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InformacIó
E-mail: premisrecvll@gmail.com

Tel. 666 091 386 Maria Àngels (de 21 a 23h)

COnVOCaTÒRIa



BaSeS
a) Els treballs han de ser inèdits i en català. Es lliuraran SET 
còpies (CINC per als premis de teatre i conte infantil). No 
poden concursar treballs guardonats en altres certàmens.

b) A la primera plana cal fer constar el premi al qual concur-
sa i el títol o lema de l’obra. Els treballs aniran acompanyats 
d’una plica tancada a l’exterior de la qual hi figurarà el 
títol o lema i el premi al qual es concursa. 
A l’interior hi constarà el nom, l’adreça, el correu electrònic 
i el telèfon de l’autor/a, a més del títol o lema.

c) Cal trametre’ls a recVLL, Apartat de Correus 88, 17300 
BLANES, abans del 19 de desembre de 2016.
Per a més informació: premisrecvll@gmail.com

d) El jurat pot declarar els premis deserts o concedir accès-
sits en lloc d’atorgar-los i, donada la diversitat dels premis 
que atorga, està facultat a organitzar-se de manera adient 
i eficaç.

e) Els premiats, durant 18 mesos des de la concessió, 
cediran la prioritat de publicació a Recvll, tot conservant la 
propietat intel·lectual de les seves obres.

f) El contracte d’edició a signar per ambdues parts s’ajustarà 
a la normativa legal vigent.

g) Cada vegada que es publiqui un treball premiat, caldrà 
fer constar el nom del premi adjudicat i la indicació «Premi 
Recvll».

h) Recvll no s’obliga a retornar els treballs no premiats.

i) La participació en el concurs comporta l’acceptació 
íntegra de les bases que el regeixen. Igualment el jurat es 
regirà per aquestes mateixes bases i la interpretació que 
en faci serà inapel·lable.

j) L’adjudicació dels premis de narració, poesia, teatre, 
periodisme i retrat literari serà feta per un jurat format per: 
Vicenç Villatoro (president), Salvador roca, mònica rabassa, 
Lluïsa Julià, marta nadal, francesc robert, Xavier Serrahi-
ma, Teresa colom i ferran Joanmiquel 
El jurat del premi Joan Petit estarà format per: Vicenç Villa-
toro (president), adelina Palacín, anna Parés, núria Tomàs 
Godayol i mònica rabassa. 
Secretària: maria Àngels Vázquez.

BLANES, SETEmBRE 2016

conVocaTÒrIa

Els Premis Recvll seran atorgats
el diumenge 12 de març de 2017

PremIS

narracIó Joaquim ruyra
Dotat amb 2.500, per l’Ajuntament de Blanes a una narració 
o conjunt de narracions. Extensió de 60 a 70 fulls DIN A4 
escrits a una sola cara, espai entre línies d’1,5,  cos de lletra 
12 i tipus Arial. Publicació patrocinada per Ràdio marina. El 
treball serà publicat per Pagès Editors.

PoeSIa Benet ribas
Dotat amb 1.500, a un recull de poemes. Extensió de 30 a 
40 fulls DIN A4 escrits a una sola cara, espai entre línies d’1,5, 
cos de lletra 12 i tipus Arial. Publicació patrocinada pel Consell 
Comarcal de la Selva. El treball serà publicat per Pagès Editors.

PerIodISme Salvador reynaldos
Dotat amb 800, a un article d’opinió sobre un tema d’actu-
alitat. Extensió de 4 a 6 fulls DIN A4 escrits a una sola cara, 
espai entre línies d’1,5, cos de lletra 12 i tipus Arial. El treball 
premiat serà publicat a la revista Recvll.

reTraT LITerarI rafel cornellà - Joaquim abril
Dotat amb 800, a un retrat literari d’un personatge, “una 
semblança física, una semblança moral i una apreciació de 
l’obra de la persona escollida” (definició de Josep Pla). Extensió 
de 4 a 6 fulls DIN A4 escrits a una sola cara, espai entre línies 
d’1,5, cos de lletra 12 i tipus Arial. El treball es publicarà al 
diari El Punt Avui+. 

TeaTre Josep ametller
Dotat amb 2.000, a una obra inèdita de teatre i no repre-
sentada. Escrita en fulls DIN A4 escrits a una sola cara, espai 
entre línies d’1,5, cos de lletra 12 i tipus Arial. El treball es 
publicarà en format digital.

conTe InfanTIL Joan Petit
Dotat amb 600€, per Amics Joan Petit Nens amb Càncer 
Fundació, a un conte infantil. Extensió de 3 a 5 fulls DIN A4 
escrits a una sola cara, espai entre línies d’1,5, cos de lletra 
12 i tipus Arial. El treball guardonat serà publicat per la Fun-
dació i serà explicat a la Festa dels Contes de Sant Joan que 
se celebra a Blanes. Es publicarà el treball guanyador i els 
treballs finalistes que el jurat consideri oportú.


