arrelat profundament a Girona i les seves 
comarques on compta amb 68.000 socis i 12 punts d’atenció distribuïts entre 

les localitats de Girona capital (2), Olot, Puigcerdà, Blanes, Figueres, Banyoles, 
Lloret, Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro i Tossa de Mar. A tots els punts 

d’atenció també ofereix una àmplia gamma de serveis vinculats al món de les 
assegurances i dels viatges. 

El 88% de les avaries reparades a l’instant amb la flota pròpia

El RACC, realitza 26.000 assistències mecàniques a l’any, cosa que 
representa assistir a 71 conductors diàriament. Amb la seva flota pròpia repara 

el 88% de les avaries al mateix lloc de la incidència, gràcies als seus cotxes 
taller que, equipats amb la tecnologia més moderna i ordinadors especialitzats 
en la diagnosi d’incidències elèctriques, són capaços de reparar avaries a la 

mateixa carretera com si fossin al taller convencional més modern.

El RACC té 7 autoescoles a les comarques de Girona

El RACC també té un paper important en la formació dels conductors gironins, 
amb 7 centres ubicats a Girona, Banyoles, Lloret, Figueres, Torroella de 
Montgrí, Olot i Blanes. Les autoescoles del RACC s’han convertit en 

capdavanteres en la formació de conductors en aquestes comarques en  
l’impartir un curs de conducció segura gratuït als seus alumnes, incorporar 

materials multimèdia de suport pedagògic i un pioner sistema de reserva de 
classes online.
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El RACC manté una estreta relació amb el comerç gironí

La relació del RACC amb l’activitat econòmica de Girona i comarques també es 
veu reforçada amb l’acord que el Club manté amb un centenar d’establiments
col·laboradors on s’ofereixen descomptes especials en establiments vinculats al 
món de l’oci, espectacle, esport, etc. Tots aquests avantatges es poden fruir a 

través de la targeta gratuïta RACC Master, que ofereix el Programa de punts 
RACC, amb descomptes a establiments i amb la possibilitat de bescanviar punts 
per regals o per descomptes en productes del RACC. 

Als punts d’atenció de Girona, els socis del Club també poden conèixer de 
primera mà les prestacions que el RACC posa al seu abast com el servei de 

gestoria, compra de vehicles o telefonia mòbil, amb una competitiva oferta 
que es caracteritza per la qualitat del servei, l’atenció personalitzada i el seu 

ampli ventall de tarifes.

Intensa promoció de l’esport gironí

La promoció de l’esport de motor va associat a l’ADN del Club. L’organització de 

proves esportives a les comarques gironines, on també hi ha una gran passió i 

afició per l’esport de motor, s’ha vist plasmada durant aquestes dècades amb el 

suport a la promoció de pilots gironins: la família Servià –amb Salvador, Josep 

Maria i Oriol-, Marc Blázquez, David Colldecarrera, Joan Roca, Miquel Molina, 

Francesc Guitiérrez o Xavi Riera, per citar-ne alguns dels més destacats. 

La mobilitat de Girona, a examen

La preocupació per la seguretat viària i la promoció d’una mobilitat més segura i 

sostenible també ha ocupat un lloc important dins de la història del RACC a 

Girona, principalment a través de les accions portades a terme per la Fundació

RACC. Des de la seva creació, el 1994, la Fundació RACC realitza o participa en 

un gran nombre d’estudis que tenen les comarques gironines com a centre 

d’atenció. Recentment, el RACC ha analitzat, entre altres, la seguretat de les 

travesseres urbanes de Celrà i Bàscara i la senyalització d’orientació de la Costa 

Brava i de la ciutat de Girona. Tanmateix, destaca especialment l’estudi sobre la 

N-II que el RACC va presentar el 2012. El RACC va proposar tot un seguit de 

mesures per millorar la seguretat dels conductors de la N-II, com per exemple 

limitar a 90 km/h la velocitat màxima a tots els trams excepte el desdoblat, 

prohibir els avançaments com a norma general o pacificar el trànsit  les 

travesseres urbanes mitjançant semàfors, etc.  

El RACC també es va sumar a les demandes d’institucions i col·lectius i va 

proposar l’eliminació o reducció dels peatges de l’AP-7 per als camions. El 19 

d’abril de 2013, la Generalitat va fer efectiva la prohibició del pas de vehicles 

pesants per la N-II.
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LES XIFRES DEL RACC A GIRONA A L’ACTUALITAT

� 67.594 socis 

� 12 punts d’atenció a les comarques gironines (Girona -2-, Olot, Puigcerdà, 
Blanes, Figueres, Banyoles, Lloret, Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro i Tossa 
de Mar)

� 26.733 assistències mecàniques anuals (2013)
� 7 Autoescoles (Girona, Banyoles, Lloret, Figueres, Torroella de Montgrí, 

Olot i Blanes)

El RACC va realitzar el 2012 una anàlisi 

de l’accidentalitat de la N-II on els 

resultats avalaven l’eliminació o 

reducció dels peatges de l’AP-7 per als 

camions


