NOTA DE PREMSA
El RACC presta l’assistència mèdica al Circuit de
Barcelona-Catalunya durant la celebració del
Gran Premi de MotoGP
▪

El Club posa a disposició de tots els assistents -inclosos els pilots- un equip especialitzat
de metges, infermers i tècnics capaços de resoldre qualsevol emergència sanitària que es
pugui produir durant el cap de setmana.

▪

El desplegament de recursos mèdics del RACC inclou la gestió de la Clínica del Circuit,
un helicòpter medicalitzat, 15 ambulàncies i 115 professionals sanitaris.

▪

El RACC té una àmplia experiència en coordinar i prestar assistència sanitària en grans
esdeveniments que concentren un elevat nombre de persones, com ara competicions
esportives, instal·lacions d’esport i d’oci, festivals de música i cultura o fires de
negocis.

Barcelona, 23 de setembre de 2020 – El RACC és l’entitat responsable de prestar el servei
mèdic durant el Gran Premi de MotoGP que se celebra entre el 25 i el 27 de setembre al Circuit
de Barcelona-Catalunya. El Club compta un any més amb la confiança del Circuit per dur a
terme aquesta tasca que requereix d’una alta especialització i que inclou des de l’assistència
sanitària in situ fins a la coordinació dels trasllats i les evacuacions d’emergència dels pacients
que ho necessitin.
Per complir amb els màxims estàndards de qualitat, el RACC desplegarà un ampli dispositiu
amb personal expert en aquest àmbit i capaç de resoldre qualsevol urgència mèdica que es
pugui produir a les instal·lacions del Circuit les 24 hores del dia. Es calcula que fins a 2.000
persones, entre pilots, equips i professionals que fan possible aquest esdeveniment, passaran
pel recinte durant els tres dies de Gran Premi, malgrat que aquest any es celebra sense públic
com a mesura de prevenció davant la covid-19.
El desplegament de recursos mèdics del RACC inclou la gestió de la Clínica de l’interior
del Circuit, que està equipada amb el material necessari per donar assistència mèdica urgent;
1 helicòpter medicalitzat; 15 ambulàncies medicalitzades; 2 cotxes distribuïts estratègicament
per garantir una intervenció ràpida a la pista en cas d’accident, amb sanitaris preparats per
realitzar l’assistència mèdica; 32 tècnics d’emergències sanitàries a peu de pista; i 1 Director
Mèdic de la cursa. En total, es mobilitzaran 115 professionals, entre metges, infermers, tècnics
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sanitaris i coordinadors, que garantiran l’atenció mèdica que pugui requerir qualsevol persona.
Aquest equip destaca per la seva experiència i formació específica, a més de comptar amb les
acreditacions internacionals de medicina d’emergència prehospitalària.
La FIM (Federació Internacional de Motociclisme), Dorna, el Circuit i el RACC compten amb un
protocol especial per als Grans Premis de MotoGP. En cas d’assistència greu o d’accident
durant les curses, el pacient és atès i estabilitzat a la Clínica del Circuit per al seu posterior
trasllat en helicòpter a l’hospital de referència, que en aquest cas és l’Hospital General de
Catalunya, a Sant Cugat del Vallès. L’equip mèdic està permanentment coordinat amb aquest
i altres centres hospitalaris especialistes en determinades patologies, com són l’Hospital de
Granollers i la Unitat de Cremats de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, on pot ser necessari
traslladar ferits amb diagnòstics específics. Degut a la situació excepcional de pandèmia,
aquest any també s’han establert mesures per atendre els pacients amb la màxima seguretat
sanitària, així com per donar les indicacions necessàries a aquells que presentin símptomes
compatibles amb la covid-19.
L’assistència mèdica constitueix una activitat altament especialitzada que exigeix actuar en un
temps rècord, en circumstàncies sovint complexes i mobilitzant els recursos humans, terrestres
i aeris necessaris. El RACC és expert en aquest àmbit i cada any presta més de 140.000
assistències mèdiques arreu del món per ajudar els socis i clients que pateixen un accident
o un problema greu i inesperat de salut quan es troben lluny de casa seva. En l’esfera dels
serveis a empreses, el Club té una àmplia experiència en coordinar l’assistència sanitària en
grans esdeveniments que concentren un elevat nombre de persones, com ara competicions
esportives, instal·lacions d’esport i d’oci, festivals de música i cultura o fires de negocis.

Sobre el RACC
El Grup d’empreses RACC, amb 1.500 empleats, ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats
de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. Els seus principals àmbits d’actuació són l’Assistència
Mecànica, Mèdica i Personal en Viatge, Servei d’Agència de Viatges, Servei de Reparacions, Manteniment i
Reformes de la Llar i la Formació de Conductors amb la Xarxa d’autoescoles més important d’Espanya.
El RACC és un reconegut expert en mobilitat i, com a entitat al servei de la societat, promou una nova cultura de la
mobilitat més segura i respectuosa amb el 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.

Per a més informació:

RACC Premsa saladepremsa.racc.cat 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Segueix-nos a:

