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JURAT
Representants dels centres docents








Josep Maria Domènech
Daniel Espresate
Núria Fontbona
Victòria Fuentes
Concha Marín
Remei Solé
Cristina Pérez

Mestre del CC Amor de Dios
Mestre de l’Escola Àgora
Mestra Directora de l’Escola Tomás Moro
Mestra Jubilada de l’ Escola Àgora
Mestra jubilada de l’escola Splai
Professora de l’Institut Barcelona-Congrés
Mestra del CEE Sant Joan de la Creu

Representants del Districte de Nou Barris
 Dídac Ramírez Casas
 Isabel Resina

Conseller d’Educació
Responsable de l’àrea Inf. de la Biblioteca Nou Barris

Representants del Servei Educatiu de Nou Barris





Judit Calvo
Domènec Garrido
Àngels Martínez
Sara Salas

eLIC del SE Nou Barris
Ex- Assessor LIC del SE Nou Barris
eLIC del SE Nou Barris
Psicopedagoga de l’EAP de Nou Barris

Modalitat contes audiovisuals il·lustrats
 Sebastià Capella
 Vicenç Gil

Mestre alliberat del CRP Nou Barris
Mestre de l’IEA Oriol Martorell

Secretariat
 Xintu Ferrer
 Maria Guillaumes

Tècnic del CRP Nou Barris (direcció)
Tècnica del CRP Nou Barris
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CENTRES PARTICIPANTS
 Centre Escolar Grey

 Escola Palma de Mallorca

 C. Escola Pia Luz Casanova

 Escola Prosperitat

 Col·legi Amor de Dios

 Escola Splai

 Col·legi Closa

 Escola Tibidabo

 Col·legi Cor de Maria-Sabastida

 Escola Timbaler del Bruc

 Col·legi Jesús Maria Claudina
Thévenet

 Escola Tomás Moro

 Col·legi Sant Ferran
 Col·legi Sant Lluís
 Escola Àgora
 Escola Marta Mata
 Escola Marinada
 Escola Mestre Morera

 Escola Víctor Català
 IE Antaviana
 IE Turó de Roquetes
 IEA Oriol Martorell
 Institut Barcelona-Congrés
 Institut Pablo Ruiz Picasso

CATEGORIES
 Categoria A1 Prosa Alumnat de Cicle inicial d’educació primària
 Categoria A2 Poesia Alumnat de Cicle inicial d’educació primària
 Categoria B1 Prosa Alumnat de Cicle mitjà d’educació primària
 Categoria B2 Poesia Alumnat de Cicle mitjà d’educació primària
 Categoria C1 Prosa Alumnat de Cicle superior d’educació primària
 Categoria C2 Poesia Alumnat de Cicle superior d’educació primària
 Categoria D1 Prosa Alumnat de NEE d’educació primària
 Categoria F1 Prosa Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria
 Categoria F1 Poesia Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria
 Categoria G1 Prosa Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria
 Categoria G2 Poesia Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria
 Categoria H Categoria conte audiovisual il·lustrat alumnat de primària i educació
especial
 Categoria I Alumnat educació secundària postobligatòria, batxillerat i cicles formatius
(fins a 25 anys)
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PRIMERS PREMIS POESIA
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L’ARBRES DELS RODOLINS

Alumnes de cicle inicial
Pseudònim Superxocoestrelles
Categoria: A2 CI-Poesia
ESC Àgora
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PERSPECTIVES
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Classe de 3r
Pseudònim: Aquàtics
Categoria: B2 CM- Poesia
Esc Àgora
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LA SOCIETAT

És 2021 i encara tenim por!
Por d'anar soles pel carrer,
por d'anar vestides com vulguem.
O ser amenaçades per fer les coses que desitgem .

Quan pateixen bullying els nens
s'ho guarden tot i no avisen gens.
Per la teva boca surten insults,
i en mi es queden ocults.

No ens respecten pel nostre color,
ni tampoc per la cultura ni religió.
Ens tracten diferent,
no com a la resta de la gent.

Hi ha més temes dels que podria parlar,
Però només demano al 2021,
que puguem canviar.

Júlia Fernandez Gamez, 12 anys
Pseudònim: el pope
Categoria: C2 – Poesia
Esc Prosperitat
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EL QUE VEIG EN EL CEL

Que bonic el cel quan brillen els estels
el sol i la lluna quan brillen juntes mils
de formes per fer amb els núvols que
tant veiem .

Mirant el cel em pregunto el per què de la
vida mateixa i de la seva complexitat
les seves mentides i les seves veritats, respostes
que no tenim i que no tindrem mai .

Xavier André Rebazan, 12 anys
Pseudònim:Dark
Categoria: F2 1r i 2n ESO-Poesia
Ins Barcelona- Congrés
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ROSA NEGRA
Caminava en un jardí pla,
fins a topar amb les seves herbes.
Vaig entrar al seu verger trencat,
com el cristall en xocar al terra.

Vaig veure una rosa negra,
fosca i freda,
com les llargues nits,
d'aquell etern hivern.

