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El RACC inaugura un centre formatiu a la ciutat després d’haver ensenyat a 
conduir a prop de 4.000 alumnes des de l’any 1998 a terres lleidatanes 

Arriba a Lleida un nou concepte 
d’Autoescola 

 L’alumnat aprèn a reaccionar davant situacions extremes, millorar les 
habilitats al volant i adquirir major consciència de l’ús dels sistemes de 
seguretat  

28 d’octubre de 2016.- La xarxa d’Autoescoles del RACC a Catalunya 
(www.raccautoescola.cat) s’amplia amb la incorporació d’una autoescola a la ciutat 
de Lleida, ubicada a la Plaça de les Missions, 7. La inauguració del nou centre 
formatiu va comptar amb la presència de Josep Ramon Ibarz, Intendent en Cap de 
la Guàrdia urbana de Lleida; Josep M. Flotats, responsable del RACC a Lleida i 
Alberto Caamaño, Mànager d’Autoescoles del RACC.  

Des d’avui, els futurs conductors de Lleida i rodalies poden escollir formar-se en el 
món de la conducció i la seguretat viària amb la garantia de disposar d’una extensa 
oferta 2.0, amb flexibilitat d’aprenentatge i avantatges exclusius per als alumnes 
com ara un curs gratuït de conducció segura.  

Aquesta aposta formativa és pròpia de la xarxa d’escoles del RACC que compta  
amb 91 centres i que ha ensenyat a conduir a gairebé 9.000 conductors durant el 
2015. Formar conductors segurs és el principal objectiu de les Autoescoles del 
RACC, una qüestió que no és incompatible amb gaudir d’avantatges que permetin 
a l’alumnat conciliar el seu dia a dia amb aconseguir el carnet i una màxima 
destresa al volant. Alguns dels avantatges del nou concepte integral de formació 
són:  

1- 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.  
 

2- Un professor 24h està disponible per a resoldre qualsevol qüestió sense 
necessitat d’haver de desplaçar-se fins a l’autoescola.  
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3- Curs gratuït de conducció segura: tots els alumnes de RACC Autoescola de 
Lleida podran realitzar 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. Els cursos s’imparteixen a una de les Escoles RACC de Conducció 
Segura del Circuit de Barcelona-Catalunya, i inclouen frenades en recta i corba 
amb ABS, demostració d’ESP i un simulador d’una bolcada. 

 
4- Mobilitat entre autoescoles: un alumne pot començar a preparar-se en una 

autoescola de Lleida i, continuar, per exemple en una  de Girona, en cas de 
necessitat. Un avantatge exclusiu i que busca alternatives pràctiques per als 
alumnes. 

 
5- App exclusiva: els alumnes poden complementar el seu aprenentatge a través 

d’una app exclusiva. 
 

6- Descompte del 50% en l’assegurança d’auto: per a tots els alumnes que 
aprovin en el primer expedient.  

 
7- Un any de soci del RACC gratis: en el moment de la matriculació, l’alumnat 

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 24h. 

 
  

Sobre el RACC 
El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més de d’un milió de    
persones i a les seves famílies. 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. 
 
La xarxa d’autoescoles del RACC compta amb 91 centres i gairebé 9.000 conductors 
formats el 2015.  En l’àmbit de la formació avançada de conductors, el RACC disposa 
de tres Escoles de Conducció Segura, a Madrid (Moraleja de Enmedio), Barcelona 
(Circuit Barcelona-Catalunya) i l’escola itinerant, que es desplaça per tot Espanya. Per 
aquestes 3 escoles passen anualment gairebé 6.000 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 pel que fa al 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, ha 
format a més de 65.000 conductors en aquestes tècniques. A més, disposa de l’únic 
cotxe d’Autoescola elèctric al nostre país, un Renault Zoe.   
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