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Alumnes de centres escolars del Maresme, del Vallès Oriental i el 
Vallès Occidental han estat els principals guardonats 

 

 

El concurs Joves i Mobilitat premia els 
millors treballs sobre la seguretat viària dels 

vianants  

 La 15a edició del certamen ha comptat amb la participació de 1.823 alumnes 
d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà de tot Catalunya, que han 
presentat 1.004 treballs que reflexionaven sobre el foment dels 
desplaçaments a peu. 

 En total, s’han lliurat guardons per a 4 categories (anunci gràfic, vídeo per a 
Instagram, projecte de millora de la seguretat viària i projecte de centre 
educatiu), a més de reconèixer la tasca de la millor classe i el millor docent. 

 Uns 21.500 nois i noies han participat en el concurs des de la seva primera 
edició l’any 2008. 

Barcelona, 17 de juny de 2022 - El concurs Joves i Mobilitat, organitzat pel RACC amb la 
col·laboració del Servei Català de Trànsit i dels Departaments d’Interior i d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, ha lliurat els premis de la seva 15a edició, que enguany s’ha centrat 
en la protecció de la seguretat dels vianants.  

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 12 a 18 anys. Al llarg de la seva trajectòria hi 
han participat uns 21.500 joves de tot Catalunya que han donat a conèixer la seva visió sobre la 
mobilitat en gairebé 14.000 treballs. 
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El lliurament de premis d’aquesta edició, celebrada de manera presencial després de dos anys 
de restriccions per la pandèmia, ha comptat amb la participació del president del RACC, Josep 
Mateu; el director de l’àrea de Mobilitat del RACC, Cristian Bardají; el director del Servei Català 
de Trànsit, Ramon Lamiel, i el sub-director general d'Ordenació Curricular del Departament 
d’Educació, Ramon Grau. 

Enguany, alumnes de 2n de Batxillerat de l’Institut Euclides de Pineda de Mar (Maresme) han 
estat els guanyadors de la categoria d’anunci gràfic, mentre que un estudiant de 4t d’ESO B 
de l’Escola Pia de Mataró (Maresme) han obtingut la primera posició en la categoria de vídeo 
per a Instagram. Pel que fa al projecte de millora de la seguretat viària, el grup guanyador ha 
estat 4t d’ESO D de l’Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) 
i el centre educatiu amb el millor projecte en mobilitat segura ha estat el Col·legi Claret de 
Sabadell (Vallès Occidental), que ha presentat una iniciativa duta a terme durant tot el curs pels 
alumnes de 4t d’ESO sobre la seguretat dels vianants. El jurat ha valorat que els alumnes hagin 
presentat propostes originals que promouen actituds cíviques i responsables en mobilitat i amb 
un format i llenguatge entenedors per a un públic jove. 

El premi a la classe amb millor participació i major nombre de treballs presentats en totes 
les categories ha estat per al grup de 3r d’ESO A de l’Institut Escola Pere Viver de Terrassa 
(Vallès Occidental). Per la seva banda, la professora Xiu Duset, de l’Institut Escola La 
Tordera de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) ha estat guardonada com a millor 
docent per la seva dedicació i capacitat de motivació, havent tutoritzat un elevat nombre de 
treballs presentats.  

La majoria de les propostes presentades al concurs han reflexionat sobre el rol dels vianants en 
la mobilitat amb l’objectiu de revalorar el fet de caminar i la seva projecció com a mitjà de transport 
que facilita una mobilitat sostenible i saludable. Els joves són actualment un dels segments de la 
població que més es desplaça a peu, ja sigui per anar a l’escola o l’institut, a fer esport o per 
gaudir de l’oci i del temps de lleure. 