Em vaig acostar,
acariciant els seus pètals.
Sense ser capaç,
d'arrencar-n’hi un només.

Vaig veure com a poc a poc,
les seves espines lligaven els meus dits.
Vaig intentar sortir i agafar una altra rosa,
però les seves arrels m’ho van impedir.

Amb el temps vaig comprendre,
que només era una conjuntura.
Vaig deixar en aquell verger,
les taques vermelles del meu daltabaix.

Ana Tortosa, 15 anys
Pseudònim: Olaola
Categoria: I Secundària postobligaròria-Poesia
IE Antaviana
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ACCÈSSITS POESIA
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FRUITA DE PRIMAVERA

La primavera porta fruits i flors,
de bonics colors i sabors.

Maduixa, taronja i pera,
que porta la primavera.

Les fruites al fruiter,
la poma al pomer,
la taronja al taronger
i amb tot un postre et faré.

Miriami Geguchadze, 7 anys
Pseudònim: Evelyn
Categoria: A2 CI-Poesia
Esc Tibidabo
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LA PRINCESA EN QUARANTENA
La princesa en quarantena
ja s’estava ofegant,
de tant dur la mascareta,
la boca li estava suant.
Amb el gel hidroalcohòlic
ja no sabia què fer.
En agafar un llibre
Es mullava el paper.
Amb les mesures de distància
ja no podia abraçar,
ni als amics de la infància
ni als seus éssers estimats.
La princesa estava trista,
el drac la volia consolar
però ni tan sols amb mascareta
la podia visitar.
Sant Jordi s’avorria
estirat al sofà.
No podia treure l’espasa
ni anar a lluitar.
La princesa tossia,
tenia la covid.
L’únic que la consolava
era el seu gos petit.
Quan ja es va trobar bé
va sortir al carrer.
Ella es va comprar una rosa
i un llibre també.
Joel Blanco, Laura Ruset i Gerard díaz,10 anys
Pseudònim: Sant Jordi
Categoria: B2 CM-Poesia
Esc Víctor Català
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RESPIRAR TERRES ESQUERDADES
Tornaràs de tant en tant a aquestes terres esquerdades
i veuràs de nou qui t'estima, embriac.
Embriac d'amors i llibertats.
I també de vins per recordar-te.

Els plors desconsolats que escanyen les goles.
Els ancians encorbats, sembla que la terra els crida.
Amb una pandèmia no es maten les paraules,
però tampoc es tanquen fàcilment les ferides.
Com una tempesta que va arrencant les teulades;
no sé qui em va treure el que mai m'havia donat.

Dona’m licor d’ala de falcó,
que vull volar per sobre del cel.
Dona’m licor d’orella de conill,
que vull escoltar la veu de la gent.
De la mascareta, en farem un pastís
amb un sabor cru de pasta de full.

Pels plors brindarem en copa
pels que ja no poden estar junts.
De tot això buscarem la solució, i ben segur que la trobarem.
Plegats tastarem el sabor del retrobament..

Pau Jurado Batlle, 17 anys
Pseudònim: Salt mortal
Categoria: I Post obligatòria –Poesia
Institut Pablo Ruiz Picasso
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PRIMERS PREMIS PROSA
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L’ESTRELLA I L’ENCANTERI DE LA MONA DE PASQUA

Vet aquí una vegada una noia que es deia Estrella i que tenia molts amics. L’Estrella era
molt especial: tenia el cap amb forma de caramel, un pollet a dalt de tot, la cara amb
quatre ulls de diferents formes i el nas com un cor al revés. El cos era com una pilota.
Tenia un braç de lupa i un altre amb una pota de lleó.
L’Estrella vivia a les muntanyes de Catalunya, en una casa molt bonica construïda dins
d’una cova. Des de casa seva, l’Estrella podia observar la torre Eiffel, una piscina, un
arc de Sant Martí que sempre estava damunt d’un llac màgic amb una roda de fira.
Un dia l’Estrella estava fent els deures tranquil·lament quan la finestra de la seva
habitació es va obrir sola: patapam! Va aparèixer un cotxe volant. Era una limusina
reial! L’Estrella es va súper emocionar! Eren el rei i la reina, i justament també era
l’aniversari de l’Estrella. Aquell dia havia sortit l’arc de Sant Martí i plovien cors!
L’Estrella va pujar a la limusina que tenia lavabo, piscina i molt de menjar.
El rei i la reina la van portar al seu palau.

Classe de 1r, 7 anys
Pseudònim: L’arc de Sant Martí
Categoria: A1 CI-Prosa
Esc Àgora
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EL NOU DRAC 2021
Fa molt de temps va venir un drac molt gran...
– Espera, espera, espera, espera! Torna a començar! Però
amb la meva història, eh! I Que et quedi ben explicada, si us
plau!
- D'acord, començaré una altra vegada...
Fa poc temps a la Terra, va venir, el Coronavirus!
I ja us ho explico jo, el Coronavirus és pitjor
que el drac!
El nom començava per “corona” perquè tenia
una corona molt grossa,
era verd i enorme... era el pitjor! i sempre
deia:
- Doneu-me el que us dic o si no us emmalaltiré!
Sempre deia el mateix, tots estaven molt cansats... fins que un dia
es va reunir tothom i van dir que havien d'acabar amb el
Coronavirus!
Un havia de lluitar. Ho van fer a sorts....
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I li va tocar... al príncep!

