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Amb la presència del Conseller d’Interior, Ramon Espadaler, i del president 
del RACC, Sebastià Salvadó

Estudiants de Mataró guanyen el VI 
Concurs Joves i Conducció en l’apartat de 

relat i vídeo

� Enguany ha estat la sisena edició del certamen i hi han participat 
1.926 alumnes, un 70% més que l’any passat

18 de juny de 2013.- Alumnes de les escoles Pia Santa Anna i dels Maristes 

Valldemia de Mataró van recollir ahir per la tarda els premis en l’apartat de vídeo i 

relat, respectivament, del VI Concurs Joves i Conducció. L’escola Maristes 

Valldemia també es va proclamar vencedora en l’apartat  de millor classe, gràcies 

a l’elevada participació en l’edició d’enguany.

Aquest concurs, que organitza el RACC, amb la col·laboració del Servei Català de 

Trànsit (SCT) i de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals 

(ACPG), s’adreça a alumnes de secundària i batxillerat. Va néixer el curs 2007-

2008 amb l’objectiu que els joves reflexionin 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 

aquest  col·lectiu. En el certamen es van premiar les categories de relat, fotografia i 

vídeo, el contingut de les quals es va centrar en la mobilitat segura i les 

responsabilitats a la carretera. 

Enguany el concurs ha posat el focus en tres perspectives diferents: “Si has

begut o consumit drogues, no condueixis”, “Alerta, les infraccions són la fase

prèvia a l’accident” i “Conseqüències dels accidents”. Hi han participat un total

de 138 instituts d’arreu de Catalunya i 1.926 alumnes, un 70% més que en

l’edició anterior, que han presentat  un total de 1.266 treballs. 
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Els guanyadors d’aquesta edició han estat:

VÍDEO
Nagoromi, de l’Escola Pia Santa Anna Mataró, classe 3r ESO D

http://jovesiconduccio.cat/arxius.php?gr=nagoromi

FOTOGRAFIA
hAdri, de l’escola Maria Anna Mogas. Granollers, classe 3r B ESO

http://jovesiconduccio.cat/arxius.php?gr=hAdri

RELATS
Camirrei, de Maristes Valldemia de Mataró, classe 2n batxillerat C
http://jovesiconduccio.cat/detail.php?id=11490

El jurat també ha premiat el professor més motivador (Judit Lucas del centre
escolar Serra de Noet de Berga) i també a la millor classe (2n Batx. B del

Maristes Valldemià de Mataró)

En aquests sis anys més de 12.000 joves d’entre 13 i 18 anys han passat per
Joves i conducció a través del web www.jovesiconduccio.cat. Per al

desenvolupament del concurs el RACC i el SCT doten d’eines didàctiques al
professorat els quals ajuden a engrescar als seus alumnes i a treballar
conjuntament els diversos temes sobre seguretat viària. 

RACC 
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya,

realitza més d’1.000.000 de serveis l’any d’assistència mecànica, personal i
mèdica urgent i posseeix una xarxa de 150 punts d’atenció a tot Espanya.

Com a entitat al servei de la societat, impulsa la mobilitat sostenible, la
seguretat viària i el medi ambient i promou l’esport del motor amb la

organització de tres proves per als mundials: F1,  Motociclisme i Rallies, i el
suport a l’esport base.


