
	  
	  

 

Bases de la Convocatòria Autors de Tarragona  
XVIII REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona 

 

1. Presentació 

El Festival REC arriba a la seva 18a edició amb la voluntat de continuar 
promocionant els joves creadors internacionals.  

Per tal d’oferir una finestra al talent local, el REC obre novament la convocatòria 
de la seva secció Autors de Tarragona, una mostra de peces audiovisuals on 
podrem veure una mostra dels millors treballs de realitzadors de la nostra 
província.  

 

2. Objecte de la convocatòria 

L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar peces audiovisuals d’autors locals 
per a la secció no competitiva Autors de Tarragona del XVIII REC Festival 
Internacional de Cinema de Tarragona.  

 

3. Condicions de participació 

Es podran presentar a la convocatòria peces audiovisuals de qualsevol gènere i 
durada que compleixin els següents requisits 

- Estar realitzades per autors nascuts o residents a la provincia de Tarragona 

- Haver-se realitzat entre gener del 2017 i octubre del 2018 

 

4. Procediment d’inscripció 

Per inscriure una peça a la convocatòria, caldrà omplir el formulari d’inscripció de 
la convocatòria Autors de Tarragona, que podreu trobar a la pàgina web del 
festival (www.festivalrec.com/convocatoria-autors-tarragona).  

 

5. Terminis i calendari 

Les peces es podran presentar a la convocatòria fins al 8 de novembre del 2018.  



	  
	  

La selecció de les peces es comunicarà als autors abans del 30 de novembre del 
2018.  

Les peces seleccionades es projectaran durant la celebració del XVIII REC Festival 
Internacional de Cinema de Tarragona, que tindrà lloc de l’1 al 9 de desembre del 
2018.  

 

 

6. Altres dades d’interès 

La secció Autors de Tarragona és una mostra no competitiva. Les peces 
seleccionades seran projectades en una sessió del XVIII REC Festival Internacional 
de Cinema de Tarragona, amb presència dels autors. 

En acceptar aquestes bases, els autors de les obres seleccionades cedeixen a la 
organització del festival els drets d’exhibició de la seva peça per a la sessió.  