El Príncep estava molt espantat, i durant molts dies no parava de
pensar que el Coronavirus l'emmalaltiria i quan estava a punt de
començar la batalla...

De sobte, va aparèixer la princesa amb una espasa i va
aconseguir matar el Coronavirus!
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El príncep no ho podia creure, la princesa els havia salvat a tots!
El príncep va agafar una rosa i li va regalar a la princesa, tots
estaven molt contents i agraïts amb ella.

Van organitzar una festa per celebrar-ho i per agrair-li el que havia
fet per tots ells.
Aquesta història acaba bé, però nosaltres continuem
lluitant perquè el Coronavirus mori.

Shaira Techera Lauz, 8 anys
Pseudònim:Lamni
Categoria: B1 CM-Prosa
Esc Àgora
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TINC UN TRESOR
Hola, em dic Leire, i tinc tretze anys. El meu cabell és ros i tinc els ulls color verd.
La meva millor amiga es diu Clàudia. Ens consideràvem germanes, fins a la
setmana passada que va marxar a un altre país. Em va trencar el cor. Dintre de dos
dies començo el col·le, i res serà el mateix sense ella.

Avui m’he llevat molt d’hora i em sentia molt nerviosa per aquest nou curs. Sé que no
he d'estar nerviosa he tingut molts primers dies, però entenc que sense la Clàudia em
sentiré molt sola. Quan he arribat a classe ens ha presentat als nens nous i m'ha cridat
l'atenció una nena que es diu Maisha, i ve de l’Àfrica. Quan estàvem al pati s'ha
apropat i m'ha preguntat si volia jugar amb ella, jo li he dit que sí, però el que no sabia
era que m'ho passaria tan bé. Crec que he fet una nova amiga!

Avui és un nou dia i la Maisha m'ha convidat a un gelat i m'ha explicat que a la
seva família i a ella els va costar arribar a aquest país. Diu que al seu país hi ha
molta pobresa i que van haver de marxar per tenir millors condicions. És increïble
com en algunes parts del món es pugui viure tan bé i en altres tan malament. Hi
hauria d'haver una balança i que ningú fos tant pobre i que ningú fos tant ric, tothom
al mateix nivell. Fa dos mesos que la Maisha està a l'escola. Crec que s'ha convertit
en la meva millor amiga. No m’interpreteu malament, la Clàudia sempre serà la meva
amiga, però no està aquí i sento que amb la Maisha puc ser jo mateixa, em
sento especial.

Ja fa tres setmanes que la Maisha no ve a l’escola, estic preocupada. Aquest matí vaig
anar a casa seva per saber el que passava, però no em van obrir. La veïna em va dir
que feia temps que no veia a la família de la Maisha. Ella suposa que han marxat de
viatge, però jo no ho crec, em sembla estrany que no digués res. Dies més tard, va
arribar una carta de l’Àfrica. Segur que serà de la Maisha dient que tornarà d’aquí
poc, o això espero. La carta diu així:

Níger, Àfrica.
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Hola, Leire.
Com estàs? Espero que bé.
Abans de res et volia demanar perdó per no haver-te avisat que marxava, però és que
ni jo ho sabia. Resulta que quan vaig arribar a casa hi havia uns policies que ens van
portar per la força a un aeroport. Ens van pujar a un avió. No ens deien res d'on
anàvem i per què. Fins que vam baixar de l'avió no em van dir a on estàvem, i resulta
que estàvem de tornada a l’Àfrica. Resulta que nosaltres no podem estar al teu país,
no som benvolguts.

Ho sento, però crec que no ens tornarem a veure. Has sigut una amiga increïble. Has
sigut l’única que m'ha fet sentir com a casa. Però per mi l'estànça al teu país han sigut
unes vacances. No et sentis malament, sempre ens quedarà el record de la nostra
amistat.
Cuida’t molt, i bona vida.

Aquelles paraules em van deixar sense veu. Però m'era inevitable pensar el que a
la Clàudia no l’havien portat de tornada però a la Maisha sí. "Cuidat molt, i bona
vida." Aquelles paraules eren un fet, no la tornaria a veure ni ara ni mai. Però, com ha
dit, sempre ens quedarà el record de la nostra amistat, una amistat sense fronteres
on cada una se sentia com a casa. La Maisha m'ha ensenyat que els amics no
són només persones són tresors.

