NOTA DE PREMSA
El concurs acumula més de 12.000 participants amb edats compreses entre els 13 i 18
anys en les 9 edicions celebrades

1.800 joves participen a la 9a edició del
concurs ‘Joves i conducció’ del RACC


La distracció i les noves tecnologies, el gènere i la conducció i els valors
associats a la mobilitat han estat el temes tractats pels alumnes en els
treballs presentats

Barcelona, 7 de juny de 2016 – Alumnes de les escoles Lestonnac de Barcelona,
Salesians de Mataró i de l’IES Terra Roja de Santa Coloma de Gramanet s’han
proclamat guanyadors del 9è Concurs Joves i Conducció en les categories de relat,
fotografia i vídeo, respectivament. Aquesta ha estat una de les edicions amb més
participació, sumant un total de 1.800 concursants i acumulant ja més de 12.000
participants en totes les edicions celebrades fins a l’actualitat.
L’acte d’entrega de premis ha tingut lloc avui a la seu del RACC i ha comptat amb la
presència de Josep Mateu, President del RACC; Jordi Jané, conseller d’Interior de la
Generalitat de Catalunya; M. Eugènia Domènech, directora del Servei Català de
Trànsit (SCT) i Conxita Mayós, Cap del Servei d’Ordenació Curricular d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament.
El grup de 4t d’ESO B de l’escola Anna Mogas de Granollers s’ha proclamat vencedor
en l’apartat de millor classe, gràcies a l’elevada participació en l’edició d’enguany amb
un total de 245 treballs presentats (vídeos, fotos i relats), mentre que Merche Morales
del col·legi Sagrat Cor de Sarià (Barcelona) ha rebut el premi a la professora més
motivadora. La llista de guanyadors i finalistes d’aquesta edició és:
VÍDEO
Guanyador:
Grup Vitout: format per Victoria Pruska i José Manuel Outomuro de 2n BATX B de
l’IES Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet)
http://www.jovesiconduccio.cat/arxius.php?ct=2&id=96710
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Finalista:
Grup 4t Calamot: format per Samuel Py, Sabrina Cergelova i Narcís Estalella de 4rt
ESO C de l’IES El Calamot (Gavà)
https://www.youtube.com/watch?v=3B-Zv5gvBdg
RELAT
Guanyadors
Grup MÚSICAXD: format per Txell Sánchez, Núria Sanz i Berta Fitó de 3r ESO C de
Lestonnac Col·legi (Barcelona)
http://www.jovesiconduccio.cat/detail.php?id=21961
Finalista
Grup GAM: format per Georgina Gironès, Alba Boada i Meron Baldó de 4rt ESO B de
l’IES Puig Cargol (Calonge)
http://www.jovesiconduccio.cat/detail.php?id=22315
FOTOGRAFIA
Guanyador
Grup Marc Vadillo: format per Marc Vadillo de 1r BATX B del centre educatiu
Salesians Mataró (Mataró)
http://www.jovesiconduccio.cat/media/fotos/96393_2.jpg
Finalista
Grup QLF: format per Queralt Codina, Ferran Bermúdez i Laia Riera de 4rt ESO A de
l’Institut de Gurb (Gurb)
http://www.jovesiconduccio.cat/media/fotos/97426_1.jpg
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Aquest concurs, que organitza el RACC amb la col·laboració del Servei Català de
Trànsit (SCT) i dels Departaments d’Interior i d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, 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 tecnològicament atractius 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:
•
•
•

Valors i conducció: Quins valors associem a la mobilitat?
Distraccions i noves tecnologies: Com ha de conviure mobilitat i
connectivitat?
Gènere i conducció: Hi ha una manera masculina d’entendre i de viure la
mobilitat i la seguretat viària?

També es premia al professor més motivador i a la classe més participativa.
En aquests nou anys, més de 12.000 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.
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.
A través de la seva Fundació promou una nova cultura de la mobilitat, més àgil,
fluida, segura, intel·ligent, assequible i respectuosa amb el medi ambient. En el món
del motor dóna suport a joves pilots fomentant les habilitats per competir i els valors
humans de l’esport. Gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a
organitzador rigorós de les tres proves puntuables per als campionats del món de
Fórmula 1, Moto GP i Ral·lis.
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