
 

 

 

 

NÚRIA FERNÁNDEZ VILLACRECES, GUANYADORA A CATALUNYA DEL 

CONCURS "ARA ANEM CAMINANT A L'ESCOLA", DE FUNDACIÓ MAPFRE I 

STOP ACCIDENTS 

 

• 1.397 alumnes de centres educatius de la Comunitat Autònoma de 

Catalunya han participat en aquest certamen en què s'han presentat un 

total de 1.220 cartes i / o dibuixos. 

 

• L'alumna, de 10 anys, ha rebut una bicicleta i un casc de premi. 

 

Fundació MAPFRE i STOP Accidents han lliurat avui a l'alumna Núria Fernández 

Villacreces, que cursa 5è d'Educació Primària a l'escola Ramon Llull de Barcelona 

(La Sagrera), el primer premi del concurs "Ara anem caminant a l'escola", 

corresponent a la Comunitat de Catalunya. 

 

L'alumna guanyadora, de 10 anys d'edat, ha estat reconeguda per la seva carta per la 

seva redacció: "Estimada Núria del futur", amb la qual ha participat en aquest 

certamen, que ambdues entitats van posar en marxa al maig amb l'objectiu de 

conscienciar els més petits sobre la importància d'adoptar comportaments 

responsables de camí a l'escola. 

 

En el concurs han participat més de 1.397 alumnes de la Comunitat de Catalunya que 

cursen 3r, 4t, 5è i 6è d'Educació Primària i que han presentat un total de 1.220 cartes 

i dibuixos relacionats amb la seguretat viària. 

 

Núria Fernández Villacreces participarà properament a la final del concurs, que se 

celebra al gener, al costat d'altres set estudiants que també s'han classificat com 

semifinalistes i que procedeixen d'Andalusia, Castella i Lleó, Aragó, Catalunya, Galícia 

i Comunitat Valenciana. Tots ells optaran a un premi, dotat amb 3.000 euros, que 

permetrà a l'alumne guanyador i a la seva classe fer un viatge, així com obtenir 

material educatiu i esportiu valorat en 1.000 euros. 

Per a més informació pots contactar amb Stop Accidents: Laura Duro Calvo 

laura.duro@stopaccidentes.cat 607.608 813. Fundació Mapfre: Núria del Olmo i Alejandra Fernández, 

de la Direcció de Comunicació de MAPFRE. Telèfon: 915812216 i 915818464. Correu electrònic: 

ndelolm@fundacionmapfre.org i Alejandra@fundacionmapfre.org  
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