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Esther Valcárcel 
«Ja arriba!», cridaven desenes de 
nens i nenes quan el van veu-
re arribar en una gran limusina 
blanca. L’Edgar, un alumne de 
7 anys del col·legi Cèsar August, 
va arribar ahir a l’escola després 
d’un luxós trajecte i carregat amb 
un miler de bumpeez, una jo-
guina col·leccionable de forma 
circular que rebota. Mentre la 
limusina s’apropava al col·legi, 
cap a dos quarts de nou del matí, 
l’Edgar saludava als seus com-
panys per la finestra ensenyant 
els sobres plens de bumpeez.

En poc menys d’un minut, el 
nombre d’infants es va multipli-
car fins arribar a més d’un cente-
nar. Molts d’ells corrien darrera 
el llarg vehicle fins que aquest 
es va plantar davant la porta de 
l’escola. Va ser llavors quan el 
xòfer uniformat va sortir de la 
limusina i, com si d’un marquès 
es tractés, va obrir la porta al 
gran protagonista, l’Edgar. Més 
d’un centenar de nens i nenes 
rodejaven el vehicle esperant im-
pacients que l’Edgar comencés a 
repartir el miler de sobres bum-
peez que restaven a l’interior del 
vehicle.

Aquest era el premi del con-
curs organitzat per Glow Europe, 
l’empresa creadora d’aquesta jo-
guina. I és que el tarragoní Edgar 
ha estat el vencedor d’entre un 
gran grup d’infants que durant 
els últims mesos han estat inten-
tant trobar un bumpeez daurat 
dins dels sobres. 

«És el seu aniversari?», es pre-
guntaven entre elles les famílies 
que anaven arribant a l’escola 
i desconeixien el que passava. 
«Això és de pel·lícula», deia la 
mare de l’Edgar, Eloisa Michel, 
que comparava la situació amb el 
conegut film Charli y la fábrica 
de chocolate. Michel explicava 

que fa deu dies que va saber que 
el seu fill havia guanyat el con-
curs. «Vaig preferir no dir-li i que 
fos una sorpresa», comentava la 
mare del nen guanyador. «Vaig 
posar sobres de bumpeez dins de 

la caixa de cereals i aquest matí 
quan esmorzava els ha vist i ha 
començat tot», explicava emoci-
onada Michel, que recordava que 
la limusina els havia anat a bus-
car fins a casa, al barri de Sant 

Pere i Sant Pau.
L’Edgar no ha anat a cap fàbri-

ca fantàstica com aconsegueix 
el protagonista de la pel·lícula  
Charli y la fábrica de chocolate, 
però, per un dia, ha estat el nen 
més popular de la seva escola, 
on ha repartit sobres de la seva 
joguina preferida per moltes 
aules. A banda, aquest alumne 
de col·legi Cèsar August, també 
ha guanyat una tauleta electrò-

nica. Això, sí, quan va ser l’hora 
d’entrar a classe, l’Edgar no va 
voler fer tard i, sense gairbé aco-
miadar-se, va entrar corrents a 
classe.  A fora, encara hi havia 
desenes de nens i nenes rodejant 
la limunisa intentant aconseguir 
més joguines. 

Minuts més tard, el xófer uni-
format va tornar a entrar al ve-
hicle i, fent tocar botzina, es va 
allunyar de l’escola. 

El guanyador va repartir 
un miler de joguines 
entre el seus companys 
del col·legi

Més d’un centenar de 
nens i nenes van rodejar 
el llarg vehicle en busca 
dels sobres bumpeez

PREMIS

Un nen de set anys arriba a l’escola 
amb limusina i carregat de joguines
És l’Edgar, un alumne del  col·legi Cèsar August que ha guanyat un concurs d’àmbit estatal organitzat per Glow Europe

CRISTINA AGUILAR

L’Edgar va anar amb limusina des de casa seva fins a la porta de l’escola, on va repartir un miler de sobres de bumpeez. 

Centenars de joves passen pel 
9è Fòrum de l’Ocupació

UNIVERSITAT

Centenars d’alumnes i exalum-
nes es van apropar ahir al cam-
pus Sescelades de la Universitat 
Rovira i Virgili per informar-se 
de les oportunitats laborals que 
hi ha actualment al territori, 
sobretot pel que fa a l’àmbit 
científico-tèncic.  

Es tracta de la novena edició 
del Fòrum d’Ocupació Univer-
sitària on hi van participar més 
d’una vintena d’estands d’em-
preses i institucions que, du-
rant gairebé tot el dia, van ex-

plicar la seva activitat als joves. 
«Uns dels nostres objectius 

principals es donar-nos a co-
nèixer. La nostra empresa està 
en constant reclutament», 
explicava al Diari Més Núria 
Ribes, una de les representants 
de l’empresa Lear que va parti-
cipar en el fòrum.   

El programa d’ahir també 
va oferir xerrades d’orientació 
per als estudiants, així com di-
verses presentacions per part 
d’empreses. Esther Valcárcel 

OLÍVIA MOLET

L’esdeveniment va tenir lloc al campus Sescelades de la URV. 

El pintor Jaume 
Queralt, fill il·lustre de 
Tarragona 

L’alcalde de Tarragona, Josep 
Fèlix Ballesteros lliurarà demà, 
a les set de la tarda,  el títol de 
Fill Il·lustre al pintor Jaume 
Queralt. Nascut al 1949, als 8 
anys, el seu pare ja el va portar 
a l’Escola de Belles Arts de la 
ciutat de Tarragona. Un cop 
consolidada la seva trajectò-
ria d’artista, el pintor Jaume 
Queralt va acabar exposant 
a Roma, París, Sicília, Mèxic 
i Chicago entre molts altres 
llocs. Redacció

Imputat un home per 
amagar-se productes 
d’higiene a la jaqueta

El polígon comercial Les Ga-
varres ha tornat a ser víctima 
d’un furt. Aquest cop, els fets 
van tenir lloc el migdia del 
passat dimarts quan un home 
hauria furtat objectes d’una 
botiga. Segons el vigilant de 
l’establiment, l’home, de 30 
anys, s’hauria amagat produc-
tes d’higiene a la jaqueta. La 
Guàrdia Urbana li va imputar 
una falta de furt i va compro-
var que li consten cinc citaci-
ons del jutjat. Redacció

En bar dels alumnes 
del Sant Rafel, en una 
cimera internacional

El bar Ca la Cati, gestionat per 
alumnes del Col·legi d’Educa-
ció Especial Sant Rafael de la 
Diputació de Tarragona, ha es-
tat seleccionat per participar 
en una cimera internacional 
que premia l’emprenedoria. 
Es tracta de la Youth Finance 
International que se celebrarà 
del 6 al 9 de maig a Istanbul, 
Turquia i on infants i joves ex-
pressaran les seves opinions i 
propostes sobre economia i 
política. Redacció


