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Jaume Puigdomènech guanya el 3r
premi de conte 'Tal com sents'
L'obra "Persecució" del professor barceloní ha estat la seleccionada entre les
disset obres finalistes
El jurat del 3r premi de conte TAL COM SENTS, homenatge a la docència, format per Sergi
Fernández, Josep Gòrriz, Marta Ruiz, Berta Serra Manzanares i Enric Vilar, reunit a l'aula 1 de
l'institut Investigador Blanxart de Terrassa,
La setmana passada després de valorar els 35 contes presentats i d'efectuar successives
votacions, el jurat va decidir seleccionar 17 contes per publicar-los il·lustrats en el llibre de la
tercera edició del premi, que està previst que surti durant el mes de maig de 2016.
Els 17 contes finalistes eren:
1. El mentider (Malgrat de Mar)
2. Material de rebuig (Sant Cugat del Vallès)
3. Frederick (Sabadell)
4. Feitizo (Palamós)
5. Retablo interior de Ángel Labadía (Barcelona)
6. La noia del retrat (Sant Cugat del Vallès)
7. Persecució (Sabadell)
8. Una pèrdua guanyada (Mataró)
9. Maternitat (Reus)
10. La meva nina (Cerdanyola del Vallès)
11. Al compàs de l'atzar (Sabadell)
12. El secret del firmament (Tarragona)
13. Nina de porcellana (Barcelona)
14. Gina (Reus)
15. Un drac al poble (Vilassar de Mar)
16. Gratia et amore (Olot)
17. Estar es mucho más que un verbo (Lleida)
A la votació final han arribat dues obres guanyadores i s'ha resolt així:
"Una pèrdua guanyada" ha obtingut 2 vots
"Persecució" ha obtingut 3 vots
Obertes les pliques, els guanyadors han estat:
2n Premi TAL COM SENTS 2015: "Una pèrdua guanyada", de Carmen Julià i Spà, professora del
col·legi Sant Antoni de Pàdua-Salesians, de Mataró
1r Premi TAL COM SENTS 2015: "Persecució", de Jaume Puigdomènech Franquesa, professor
del col·legi ?Providencia del Corazón de Jesús?, de Barcelona
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