
Laura Masoliver, alumna del Col·legi Sant Miquel del Sants, 2a 
classificada a la 40a edició del Premi Coca-Cola de relat breu

El relat de l’alumna de 2n d’ESO explica les vivències d'una noia embarassada des 
del camp de concentració d'Argelers fins a la Maternintat d'Elna.

Vic, 16 de juny de 2017. D’Argelers a Elna és la història d’una noia embarassada que explica el 
moment que se l’emporten amb el camió des del camp de concentració d’Argelers fins a la 
Maternitat d’Elna. El relat que ha estat creat per Laura Masoliver, alumna de 2n d’ESO del Col·legi 
Sant Miquel dels Sants de Vic, ha estat premiat amb la 2a classificació a la 40a edició del Premi 
Coca-Cola de relat breu.

La història de Masoliver i la de tots els participants a la 40a edició del Premi Coca-Cola de relat 
breu tenien com a única premissa partir de la frase “Fa 40 anys que...”. Participar en el concurs ha 
estat una "experiència inoblidable", diu l'autora del relat qui també subratlla que “ha estat molt 
emocionant rebre el premi”.

Laura Masoliver va assistir aquest dilluns 12 de juny a l’acte de lliurament del Premi Coca-Cola de 
relat breu que va tenir lloc al Palau Robert de Barcelona. L’acte, que va reunir els divuit alumnes de 
2n d’ESO classificats, acompanyats dels seus familiars i professors de llengua catalana, va estar 
presidit per la Consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz; la Presidenta de l’Associació d’Editors en 
Llengua Catalana, Montse Ayats; i un representant de Coca-Cola Iberian Partners. 

Un total de 2.246 alumnes de 2n d’ESO de 191 centres diferents han participat en la 40a edició del 
Premi Coca-Cola de relat breu de Catalunya, segons es detalla des del web de la companyia. 
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