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XV LA MAR DE LLETRES 
PREMI DE CONTES DE NADAL 

 
Acta del veredicte del jurat 
 
Veredicte emès en la reunió feta el 10 de novembre de 2015, a les 6 de la tarda, a la Casa 
de Cultura Cal Bolavà de l’Ajuntament de Calafell.  
Es reuneix el jurat qualificador dels treballs presentats al XV Premi de Contes de Nadal, el 
qual està format pels següents membres:  
 
Pilar López i Serra, llicenciada en Ciències de la Informació i mestra de català; Miquel 
Casellas i Porcar, llicenciat en Filologia Àrab, i Josep Mèlich i García, director teatral i 
escriptor. Actua de secretària de l’acte Magda Juncosa, tècnica de Cultura de 
l’Ajuntament de Calafell. 
S’han presentat al Premi 31 contes. Una vegada llegits i valorats, els membres del jurat 
han arribat al següent  veredicte: 
 
Categoria Júnior: 
 
- 2n Premi de 150 euros per al conte núm. 3, titulat UN NADAL INFAL·LIBLE, i que, una 

vegada oberta la plica, correspon a AINA CASAL PELEGRÍ, de 13 anys cap a 14 i de 
Barcelona. 

 
- 1r Premi de 250 euros per al conte núm. 30, titulat DOL DE NADAL, i que, una vegada 

oberta la plica, correspon a ETNA MIRÓ ESCOBAR, de 14 anys, de Lleida. 
 
Categoria Sènior: 
 
- 2n Premi de 300 euros per al conte núm. 4, titulat PER NADAL UN BON TIBERI 

RESIDENCIAL, i que, una vegada oberta la plica, correspon a MARTÍ CASAL PELEGRÍ, 
de Barcelona. 

 
- 1r Premi de 600 euros per al conte núm. 28 titulat BRINDIS AL NADAL, i que, una 

vegada oberta la plica, correspon a ROSA DACHS PEITIVÍ, de Banyoles, Girona. 
 
Finalitzada la deliberació quan són les 7 de la tarda, s’estén la present acta, que signen 
tots els membres del jurat, juntament amb la secretària, que en dóna constància. 
 

  Calafell, 10 de novembre de 2015 
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