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Aquests són els guanyadors de la
12a edició del concurs Joves i
Mobilitat del RACC

"Un WhatsApp pot esperar, la vida no". Amb aquesta contundent frase Miquel Buch, conseller
d'Interior, convidava els joves a reflexionar sobre l'ús que fem del mòbil quan ens desplacem,
sigui caminant, en bicicleta o amb cotxe.
Ho feia en l'acte lliurement de premis del concurs Joves i Mobilitat
(http://www.jovesimobilitat.cat/ca/) que va tenir lloc aquest dilluns a Barcelona. I és que aquesta
12 edició del concurs, organitzat pel RACC amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, se
centrava en la seguretat viària i la utilització adequada del mòbil en els desplaçaments.
Així doncs, els treballs dels més de 2.000 joves que hi van participar, estaven enfocats a
fomentar actituds cíviques i responsables en la mobilitat.
I qui va guanyar? Doncs els finalistes i guanyadors de la 12ª edició del concurs Joves i Mobilitat
(http://www.jovesimobilitat.cat/ca/) van ser:
ANUNCI GRÀFIC
- Guanyadors: Alex Herrero, Dídac Navarro i Salvador Cebrià de 3er ESO C del Col·legi Maristes
Valldemia de Mataró, pel treball "Game Over". Veure treball guanyador
(https://www.flickr.com/photos/147320391@N07/48059777267/)
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- Finalistes: David Roa, del Cicle Formatiu de Grau Mitjà del Centre de Formació Creatiu i Tècnic de
Sabadell, pel treball "Escull bé la llum!". Veure finalista
(https://www.flickr.com/photos/147320391@N07/48059725328/)
PROJECTE DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA
- Guanyadors: Nil Abbas, Jan Blesa, Emilio Juan i Roger Merino, de 3er d'ESO A de l'Institut
Fort Pius de Barcelona, pel treball "Mobile Freezing". Veure treball guanyador
(https://drive.google.com/file/d/1ZgnIXL3A5n4r1iCO0WeXQnW5vfEtfw0C/view)
- Finalistes: Ester Montero, Jana Gussinyer i Maria Vilagran de 1er de Batxillerat D de l'Institut La
Garrotxa d'Olot, pel treball "Senyals a terra". Veure finalista
(https://drive.google.com/file/d/1OCvTQxIC3jshe6CNXFOfy2bG6s9pjw6s/view)
VÍDEO PER A INSTAGRAM
- Guanyadors: Elena Balici i Aina Carrique de 4art d'ESO B de l'Institut Joan Mercader
d'Igualada, pel treball "Testimonios 2". Veure treball guanyador
(https://vimeo.com/342187464/e3a45c4208)
- Finalistes: Núria Soler, Sol Rival, Yaiza Benítez i Mar Colomer, de 3er ESO B de l'Institut
Escola La
Tordera, de Santa Maria de Palautordera, pel treball "La vida està fora de la pantalla". Veure
finalista (https://vimeo.com/342187410/dce46a1fdf)
PROFESSOR/A MÉS MOTIVADOR
- Guanyadora: Araceli Fernández, de l'Escola El Cim (Vilanova i la Geltrú).
- Finalista: Silvia Oliveras, Col·legi Maristes Valldemia (Mataró).
MILLOR CLASSE
- Guanyadora: 3r d'ESO B de l'Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (Verges).
- Finalista: 4rt ESO A de l'Institut Can Jofresa (Terrassa).
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Els guanyadors es van emportar estades a PortAvetura World, càmeres Go Pro i altres
regals!

12a 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 4
components, ha reunit aquest any 1.222 treballs: 821 anuncis gràfics, 106 projectes de millora de
la seguretat viària i 295 vídeos per a Instagram. Des del seu naixement, el concurs ha comptat
amb la participació de 17.547 joves d'entre 13 i 17 anys que han donat la seva visió sobre la
mobilitat amb un total de 11.494 treballs. La llista completa de propostes presentades es
pot consultar a www.jovesimobilitat.cat (http://www.jovesimobilitat.cat/ca/)
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