PREMI COCA-COLA

L’alumna AINOA SALAS de 2n d’ESO ha guanyat un 2n premi del
“Premi Coca-Cola de relat breu” en llengua catalana. Aquest
concurs literari es convoca des de fa 40 anys i hi participen alumnes
de 2n d’ESO de tots els centres de Catalunya, tant públics com
privats. En aquesta edició han participat 1912 alumnes de 364
centres educatius. El gran nombre de participants fa molt meritori
aquest premi.
L’entrega de premis va tenir lloc el dissabte 3 de juny a Port
Aventura. L’Ainoa va ser obsequiada amb 4 entrades per anar a
aquesta entrega i junt amb la seva família va poder gaudir d’un
fantàstic dia al parc. Al teatre de l’àrea de la Xina es van repartir els
premis.
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L’acte va estar presidit per Josep Moragues d’Òmnium cultural,
membre del jurat juntament amb les escriptores Isabel Clara Simó i
Care Santos, el poeta Salvador Oliva, el periodista Màrius Serra i el
director de TV3, Vicent Sanchís entre d’altres.
L’Ainoa estava nerviosa ja que no sabia quin premi era el seu i quan
van dir el seu nom es va emocionar molt. Va pujar a l’escenari
juntament amb un professor. El premi consistia en una medalla, un
diploma i una càmera de fotos amb la última tecnologia. Es va posar
molt contenta i ens va explicar com s’havia sentit: “m’ha encantat el
premi però estava molt nerviosa. Guanyar un 2n premi està molt bé
perquè hi havia molts nois i noies. M’ha agradat molt aquesta
experiència i estic molt orgullosa de representar l’institut i
aconseguir que aquest any sigui un dels centres guanyadors gràcies
a la meva redacció”
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En aquest exemplar de la revista podeu llegir la redacció guanyadora
de l’Ainoa (No deixeu de llegir-la).
Ara cal que els alumnes de 1r d’ESO s’animin i l’any vinent tinguem
un altre guanyador o guanyadora.
Des d’aquestes línies volem felicitar l’Ainoa i agrair-li per
representar tan magníficament el nostre centre.
María José Gómez
Coordinadora 2n d’ESO
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