Enguany l’entrega de premis del concurs sobre seguretat viària ha comptat amb
la presència del director del SCT, Joan Josep Isern, i del president del RACC,
Sebastià Salvadó

10.000 joves d’entre 13 i 18 anys han
participat en les vuit edicions del concurs
‘Joves i conducció’
18 de juny de 2015.- Alumnes de les escoles Maristes Valldemia i Salesians
de Mataró i de l’INS Alt Berguedà de Bagà s’han proclamat guanyadors del
VIII Concurs Joves i Conducció en les categories de relat, fotografia i vídeo,
respectivament. L’acte d’entrega de premis, que ha tingut lloc a la seu del Servei
Català de Trànsit (SCT), ha comptat amb la presència de Joan Josep Isern,
Director del Servei Català de Trànsit (SCT); Sebastià Salvadó, President del
RACC; i Teresa Pijoan, Directora general d’Educació Secundària de la
Generalitat de Catalunya.
El grup de 4t d’ESO A de l’escola Anna Mogas de Granollers enguany s’ha
proclamat vencedor en l’apartat de millor classe, gràcies a l’elevada participació
en l’edició d’enguany (26 dels 29 alumnes de la classe, amb 10 vídeos, 51 fotos
i 14 relats, en total 75 treballs presentats). Mentre que Joan Capellas de La
Salle de Manresa ha rebut el premi al professor més motivador.
Enguany, un total de 1.612 joves han participat al concurs. A l’apartat de vídeo
s’hi han presentat 258 treballs, al de fotografia 533 i al de relat 480. La llista de
guanyadors d’aquesta edició ha estat:

VÍDEO
Grup Bombita Films. format per Oriol Pons, Ferran Vargas i Bernat Girabal IES
Alt Berguedà de Bagà. 1r de Batxillerat A
http://www.jovesiconduccio.cat/arxius.php?ct=2&id=94747
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RELAT
Martí Prat Esquerdo dels Maristes Valldemia de Mataró
2n de Batxillerat B
http://www.jovesiconduccio.cat/detail.php?id=18192
FOTOGRAFIA
Grup Selfie Mortal format per Eloi González, Núria Medina, Maria Melero.
Escola Salesians de Mataró. 1r Batxillerat
http://www.jovesiconduccio.cat/arxius.php?ct=3&id=94957
Aquest concurs, que organitza el RACC amb la col·laboració del Servei
Català de Trànsit (SCT) i de l’Associació de Mitjans d'Informació i
Comunicació (AMIC), s’adreça a alumnes de secundària i batxillerat. Va
néixer el curs 2007-2008 amb l’objectiu que els joves reflexionessin sobre
l’accidentalitat viària i els riscos al volant per tal de millorar la seguretat en la
mobilitat d’aquest segment de la població. A través de Joves i Conducció es
vol continuar potenciant l’educació viària apropant-se als joves a través de
formats atractius tecnològicament per a aquest col·lectiu. En el certamen es
premien les categories de relat, fotografia i vídeo, el contingut de les quals
enguany s’ha centrat en:
A)
B)
C)

Mobilitat intel·ligent i connectada: cotxes intel·ligents per a
conductors intel·ligents
Mobilitat sostenible i eficient. Cap a una mobilitat eficient, neta i
no contaminant
Mobilitat responsable i segura. Cap l’objectiu d’accidentalitat zero

També es premia al professor més motivador i la classe més participativa.
En aquests vuit anys, més de 14.000 joves d’entre 13 i 18 anys han participat
a Joves i Conducció a través del web www.jovesiconduccio.cat. Per al
desenvolupament del concurs el RACC i el SCT doten d’eines didàctiques als
professors, els quals ajuden a engrescar als seus alumnes i a treballar
conjuntament els diversos temes sobre seguretat viària.
RACC
El RACC, amb gairebé 1.000.000 de socis, és l’Automòbil Club més gran
d’Espanya, líder en l’àmbit de la mobilitat. Ofereix assistència mecànica, personal i
familiar i medicalitzada urgent. El RACC 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.
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