Aquest curs 2021-2022, en total s’han presentat 1.004 treballs que han estat elaborats per 1.823 
estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, així com nois i noies membres 
de casals de joves o centres de lleure, distribuïts en 347 grups procedents de 42 centres 
educatius de tot Catalunya. 
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Els guanyadors i finalistes d’aquesta 15a edició del concurs ‘Joves i Mobilitat’ són:  

 ANUNCI GRÀFIC 

• Guanyador: 2n de Batxillerat A de l’Institut Euclides de Pineda de Mar, pel 
treball “Sigues el canvi”. 
Veure treball guanyador  

• Finalista: 4t d’ESO B de l’Escola Pia de Mataró, pel treball “Petjades”. 

Veure treball finalista 
 
 VÍDEO PER A INSTAGRAM 

• Guanyadors: 4t d’ESO B de l’Escola Pia de Mataró, pel treball “Caminar és 
vida”. 

Veure treball guanyador 

• Finalistes: 4t d’ESO de l’Escola Thau de Sant Cugat, pel treball “Triturant el 
futur”. 

Veure treball finalista 

 
 PROJECTE DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA 

• Guanyadors: 4t d’ESO D de l’Institut Alba del Vallès de Sant Fost de 
Campsentelles, pel treball “Projecte-LO”. 

Veure treball guanyador 

• Finalistes: 3r d’ESO B de l’Institut Escola Pallerola de Sant Celoni, pel treball 
“Videojoc per un món més sostenible”. 

Veure treball finalista 

 
 PROJECTE EDUCATIU EN MOBILITAT SEGURA D’UN CENTRE DOCENT 

 Guanyadors: 4t d’ESO del Col·legi Claret de Sabadell, pel treball “Ets vianant? 
Llavors fes-te visible i sigues consciente dels angles morts”. 

Veure treball guanyador 
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https://www.jovesimobilitat.cat/wp-content/uploads/ninja-forms/18/Joves-i-mobilitat.png
https://drive.google.com/file/d/1fJWOOYJcrSPCCxm_cwhdPtEtuR6kjbC5/view
https://drive.google.com/file/d/1N2rZAYH83yCq16ImNaWRP6WPuZHWhj9O/view
https://drive.google.com/file/d/1N2rZAYH83yCq16ImNaWRP6WPuZHWhj9O/view
https://www.jovesimobilitat.cat/wp-content/uploads/ninja-forms/18/triturant-el-futur.mp4
https://www.canva.com/design/DAE8b0wnJuw/OP9VulI3-rs24HcYfAwpJQ/view?utm_content=DAE8b0wnJuw&utm_campaign=designshare&utm_mediu
https://www.canva.com/design/DAE8b0wnJuw/OP9VulI3-rs24HcYfAwpJQ/view?utm_content=DAE8b0wnJuw&utm_campaign=designshare&utm_mediu
https://www.jovesimobilitat.cat/wp-content/uploads/ninja-forms/18/Videojoc_per_un_mon_mes_sostenible_Concurs-RACC_Joves-i-Mobilitat_3B_IEPallerola.mp4
https://www.jovesimobilitat.cat/wp-content/uploads/ninja-forms/12/Memoria-Projecte-educatiu-centre-docent_Claret-Sabadell.pdf
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 MILLOR CLASSE  

• Guanyadora: 3r d’ESO A de l’Institut Escola Pere Viver, de Terrassa. 

• Finalista: 3r d’ESO B de l’Institut de Navarcles. 
 
 PROFESSOR/A MÉS MOTIVADOR 

• Guanyadora: Xiu Duset, de l’Institut Escola La Tordera de Santa Maria de 
Palautordera. 

• Finalista: David Esteban de l’Institut Creu de Saba d’Olesa de Montserrat. 
 

15a edició del concurs 
El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2008 per ajudar els 
estudiants d’entre 12 i 18 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.  

Des del seu naixement, el certamen ha comptat amb la participació de 21.500 joves d’entre 12 
i 18 anys que han donat la seva visió sobre la mobilitat amb un total de 14.000 treballs. Tota la 
informació es pot consultar a www.jovesimobilitat.cat 

 
 
 

 
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 més d’1 
milió d’assistències l’any i gestiona prop de 425.000 pòlisses d’assegurances de diferents 
rams. El RACC 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. 
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