Júlia Rivas, 12 anys
Pseudònim: Carta Blanca
Categoria: C1 CS-Prosa
Pia Luz- Casanova
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LA HISTÒRIA DEL PETIT CÒVID
Hi havia una vegada un noi anomenat Còvid que vivia amb la seva família
tranquil·lament. No formava part d’una família normal i corrent sinó d’una família de
virus, la família Sars. Cadascú de la seva família havia causat una epidèmia, per la qual
cosa era una família molt important i rica en el món dels virus. Els pares d’en Còvid
volien que el seu fill seguís els passos d’ells, per això el van apuntar a l’acadèmia més
prestigiosa del món. En un primer moment en Còvid no volia deixar el seu barri per
anar-se’n a estudiar a l’estranger, però els seus pares el van convèncer.
Va arribar el primer dia de l’acadèmia, començava una nova etapa en la seva vida. Una
etapa plena d’alegria i creixement físic, emocional i mental. Al principi no li agradava
gens, no se sentia lliure. Però de mica en mica va començar a fer amistats amb l’Ebola i
la Verola. També hi havia un noi que no el deixava en pau, el seu nom era Vacuna. En
Vacuna provenia d’una família molt estranya, els companys de classe deien que era
adoptat.
En l’àmbit acadèmic en Còvid era un noi que normalment treia un cinc pelat. La seva
assignatura preferida era Protecció humana, en la qual li ensenyaven com travessar les
proteccions dels humans, com ara les mascaretes, el gel hidroalcohòlic o els glòbuls
blancs. L’assignatura que odiava amb tot el cor era Letalitat.
Va fer el seu any de curs gairebé sense cap problema, excepte aquells que li causava en
Vacuna. Quan restava un mes de curs en Còvid va començar a preparar l’examen final,
que recollia tots els coneixements adquirits durant el curs.
El dia més important del curs va arribar. Al principi en Còvid estava molt nerviós, li
costava respirar, però després es va relaxar perquè havia estudiat molt per a aquell
dia. L’examen ocupava dos folis: una pregunta tipus test i l’altra, un veritat o fals. La
part tipus test li va anar molt malament i la part de veritat o fals, mitjanament bé. O
això és el que esperava ell, ja que sorprenentment va encertar totes les respostes tipus
test!
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Tothom es va quedar bocabadat, els seus pares estaven molt orgullosos d’ell. El govern
el va escollir per ser la nova pandèmia que hauria d’assotar el món dels humans
properament. Ell estava molt content i motivat per dur a terme la seva nova
tasca.
Ali Ahmad Din, 13 anys
Pseudònim: Esternoclaidomastoideoman
Categoria: F1 1r i 2n ESO-Prosa
Ins Pablo Ruiz Picasso
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PLOU O FA SOL?
Un, dos, tres... El gosset veia una nova família passant enfront seu a l’altre costat de la
gàbia. Passaven de llarg i anaven a veure els petits gossets nounats. No li dirigiren ni
una sola mirada, cap mena d’aprovació o ganyota amistosa. Mai ningú ho feia. Ja
s’havia avesat a veure aquesta situació i havia perdut l’esperança de trobar una
família, només romania allà assegut, seriós, com si no li importés el que els
compradors pensessin. Però en realitat, estava ferit per dins.
Els records de la seva antiga vida li venien al cap. Era com una punyalada dolorosa,
però a la vegada, tendra. Pensava en la Núria, la petita nena que despertava tots els
matins a llepades. Immediatament després, en ella de bocaterrosa, coberta de sang, a
l’asfalt de la carretera. Una organització de protecció d’animals el va recollir dos dies
més tard en un carreró de mala mort i el va portar a la petita botigueta del barri de
Gràcia d’on no ha sortit encara. El gosset volia tornar a tenir un amo, una altra persona
que l’acollís i a qui despertar als matins, però la idea de substituir la Núria i la por
d’oblidar-la el turmentava.
Només hi havia una cosa que el consolava i que feia que s’adonés que això no podia
ser possible: cada vegada que un comprador amb ulleres passava davant seu, hi podia
veure reflectit el senyal a la seva cara que sempre portaria. Aquesta cicatriu era una
càrrega al seu cor i li recordava la tragèdia que havia viscut amb amb la Núria. Si
tancava els ulls podia tornar a experimentar la sensació de la seva mà acaronant-li el
seu pelatge marró canyella ple de nusos per culpa de la sang seca. Després els obria i
tornava a la botiga.
Nou del matí. La botiga torna a obrir un dia més. «Com deurà ser avui el dia? »pensa el
gosset. «Plujós, assolellat o amb núvols?» Ja fa un any que és en aquell establiment, un
any sense sortir, un any sense veure el carrer. Una família entra: busquen una mascota
per a la seva filla. La petita es troba agafada de les cames de la seva mare. Es fixa en la
seva mirada: no és pas infantil, sinó que desprèn una certa crueltat i antipatia, com si
estigués passant alguna cosa i els seus pares estiguessin provant de comprar el seu
silenci amb un animalet. I ella n’era, de conscient. Normalment els humans guarden
secrets per evitar la vergonya o per
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por que algú sàpiga alguna cosa que no hauria de saber. Els secrets poden arribar a fer
mal si te’ls guardes molt de temps ... Quant més te’ls guardes, més pesen i més costa
mantenir-los a dins. Els secrets són com una addicció: si comences no pots parar. Un
món ple de secrets demostra la desconfiança i l’egoisme de les persones; però, estem
segurs que un món sense secrets seria millor? Un món on tot el que es pensés fos a
l’abast dels altres; on la teva imaginació estigués a les mans de tothom o que els
pensaments que els nostres amics tenen de nosaltres els sabéssim?. Ningú ens ha
preparat per a notícies tan dures com sentir que el teu pare té una malaltia incurable
o, pitjor encara, que la tens tu. Hi ha secrets que és bo que se sàpiguen; però potser,
no tots.
Dos quarts d’onze. Una parella busca un membre per a la seva família. Quan l’home
s’atura davant de la gàbia del gosset, la seva dona li diu «No, no, no! En pots triar
qualsevol, però aquest no!». Una altra vegada... Quantes vegades ha sentit això el
gosset, algú que es nega a adoptar-lo per qüestions transcendentals, per la seva
aparença. Per què la visió d’algú per part de la resta és tan important? Ell ja no és tan
jove i no és d’una raça gaire exòtica. El seu cos és massa prim degut als sopars magres
que li donen. El seu pèl que no és brillant i la cicatriu que li travessa la cara tornen a ser
determinants. És realment més important la bellesa exterior que la interior?
Prefereixen un gos bonic que no sap comportar-se que un gos lleig com ell, però amb
una bonica personalitat? El gosset sempre s’ha fixat en la roba que aquestes persones
porten: sempre és la mateixa. Tots deuen portar-la igual perquè és el conjunt de moda
de la temporada i ells segueixen sempre les tendències marcades per la resta i les
grans multinacionals (sempre les mateixes). Aquestes marques són les que promouen
aquestes modes, les que creen la necessitat de la bellesa idíl·lica. Cossos prims,
cares joves i cabells brillants. Aquestes empreses omplen el cap de molts joves
de cabòries innecessàries que els fan patir. I la gent aplica aquests estàndards de
bellesa als animals, també. Tres quarts de tres. Ja és quasi l’hora de tancar la botiga.
L’últim comprador del dia entra. És un noi jove, alt, ben plantat, amb un enorme i
alegre somriure.
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Després d’un parell de minuts mirant les diferents gàbies, s’atura davant de la del
gosset i immediatament diu que el vol. El gosset es posa molt content; però a la
vegada, no s’ho pot creure ...! Quins podrien ser els motius? Potser el jove també
sap què és que et jutgin per l’exterior, per l’aparença, i ha experimentat situacions
doloroses per persones que s’han apropat a ell només per la seva bellesa ... ? Fins i tot
els models que compleixen els estàndards de bellesa poden ser ferits. També són
persones. El botiguer treu el gosset de la gàbia i el noi se l’emporta. Després d’un any,
el gosset pot tornar a veure el carrer. «Plou o fa sol?», pensa el gosset. «No plou pas,
fa un dia assolellat i esplèndid. No sé si és perquè fa molt que no el veig, però ... el cel
ha sigut sempre tan blau? Avui em sembla més bonic que mai! ».Veu la cara de la
Núria dibuixada enmig del blau que li fa adeu amb la mà: aquella etapa havia arribat a
la fi i una de nova en començava

