NOTA DE PREMSA
Alumnes de Cassà de la Selva, Cervera, Mataró i Olot s’enduen els principals premis

L’11a edició del concurs Joves i Mobilitat
premia els millors treballs sobre seguretat
viària i convivència


La iniciativa ha comptat amb la participació de 1.698 estudiants d’ESO,
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà procedents de 68 escoles i
instituts de tota Catalunya.



Anunci gràfic, article d’opinió i vídeo-relat són les tres categories del
certamen que, aquest any, ha girat entorn la temàtica “Seguretat viària i
convivència entre diferents maneres de moure’s: cotxe, moto, bici i vianants”.



Al llarg d’11 anys, més de 15.000 nois i noies han participat en el concurs.

Barcelona, 13 de juny de 2018 - El concurs Joves i Mobilitat, organitzat pel RACC
amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i dels Departaments d’Interior i
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha lliurat els premis de la seva 11a
edició, que enguany ha centrat la seva temàtica en la seguretat viària i la
convivència entre els diferents modes de transport.
El concurs Joves i Mobilitat té l’objectiu de promoure actituds i valors de mobilitat
segura, sostenible i responsable, entre els nois i noies de 13 a 17 anys. Al llarg de la
seva trajectòria hi han participat més de 15.000 joves de tota Catalunya que han donat
la seva visió sobre la mobilitat en més de 10.000 treballs.
Aquest any, alumnes de l’Institut La Garrotxa, d’Olot; del Col·legi Maristes Valldemia,
de Mataró; i de l’Institut Antoni Torroja, de Cervera, han estat premiats en les tres
categories del certamen: anunci gràfic, article d’opinió i vídeo-relat, respectivament. El
jurat ha valorat que els alumnes hagin presentat propostes creatives que fomenten
actituds cíviques i responsables en mobilitat i amb un format i llenguatge entenedors
per a un públic jove.

Per a més informació:

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

NOTA DE PREMSA
El premi a la classe amb millor participació, tant per la qualitat com per la quantitat de
treballs presentats, ha estat pel grup de 1r d’ESO A de La Salle Cassà (Cassà de la
Selva), mentre que el professor Jaume Prat, del Col·legi Maristes Valldemia, de
Mataró, ha estat guardonat per la seva dedicació i capacitat de motivació, en ser el
docent que més treballs ha tutoritzat.
Aquesta edició ha comptat amb la participació de 1.698 estudiants d’ESO, Batxillerat i
Cicles Formatius de Grau Mitjà distribuïts en 611 grups, tutoritzats per 89 professors i
procedents de 68 centres educatius de tota Catalunya.
El lliurament de premis, que s’ha celebrat a la seu del RACC, ha comptat amb la
presència de Josep Mateu, president del RACC, i Juli Gendrau, Director del Servei
Català de Trànsit.
Els guanyadors i finalistes d’aquesta 11a edició del concurs ‘Joves i Mobilitat’ són:
ANUNCI GRÀFIC


Guanyador: Anna Garnatxe, David Pujol i Laia Palomeras, de 1r de Batxillerat
de l’Institut La Garrotxa, d’Olot, pel treball “No és només la teva vida”.
Veure treball guanyador



Finalista: Aina Belenguer i Ferran Oliva, de 2n d’ESO de l’Escola Voramar, de
Barcelona, pel treball “Busca els errors”.
Veure finalista

ARTICLE D’OPINIÓ


Guanyador: Lucía Magro, Maria Bertran i Maria Manté, de 4t d’ESO del Col·legi
Maristes Valldemia, de Mataró, pel treball “Com animals”.
Veure treball guanyador



Finalista: Carlota Esteban, Maria Fernández i Marina Martínez, de 4t d’ESO del
Col·legi Maristes Valldemia, de Mataró, pel treball “No estem sols”.
Veure finalista

VÍDEO-RELAT


Guanyador: Joan Coromina i Marc Celeiro, de 1er de Batxillerat de l’Institut
Antoni Torroja, de Cervera, pel treball “RACC Joves i mobilitat”.
Veure treball guanyador
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Finalista: Martina Hospedales, Maria Fernández i Marina Martínez, de 4t d’ESO
del Col·legi Maristes Valldemia, de Mataró, pel treball “La bona convivència
salva vides”.
Veure finalista

PROFESSOR/A MÉS MOTIVADOR


Jaume Prat, del Col·legi Maristes Valldemia, de Mataró.

GRUP-CLASSE GUANYADOR


1r d’ESO A de La Salle Cassà (Cassà de la Selva).

11a edició del concurs
El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2008 per ajudar els
estudiants d’entre 13 i 17 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos
que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims
anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes
de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt
més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.
Per al desenvolupament del concurs, el RACC i el SCT han ofert informació i eines didàctiques
que han ajudat el professorat a engrescar els alumnes i a treballar conjuntament a classe els
temes suggerits. La participació en el certamen, que es podia fer a títol individual o en grups de
fins a tres alumnes, ha reunit aquest any 772 treballs: 244 articles d’opinió, 326 anuncis gràfics
i 202 vídeo-relats.
Des del seu naixement, el concurs ha comptat amb la participació de 15.198 joves d’entre 13 i
17 anys, i amb un total de 10.272 treballs presentats. La llista completa de propostes
presentades es pot consultar a www.jovesimobilitat.cat
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Sobre el RACC
El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les
necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. 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. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i
respectuosa amb el medi ambient, tenint una gran capacitat de divulgació i influència en
aspectes relacionats amb la millora de la Seguretat Viària, la reducció dels accidents i les
infraestructures.
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