
 
 

 

Acta de resolució del III Concurs literari “Me’n contes un de ciència?” celebrat dins la 21a 
Setmana de la Ciència i organitzat per l’ICE de la UdL i el Vicerectorat d’Estudiants 

Data: 23-01-2017     Hora: 18:00 

Reunits a Lleida, el dia 23 de gener de 2017, els diferents  jurats del Tercer Concurs literari de 
relats curts “Me’n contes un de ciència?”, formats per: 

Jurat dels relats escrits en llengua catalana: Per una banda, els professors de la Universitat de 
Lleida, Xavier Macià i Jordi Graell, i per una altra el professor de llengua i literatura catalana a 
l’educació secundària, Eduard Roure. 

Jurat dels relats escrits en llengua castellana: Per una banda els professors de la Universitat de 
Lleida, Lola González i Fernando Guirado i per una altra la mestra de d’educació infantil i 
primària Meritxell Morera. 

Jurat dels relats escrits en llengua occitana: Per una banda les professores de primària i 
secundària Yésica Martín i Anna Salas i per una altra el professor de la Universitat de Lleida, 
Aitor Carrera. 

Actua com a presidenta del Jurat la Vicerectora d’Estudiants, Neus Vila Rubio, professora de 
Lingüística de la Universitat de Lleida.  

Els jurats han emès els respectius veredictes d’acord amb la convocatòria del concurs que 
estableix les bases per a l’edició del curs 2016-2017. 

Els jurats valoren molt positivament el nombre d’originals presentats en aquesta tercera 
convocatòria del premi, especialment els escrits en llengua castellana i occitana, ja que 
aquestes llengües participen al concurs per primer cop. Els jurats destaquen l’alta qualitat de 
molts dels relats, i en especial de les dotze obres finalistes. 

Després de múltiples valoracions, el jurat dels relats escrits en llengua catalana ha considerat 
per majoria absoluta concedir : 

a) el segon premi de la categoria corresponent a l’Educació primària a l’original 
presentat amb el títol L’Anna i els cigrons. Un cop oberta la plica, resulta ser-ne autora 
la Sofia Mur Rodríguez, de 6è curs de l’Escola Alba de Lleida. El jurat destaca la seva 
originalitat, l’ús del llenguatge escrit, l’estil directe, la frescor narrativa i el to 
humorístic. L’autora parteix d’un fet quotidià per explicar que tots els actes tenen la 
seua conseqüència.  
 

b) el primer premi de la categoria corresponent a l’Educació primària a l’original 
presentat amb el títol L’Ona i la font màgica. Un cop oberta la plica, resulta ser-ne 
l’autor en Pol Llovet Culleré, de 6è curs de l’Escola Alba de Lleida. El jurat destaca 
l’hàbil ús de la llengua escrita per descriure els personatges i les situacions, l’alt grau 
de correcció en l’escriptura i el treball de documentació que ha fet l’autor per donar 
explicacions científiques a tot el que passa en el conte. 
 
 



 
 

c) el segon premi de la categoria corresponent a l’Educació secundària  a l’original 
presentat amb el títol Carlos Fartutxer i els llegums. Un cop oberta la plica, resulta ser-
ne autora la Naia Mora Carrera, de 4t d’ESO de l’Institut Maria Rúbies de Lleida. El 
jurat vol agrair a l’autora la bona estona que han passat llegint i comentant la seua 
història. Destaquen el bon nivell d’escriptura i estructura narrativa però sobre tot la 
originalitat d’imaginar un super heroi que aconsegueix volar amb un recurs ben curiós. 
 

d) el primer premi de la categoria corresponent a l’Educació secundària a l’original 
presentat amb el títol Diferència genètica. Un cop oberta la plica, resulta ser-ne autora 
la Maria Martínez Bosch, de 4t d’ESO de l’Institut Ciutat de Balaguer. Tot i que els 
temes de la Setmana de la Ciència no són la idea principal del relat, el jurat vol premiar 
el treball de recerca que ha fet l’autor per poder descriure les característiques de la 
personalitat del protagonista de la seua història i la qualitat del text des d’un punt de 
vista literari. 
 