Raquel Alcaide Navarro, 15 anys
Pseudònim: Rumiadora
Categoria: G1 3r i 4t ESO-Prosa
Col. Closa
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ORIGEN
El primer dia de feina va ser horrible. Sembla ser que va haver-hi una petita fallada en
el sistema de busos i vaig arribar tard al laboratori. Realment vaig estudiar ciències i
química perquè volia entrar en els laboratoris del planeta Kepler-1b, ja que sabia que
alguna cosa no anava bé. A més, la policia ja sospitava de la situació i per llei no podien
intervenir-hi. Així que, des que em vaig assabentar que el laboratori havia introduït a la
Terra un virus mortal anomenat Ebola, vaig saber que la meva llar començava a tornarse més fosca del que ja era. El laboratori era gegant. Tan gran que hi havia cotxes
voladors circulant en l'aire i no arribava a veure el sostre. Em va rebre un treballador
de rostre verd i ulls porpres anomenat Crux, que va ser exageradament amable i em va
incomodar fins a un cert punt. Després em va ensenyar les instal·lacions, em va
acompanyar a la meva zona de treball i em va explicar unes quantes normes. Una
d'aquestes era no entrar a la Sala 51, ja que era d'ús exclusiu per al cap i els seus
ajudants. Gràcies a Crux, ara ja sabia per on començar a investigar.
Durant els mesos següents vaig intentar acostar-me dissimuladament a la sala
prohibida per veure qui hi entrava i qui en sortia. Després d'unes setmanes vaig
descobrir el nom d'un ajudant, Altair, un noi de la meva edat de rostre vermell amb
ulls negres com la nit. El vaig observar durant un temps i vaig deduir que no estava
integrat en el grup d’elit com ho estaven els altres ajudants. Un dia, mentre prenia
nèctar prop del pati interior, Altair sortia de la seva sala de treball amb la mirada
horroritzada i el vaig seguir fins a un passadís sense sortida.
Uns metres abans d'arribar al final, Altair es va girar cap a mi i amb llàgrimes als ulls
em va explicar tot el que estava passant en el laboratori.
Un nou virus havia estat introduït a la Terra. El COVID-19 estava matant milions
d'humans i era més letal que qualsevol altre virus conegut. A la Sala 51 hi havia una
pantalla gegant on es podia veure la situació alarmant dels humans amb mascaretes i
Altair, que era increïblement intel·ligent però no donava suport a la causa, va haver de
dimitir i signar un contracte de confidencialitat. Va confiar en mi les seves últimes
paraules sobre el laboratori perquè ell també em va estar observant durant els mesos
que jo havia investigat els components de la Sala 51. Em va advertir del cap, que
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segons els rumors, els humans americans havien capturat i tancat el seu fill mentre
aquest feia el servei militar. Va ser tal la fúria del cap, que va decidir crear un virus letal
per matar els humans com a càstig.
Amb la marxa d’Altair, la gent del laboratori cada vegada estava més preocupada per
tot el que estava provocant la Sala 51 a la Terra. Mai s'havia viscut una cosa així en el
laboratori i el cap, que la seva ambició augmentava dia rere dia, va provocar que
molts ajudants dimitissin mentre murmuraven pels passadissos la poca llibertat que
els quedava als humans. A més, el cap va voler que m'unís al grup de recerca de la
Sala 51, proposta que, clarament, vaig acceptar. Gràcies a aquest inesperat
moviment, vaig poder informar-me cada vegada més sobre el virus COVID-19, vaig
estudiar amb detall la composició d'aquest i sorprenentment em vaig fer amic del
cap. El pobre home va començar a tornar-se boig de les ànsies de venjança i volia que
els humans sentissin la desesperació que sentia un pare per la pèrdua del seu fill. Va
haver-hi moments en els quals vaig emfatitzar amb ell fins a tal punt d'acceptar el pla
del virus a la Terra, però sabia que no era el correcte pagar amb la mateixa moneda.

