Tres alumnes de l’Institut
Rovira-Forns guanyadores del
concurs literari "Històries
Fòssils"de l’ICP

El divendres 24 d’abril es van lliurar els premis als guanyadors de la quarta edició del concurs literari
"Històries fòssils", organitzat per l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell en el
qual aquest any hem participat amb més de 40 relats i contes realitzats per alumnes de 3r i 4t d’ESO des
de les matèries de biologia i català, a càrrec les professores Mª Cinta Quintero i Mª Ângels Alzina
respectivament.
Cora Camarena, amb l’obra “Més enllà de les estrelles”, va ser la guanyadora del primer premi de la
categoria de 12 a 17 anys de l'edició d'enguany que va tenir com a protagonista el Triceratops,
l'esquelet de ceratòpsid que des del passat mes de setembre es torna a exposar al Museu. A més, la
Natàlia Díaz, amb l’obra "Sara i el Triceratops" i la Judit Trilles amb l'obra: "Sempre junts sense
importar les diferències", van ser respectivament segona i tercera finalista.

L'acte va estar presidit pel gerent de l'ICP, Enric Menéndez i va comptar amb la presència de Cesc Bosch,
pedagog, i Joan Coy, tècnic de cultura de l'Ajuntament de Sabadell, els quals van felicitar els participants
per la seva imaginació i la qualitat de les obres presentades i els va animar a seguir escrivint.
El lliurament de premis es va fer en el marc de l’exposició "El Triceratops torna a Sabadell", davant de
l'esquelet de triceratop, protagonista de l’edició d'aquest any. Es van presentar més d'un centenar
d'obres repartides en tres categories segons l'edat. Els guanyadors de cada categoria podran gaudir
d'una visita comentada al jaciment de Castell de Barberà, on podran conèixer de la mà dels
investigadors de l'ICP, com és la feina de camp d'un paleontòleg.
A més, la Natàlia Díaz, amb l’obra "Sara i el Triceratops" i la Judit Trilles amb l'obra: "Sempre junts
sense importar les diferències", van ser respectivament segona i tercera finalista.