Després de múltiples valoracions, el jurat dels relats escrits en llengua castellana ha 
considerat per majoria absoluta concedir : 

a) el segon premi de la categoria corresponent a l’Educació primària a l’original 
presentat amb el títol Una substancia monstruosa. Un cop oberta la plica, resulta ser-
ne autor en Guillermo Esquinas Fernández, de 6è curs de l’Escola Manuel Ortiz i 
Castelló de Juneda. El jurat vol destacar, per una banda la imaginació necessària per 
escriure un relat com aquest i per altra el rigor emprat en el to científic del relat. 
 

b) el primer premi de la categoria corresponent a l’Educació primària a l’original 
presentat amb el títol La proteína misteriosa. Un cop oberta la plica, resulta ser-ne 
l’autor l’Hèctor Pallerola Heredia, de 6è curs de l’Escola Manuel Ortiz i Castelló de 
Juneda. El jurat destaca la seva originalitat, el bon nivell en l’ús de la llengua escrita i 
en l’estructura dels diàlegs.  
 

c) el segon premi de la categoria corresponent a l’Educació secundària  a l’original 
presentat amb el títol Carta abierta a la humanidad. Un cop oberta la plica, resulta ser-
ne autora la Sílvia Bastida Longares, de 4t d’ESO del centre FEDAC de Lleida. El jurat vol 
destacar el bon nivell d’escriptura i estructura narrativa del text així com l’habilitat per 
relacionar els diferents temes que proposa la 21a Setmana de la Ciència. 
 

d) el primer premi de la categoria corresponent a l’Educació secundària a l’original 
presentat amb el títol Un plato de lentejas. Un cop oberta la plica, resulta ser-ne 
autora Isabel Delgado Firmiano, de 4t d’ESO de l’Institut Maria Rúbies de Lleida. El 
jurat valora que el relat estigui ple de referències literàries i escenes quotidianes molt 
ben descrites. L’ús del llenguatge directe desperta les emocions de la persona que el 
llegeix.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Després de múltiples valoracions, el jurat dels relats escrits en llengua occitana ha considerat 
per majoria absoluta concedir : 

a) el segon premi de la categoria corresponent a l’Educació primària a l’original 
presentat amb el títol Es cedes becuts mès tòxics dera Tèrra. Un cop oberta la plica, 
resulta ser-ne autor en Jan Moga, de 6è curs de l’Escola Sant Ròc de Bossòst. El jurat 
destaca l’ús del llenguatge escrit, així com la coherència i cohesió del relat. 
 

b) el primer premi de la categoria corresponent a l’Educació primària a l’original 
presentat amb el títol Eth descurbiment de Scarlet. Un cop oberta la plica, resulta ser-
ne l’autora l’Ariadna Pedarròs Garcia, de 6è curs de l’Escola Sant Ròc de Bossòst. El 
jurat destaca la redacció del text, l’ús del vocabulari i el treball de recerca i investigació 
que ha fet l’autora per contextualitzar el relat. 
 

c) el segon premi de la categoria corresponent a l’Educació secundària  a l’original 
presentat amb el títol Aquèra experiència. Un cop oberta la plica, resulta ser-ne autora 
la Naia Rossignol Viló, de 3r d’ESO de l’Institut Aran de Vielha e Mijaran. El jurat 
destaca el bon nivell d’escriptura, l’estructura narrativa, el punt de vista emprat i el 
nivell de reflexió acurat.  
 

d) el primer premi de la categoria corresponent a l’Educació secundària a l’original 
presentat amb el títol Caupí. Un cop oberta la plica, resulta ser-ne autora Sara Barba 
Molins, de 3r d’ESO de l’Institut Aran de Vielha e Mijaran. El jurat destaca el 
tractament de les emocions com a recurs literari, el nivell d’expressió escrita i la base 
científica del relat. 
 
 

I finalment, s’acaba la sessió a Lleida a les 20:30 del vespre del 23 de gener de 2017.  

 

 

 

 

 

Neus Vila Rubio       Meritxell Morera Toldrà   
Presidenta del jurat      Secretària del jurat 
 
 