La situació a la Terra era tan dolenta que fins i tot al planeta Corot-7b, que controlava
la pau a l'espai, va haver d'alertar Kepler-1b. Van amenaçar el cap per les seves últimes
innovacions i van decidir tancar el laboratori si la situació a la Terra no millorava. El
cap, que ja estava destrossat tant físicament com personalment, va tenir l'orgull de
rebutjar els advertiments de Corot-7b i va voler augmentar l'eficàcia del virus. Pocs
mesos després, el cos del cap va ser trobat als afores de la ciutat. La força policial de
Corot-7b va escorcollar la seva llar i van trobar-hi notes sobre l'experiment. Una
d'aquestes anava dirigida a mi. En aquesta, el cap es disculpava per tot el que havia fet,
sabia que l’estaven perseguint i em va ordenar acabar amb el virus. << Sé que és tard,
que ja ha fet molt mal, el meu fill no estaria orgullós dels meus actes i sé que ell no em
donaria suport. En els teus ulls també veig l'oposició a l'experiment, però has escoltat
els laments d'aquest vell boig. Veig el meu fill en tu. Ajuda'm, si us plau. Ho sento
Phoenix >>. No donava crèdit al que estava llegint. Em vaig adonar que no estava
respirant de la tensió. A la meva esquena tenia sis agents de la policia mirant-me amb
intriga per la meva resposta final a la petició de la nota. Amb una falsa calma, ja que
em tremolaven fins i tot les pestanyes, vaig decidir contribuir en la cura del virus.
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Durant mesos vaig haver de suportar mirades i comentaris dels agents mentre
treballava en la cura. Ningú més del laboratori va poder ajudar-me. Per provar la cura
van utilitzar components de la Sala 51 i era a les meves mans la vida de molts dels
meus companys. Després de dies intensos en el laboratori, la cura ja estava enllestida
i enviada a la Terra. Finalment tot va acabar.
Aguanteu humans. Sigueu forts. Queda poc perquè acabi aquest infern. No perdeu
l'esperança.

