CONVOCATÒRIA

PREMIS
RECVLL
2023

INFORMACIÓ

E-mail: premisrecvll@gmail.com
Tel. 666 091 386 Maria Àngels (de 21 a 23h)

BLANES

12 DE MARÇ
ANY LIX

CONVOCATÒRIA

BASES

Els Premis Recvll seran atorgats
el diumenge 12 de març de 2023

a) Els treballs han de ser inèdits i en català. Es lliuraran TRES
còpies impreses i UNA còpia en suport electrònic. No poden
concursar treballs guardonats en altres certàmens. El premi a
la millor cançó s’enviarà la peça musical en format electrònic.

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 pàgines DIN
A4, 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 pàgines DIN A4, 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’actualitat. Extensió de 4 a 6 pàgines DIN A4, espai entre línies
d’1,5, cos de lletra 12 i tipus Arial. El treball es publicarà a
la revista Recvll extra de Santa Anna.
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 pàgines DIN A4, espai entre línies d’1,5, cos
de lletra 12 i tipus Arial. El treball es publicarà a la revista
Recvll extra de Nadal.
TEATRE Josep Ametller
Dotat amb 2.000, a una obra inèdita de teatre i no representada. Escrita en pàgines DIN A4, espai entre línies d’1,5,
cos de lletra 12 i tipus Arial.
CANÇÓ EN CATALÀ
Dotat amb 500, per l’Ajuntament de Blanes a la millor cançó
inèdita en llengua catalana.

b) Totes les obres s’han de trametre per correu electrònic, a
l’adreça premisrecvll@gmail.com. A més, en cas dels premis
literaris s’han d’enviar TRES CÒPIES en paper, enquadernades.
Per la tramesa electrònica cal seguir el procediment següent: a)
En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar el nom del premi al
qual s’opta. b) En el cos del missatge s’ha de fer constar el nom
del premi, el títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de l’autor.
c) L’original que opta al premi s’ha d’ajuntar a aquest missatge
en format PDF. Aquest document en format PDF ha de tenir
com a títol el mateix de l’obra. Pel que fa al premi a la millor
cançó en català s’enviarà només en un arxiu en format MP3.
d) En un altre document adjunt, en format Word o PDF, s’hi han
de fer constar les referències que permetin identificar l’autor
(nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, a/e, telèfon i
NIF). Les tres còpies en paper s’han d’enviar per correu ordinari
junt amb un sobre que contingui les dades de l’autor (nom,
cognoms, adreça, codi postal, localitat, a/e, telèfon i NIF),
a PREMIS RECVLL Apartat de Correus 88, 17300 BLANES. A
la primera plana cal fer constar el premi al qual concursa i
el títol o lema de l’obra. Tots els treballs han d’arribar abans
del 18 de desembre de 2022. Els treballs del premi a la millor
cançó s’han de fer arrribar abans del 31 de gener.
c) El jurat pot declarar els premis deserts o concedir accèssits en
lloc d’atorgar-los i, donada la diversitat dels premis que atorga,
està facultat a organitzar-se de manera adient i eficaç.
d) 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.
e) El contracte d’edició a signar per ambdues parts s’ajustarà
a la normativa legal vigent.
f) Cada vegada que es publiqui un treball premiat, caldrà fer
constar el nom del premi adjudicat i la indicació «Premi Recvll».
g) Recvll no s’obliga a retornar els treballs no premiats.
h) 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.
i) L’adjudicació dels premis de narració, poesia, teatre, periodisme i retrat literari serà feta per un jurat presidit per Maria
Mercè Roca i integrat per Eloi Falguera Vidal, Josep Maria
Fonalleras, Jordi Llavina, Mònica Rabassa, Carles Rebassa,
Francesc Robert i Salvador Roca. Jurat del premi a la millor
cançó en llengua catalana: Josep M Guinart, Jaume Planas i
Josep Lluís Vidal. Secretària: Maria Àngels Vázquez.

BLANES, SETEMBRE 2022

