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La jove Lara Truyol
guanya ‘¿Qué
es un rey para ti?’
Redacció

L’alumna Lara Truyol Garriga,
que cursa 6è de Primària al
col·legi La Salle, d’Alaior, ha
guanyat la 41a edició del concurs «¿Qué es un rey para ti?» a
Balears, organitzat per la Fundación Orange i la Fundación Institucional Española (FIES). El fall
del jurat es va donar a conèixer
ahir en un acte celebrat a Palma.
Lara Truyol tindrà l’oportuni-

tat de conèixer Felipe VI en una
audiència privada que el monarca oferirà als guanyadors autonòmics i de les ciutats autònomes del concurs i mostrar-li el
treball amb el qual ha guanyat el
concurs. Es tracta d’un quadre
que representa Espanya amb
una imatge de Felipe VI com un
arbre que creix fort i unit i al rei
com a la seva sòlida arrel sobre
la qual es sustenta i creix el referit arbre.
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El concurs «¿Qué es un rey para
ti?» s’ha convertit en una cita en
els programes educatius dels
centres d’ensenyament de l’Estat. En l’edició d’enguany han
participat un total de 89 alumnes
de set centres de Balears, concretament de 3r, 4t i 6è de Primària,
de 1r i 2n d’ESO i d’educació especial fins a 18 anys
Tecnologia
Els organitzadors del concurs
han fomentat en els darrers anys
la presentació de treballs en
nous formats digitals, com la
història narrada, vídeo musical,
infografia, robòtica i animació
en 3D, amb la finalitat d’impulsar la iniciativa i esperit emprenedor dels joves, a més de potenciar la competència en el món
digital, a més d’altres creacions
més tradicionals, com pintura,
escultura i redacció, entre altres.
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Lara Truyol
Garriga,
alumna de
6è de
Primària
del col·legi
La Salle
d’Alaior,
mostra el
quadre
guanyador
del concurs
en l’àmbit
balear. Foto:
FUNDACIÓN
ORANGE /
FIES