Núria Martínez Barrafón, 19 anys
Pseudònim: Phoenix
Categoria: I Secundària postobligatòria-Prosa
Ins Pablo Ruiz picasso
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ACCÈSSIT PROSA
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NOVÈ ANIVERSARI
Ja faltava poc per al millor dia de l’any: el meu aniversari. Em sentia molt feliç perquè
passaria l’aniversari amb el meu germà gran, l’Adrià, la meva mare, la Júlia, i el meu
pare, el Pau, i amb ells tot és millor i m’ho passo genial.
Les setmanes abans de l’aniversari van ser una mica estranyes. El meu pare arribava
abans que jo, mentre que abans sempre arribava a la nit; el meu germà no sortia gaire
a la tarda, i quan la meva mare em venia a buscar a l’escola ja no ens quedàvem al
parc, em deia que havíem d’arribar a casa aviat. Jo no sabia molt bé el perquè
d’aquests canvis, però no m’importava perquè estava molt il·lusionada, ja que al cap
d’unes setmanes seria el meu novè aniversari.
Una setmana abans, cap a les nou del vespre, van trucar a la porta. De seguida hi va
anar el meu pare. Vaig veure dos homes amb un full. El pare el va agafar i se’l va
guardar. Li vaig preguntar qui eren i em va respondre que no em preocupés. La mare i
el meu germà van estar callats durant tot el sopar. Al matí següent vaig anar a l’escola
com si fos un dia normal, però al tornar cap a casa amb la mare em va sorprendre molt
veure soldats que anaven de casa en casa repartint fulls. Vaig preguntar a la mare què
devia passar, per què hi havia soldats al carrer, i em va respondre que no passava res,
que estigués tranquil·la.
Quan vam arribar a casa vaig sentir unes veus que no reconeixia. Al menjador hi havia
quatre soldats parlant amb el meu pare. Vaig sentir que li deien que només tenia dos
minuts. Els soldats es van aixecar i van marxar. El pare va venir cap a mi i em va dir que
se n’havia d’anar durant un temps, amb el meu germà, perquè hi havia un problema al
país. Va ser tot molt ràpid, em va fer un petó al front, va agafar dues motxilles que hi
havia a terra i va sortir per la porta. Pocs minuts després, va baixar el meu germà amb
una motxilla, em va fer una abraçada i em va prometre que aviat tornarien tots dos a
casa. Vaig anar plorant cap a la meva mare, i em va explicar la veritat. El nostre país
estava involucrat en un conflicte molt gran. Vaig comprendre que el meu germà i el
meu pare se n’havien anat a la guerra.
Vaig quedar paralitzada. No sabia què fer. La mare em va abraçar molt fort i em va dir
que sortiríem d’aquell malson. Vaig estar tota la tarda amb ella. Em va dir que no
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hauria d’anar a l’escola, que estaria tots els dies a casa amb ella, mentre no vingués
cap soldat a dir el contrari. Van passar dies, setmanes, mesos fins i tot, i un dia vam
sentir una alarma. Em vaig espantar. La mare va observar per la finestra. Va veure que
la gent sortia de casa i se n’anava. La mare em va agafar de la mà i vam sortir de casa.
No sabíem què passava i vam demanar ajuda a un soldat que estava posant ordre al
carrer.
El soldat ens va dir que la situació havia empitjorat molt i havíem d’anar a un camp de
refugiats, que era a dos dies d’allà, caminant. Espantades, vam agafar tot el necessari
per a aquells dos dies i vam seguir la gent que estava marxant. Ja havia passat un dia i
ens faltava una mica per arribar quan vam fer un descans. Durant l’estona de descans,
vam veure que hi havia un sac amb un munt de cartes de soldats. La meva mare i jo no
ens ho vam pensar dues vegades i vam començar a remenar les cartes per si en
trobàvem alguna del pare o del germà. Vam tenir molta sort, perquè de seguida en
vam trobar una del pare i del germà. Vam saltar d’alegria i la vam obrir. Ens deien que
les coses s’havien complicat molt, però que aviat ens veuríem i que ens estimaven
molt. La mare i jo ens vam abraçar sense dir res. Vam continuar caminant fins al camp i
quan hi vam arribar vam descansar de tot el recorregut que havíem fet.
Vam passar al camp de refugiats un mes i mig sense saber res del meu germà ni del
meu pare. Un dia, per fi, va sonar una alarma que indicava que la guerra s’havia
acabat. La gent saltava d’alegria. La mare em va mirar, em va abraçar i em va dir:
-Nora, ja tornem a casa.
Vam tardar un dia i mig a arribar a casa. Quan hi vam arribar, vam veure un soldat a la
porta. La meva mare no va tardar ni un segon a abraçar-lo, era el meu germà. En canvi,
jo vaig quedar parada, plorant. No sabia si plorava d’alegria de veure el meu germà, o
de pena de no veure el meu pare. O de totes dues coses.
Andrea Ezquerro Salguero, 15 anys
Pseudònim: Oezsa
Categoria: G1 3r-4t ESO –Prosa
IE Turó de Roquetes
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PREMI PRIMÀRIA NEE
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EL SALVAMENT DE LES GALETES DE XOCOLATA

