
VIII Premi de conte curt

Patrocinat per 

Amb la col·laboració de

Qualsevol dubte es pot adreçar al correu electrònic 
avac@calelladepalafrugell.cat

mailto:avac@calelladepalafrugell.cat


BASES
1. L’Associació de Veïns i Amics de Calella de 

Palafrugell convoca el VIII Premi de conte curt Es 
Còdol.

2. Les obres presentades hauran de ser inèdites, en 
català, i no podran haver estat premiades en altres 
concursos ni trobar-se pendents de resolució en altres 
certàmens. 

3. La temàtica serà lliure i l’extensió d’un mínim de 2 
pàgines i un màxim de 4. El text s’haurà de presentar 
en un arxiu Word o PDF, en la tipografia Times New 
Roman, a doble espai i amb un cos de 12 punts.

4. Cada autor hi podrà participar amb una única obra.

5. Els autors premiats en edicions anteriors, no es poden 
tornar a presentar.

6. Els originals s’hauran d’enviar a través de l’enllaç 
www.calelladepalafrugell.cat/ConteCurt2023 om-
plint el formulari, abans del dia 30 de juny de 2023.

7. Hi haurà un primer premi de 400 euros i, si el jurat 
ho considera adient, s’atorgarà un premi de 150 euros 
per al finalista. Les obres premiades seran publicades 
a la revista Es Còdol.

8. El jurat estarà format per Mar Bosch, Josep Maria 
Fonalleras, Núria Martí i Guillem Terribas. Secretària, 
sense vot: Eulàlia Tauler i Toro, vocal de l’AVAC.

9. El premi serà adjudicat a finals d’estiu, en un acte que 
se celebrarà a Calella de Palafrugell.

10. Els originals no seran retornats. En cap cas se’n farà 
un ús a part de l’estrictament relacionat amb el premi.

11. Tant l’organització com el jurat del premi es reserven 
el dret de resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol 
cas no previst en aquestes bases.

12. Els concursants es comprometen a acceptar íntegra-
ment les bases de la convocatòria.

LLISTAT DE PREMIATS

2016
Guanyador: Sor Vincenza, de Xavier Tobajas Brú
Finalista: Mapna (Maria), de Marta Gallart Alsina

2017
Guanyadora: No miris al mar, de Rosa Sans Cesari
Finalista:
Les percepcions de la Dora, de Maria Mur Marco

2018
Guanyadora: Un cel blavíssim, sense núvols, 
de Sònia Sureda Baró
Finalista:
Un dolç retrobament, de Pilar Francés Àvila

2019
Guanyadora: La Lena, de Farners Casas Fontcuberta
Finalista: El fill, de Lluís Hernández Sonali

2020
Guanyador:
Les sabates de l’àvia Eloá, de Roger Sunyer Tacher
Finalista:
El lector de confiança, de Sònia Sureda Baró

2021
Guanyadora: Estiuar, de Mariona Castells Fontana
Finalista:
Fenòmens meteorològics, d’Adrià Aguacil Portillo

2022
Guanyadora: Can Vives, d’Andrea Segura Olavarria
Finalista: La certesa del llop, de Joan Company Arpa

http://www.calelladepalafrugell.cat/ConteCurt2023

