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GUANYADORS

ANY TÍTOL AUTOR/AUTORA

1984 Tanit Nuria Albó Corrons

1985 Desert

1986 Desert

1987 El petit roure Elena O'Callaghan i Duch

1988 El forat de les coses perdudes Joan Armangué i Herrero

1989 Desert

1990 Un llibre monstruós Jordi Sierra i Fabra

1991 S'ha de ser animal! Mercè Canela i Garayoa

1992 La medalla Andreu Sotorra i Agramunt

1993 Desert

1994 L'Albert i els menjabrossa David Nel·lo i Colom

1995 Vull jugar! Maria Jesús Bolta Bronchú

1996 La noia del temps Eva Piquer i Vinent

1997 Hola, Pep! Jaume Cela i Ollé

1998 Les històries perdudes Jordi Sierra i Fabra

1999 Temporal a l’illot Negre Maria Àngels Bogunyà i Carulla

2000 Ulisses, el corb Antoni Garcia Llorca

2001 Desert

2002/3El rei dels senglars Antoni Garcia Llorca

2004 El mar de la Tranquil·litat Josep Sampere i Martí

2005 L´herència Jaume Cela i Ollé

2006 La Torre Vicenç Villatoro i Lamolla

2007 Les galetes del Saló de

Te Continental Josep Maria Fonalleras i Codony

2008 El meu carrer Bernat Romaní Cornet

2009 El triomf d’en Polit Bonaveu Carles Sala i Vila

2010 Set raons per estimar

els meus pares Jaume Cela i Ollé

2011 Tots els colors del Camaleó Jordi Losantos Sistach



La FUNDACIÓN SM i l’EDITORIAL CRUÏLLA convoquen
el XXVIII Premi de literatura infantil EL VAIXELL DE
VAPOR per tal de promoure la creació d’una literatura
per a nens i nenes que els fomenti, amb una autèntica
qualitat literària, el gust per la lectura i que els trans-
meti al mateix temps uns valors humans, socials, cul-
turals o religiosos que ajudin a construir un món digne.

Les bases del premi són les següents:

BASES

1. La dotació del XXVIII Premi de literatura infantil
EL VAIXELL DE VAPOR és de 15.000 euros.
L’adjudicació del premi comporta l’edició de l’obra
a càrrec de l’Editorial Cruïlla. L’import del premi
anirà a compte dels drets d’autor que s’estipulin
en el contracte d’edició.

2. L’Editorial Cruïlla tindrà l’opció preferent a l’hora
d’adquirir els drets de publicació de les obres pre-
sentades. Aquesta opció vencerà al cap de dos
mesos d’haver-se proclamat el veredicte del jurat.

3. L’extensió de les obres serà d’un mínim de 30 DIN
A4 i d’unmàxim de 100. Els treballs es presentaran
impresos a doble espai i per una sola cara.

4. Els originals hauran de ser totalment inèdits i
redactats en llengua catalana. Se’n trametran
cinc còpies a l’adreça següent:

PREMI EL VAIXELL DE VAPOR
EDITORIAL CRUÏLLA
Balmes, 245, 4t
08006 Barcelona

Cada participant podrà enviar els originals que
vulgui.

XXVIII PREMI
DE LITERATURA INFANTIL
EL VAIXELL DE VAPOR

5. No es podrà presentar al premi el guanyador de la
convocatòria immediatament anterior. Tampoc no
ho podrà fer el personal de l’Editorial Cruïlla ni el
de les altres empreses del Grupo Editorial SM.
S’entén que els originals presentats al premi no
han estat presentats simultàniament a altres
concursos.

6. El termini d’admissió d’originals es clourà el dia 1
de febrer de 2012.

7. El gènere literari ha de ser la novel·la i el tema de
les obres és totalment lliure.

8. Els originals hauran de ser tramesos amb pseu-
dònim, acompanyats d’una plica tancada on cons-
ti el nom, el telèfon i l’adreça de l’autor. El jurat no
obrirà la plica corresponent a l’original guardonat
fins després de l’adjudicació del premi.

9. El jurat serà designat per l’EDITORIAL CRUÏLLA i
estarà constituït per persones expertes en els
camps de la literatura, la pedagogia i l’educació, i
per una representació de l’entitat patrocinadora.

10. La decisió del jurat, que es farà pública a principi
de juny de 2012, serà inapel·lable i el premi podrà
ser declarat desert. Així mateix, el jurat estarà
facultat per resoldre totes les qüestions de la seva
competència que no hagin quedat establertes de
manera explícita en aquestes bases.

11. Els originals no premiats podran passar-se a bus-
car durant els quatre mesos següents a l’adjudi-
cació del premi, si així ho desitgen els autors;
després d’aquesta data, es podran destruir.

12. El fet de presentar-se al premi suposa l’expressa
conformitat dels autors amb aquestes bases.

Barcelona, octubre de 2011