En un lloc molt amagat de la terra, hi ha una illa secreta on tots els seus
habitants neixen amb súper poders. L'illa Lego. La nostra història neix de la unió de dos
d'aquests superherois, que a més són els millors amics. L'Esteban i l'Emmanuel.
L'Esteban va néixer amb una armadura enganxada al seu cos que li permet volar, li
dóna molta força i pot treure raigs làser per les mans. L'Emmanuel, en canvi, té el
poder de llençar boles de foc de les seves mans i també pot volar. Com a totes les
històries de superherois, aquí també tenim el nostre malvat, Superoreo.
Superoreo fa temps que té el planeta atemorit perquè s'encarrega de fer desaparèixer
totes les galetes de xocolata del món. Però els nostres herois Emmanuel i Esteban
estan decidits a posar fi a això. Un dia l’Emmanuel i l'Esteban estaven voltant per la
ciutat Arco iris, quan de cop i volta van veure alguna cosa que no esperaven.
Superoreo i els seus amics, els Oreitos, estaven agafant totes les galetes de xocolata
d'un camió que anava direcció un supermercat. Els nostres superherois van seguir
l'escena de molt a prop i van decidir que seguirien als malvats per tal de saber si
podien trobar el seu amagatall i així trobar totes les galetes robades.
Van arribar a una ciutat fins ara desconeguda per ells, Godellet. Van seguir a
Superoreo i Oreitos fins a un edifici molt gran que era on tenien guardades totes les
galetes que fins ara havien agafat per tot el món. Veient això, Emmanuel i Esteban van
voler saber que feien amb totes aquestes galetes. Per aquest motiu, molt en silenci van
utilitzar el seu poder de volar per poder entrar per una finestra de l'edifici que van
trobar oberta i el que van veure els va espantar...
Els malvats estaven ficant totes les galetes de xocolata en uns gots de llet gegants, on
després a poc a poc les anaven treien i se les menjaven. Davant aquesta injustícia els
nostres superherois van decidir que havien d'actuar i ràpid, abans que algú s'adonés
que estaven allà.
L'Emmanuel i l'Esteban van decidir fer ús dels seus súper poders.
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Van començar a volar per dintre l'edifici, direcció als gots gegants de llet on
l'Emmanuel amb el seu súper poder de llençar foc va decidir escalfar els gots de llet i
l'Esteban mentrestant volava distraient els malvats. Un cop l'Emmanuel va escalfar
molt els gots de llet, aquests es van trencar, omplint tot l'edifici de llet i alliberant totes
les galetes que hi havia emmagatzemades. Superoreo i els Oreitos amb prou feines van
poder fer alguna cosa en contra dels nostres superherois i el seu magnífic pla.
La policia de ciutat Arco iris va detenir els malvats que van ser portats a la presó.
I els nostres herois, l'Emmanuel i l'Esteban, van decidir tornar a l'Illa Lego, on els seus
amics els van rebre amb una gran festa per la bona feina feta.
Així que ja sabeu! Si algun cop veieu que les vostres galetes de xocolata tornen a
desaparèixer...
Crideu els nostres superherois Emmanuel i Esteban!!!

Emmanuel Oghene i Esteban Estigarribia, 9 anys
Pseudònim: Chico de fuego y super Lego
Categoria: D NEE-Primària
IE Antaviana
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PREMI CONTE
AUDIOVISUAL IL·LUSTRAT
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EL CASTELL DE TORRE BARÓ

Hi havia una vegada una princesa que vivia al Castell de Torre Baró. En aquell mateix
barri hi vivia un cavaller que era molt i molt dolent. Volia viure al castell de la princesa
perquè desitjava conquistar el món. Com mai li havien fet cas pensava que d’aquesta
manera ho podria aconseguir. Un dia, la princesa estava tranquil·lament plantant
enciams, patates i tomàquets, a ella li agradava molt estar a l’hort i passava moltes
hores en aquell lloc.
De seguida es va adonar que algú des de fora la estava vigilant, es va enfadar molt i va
cridar a la seva inseparable amiga, la seva estimada Dragona. Entre elles parlaven un
idioma propi, el van anomenar l’idioma dragonera. D’aquesta manera ningú les podia
entendre quan parlaven entre elles.
Com sabien que era el cavaller qui estava per allà, van parlar de posar trampes al
voltant del castell per intentar que no pogués entrar. Però el cavaller que era un noi
molt llest va aconseguir entrar per la part de dalt del castell. Va posar una corda i un
ganxo, es va cordar i va aconseguir entrar sense que ningú s’adonés.
Quan ja estava dins, va començar a preparar trampes al jardí per així poder atrapar a la
princesa. De sobte, el cavaller estava passejant pel jardí i es va trobar amb la princesa.
Quan s’estava apropant a ella la Dragona estava volant per sobre del castell i ho va
veure. Sabia que el cavaller el que volia fer era atrapar-la per així fer-se el rei del món i
que tothom li faci cas.
La Dragona que era molt ràpida i espavilada va agafar una aixada que es va trobar a
l’hort i li va llençar al cavaller, li va donar al cap i es va desmaiar. Quan va caure al terra
li va clavar les urpes a la panxa. La dragona es va adonar que el cavaller era immortal
perquè li van sortir pizzes en comptes de sang i que no s’havia mort.
Quan es va aixecar del terra el cavaller de sobte es va fer bo i els tres van sopar les
pizzes i van ser feliços per sempre.
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Enllaç al vídeo (Youtube) o presentació (Drive)
https://drive.google.com/file/d/1KqbfhWpXWnLE7O6xMD_8Kr7PaUPdA6hQ/view

Tot el grup classe de 2n B, 8 anys
Categoria: H - Conte audiovisual Primària
IE Antaviana
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