
BECA
FINESTRES
D’ASSAIG

OBJECTIUS

— Fomentar l’escriptura de l’assaig i la crònica humanística, de divulgació científica, històrica, 
política, musical, literària i artística per enfortir la branca de l’assaig i la no-ficció, necessitada 
d’estímuls per créixer i poder donar respostes a un món progressivament desconcertant.
— Donar suport econòmic durant un any a un autor perquè desenvolupi el seu projecte.
— Empènyer la publicació d’obres de no-ficció a través de l’ajuda directa als autors.
— Incentivar la reflexió i el debat al voltant de temes d’actualitat i de pes a través de l’assaig 
de qualitat.

BASES

— L’autor haurà de presentar una proposta formada per: una descripció del projecte que no excedeixi de
5.000 paraules i una mostra ja escrita de l’assaig d’unes altres 5.000 paraules, en format Pdf, a doble espai i
cos 12. Només s’acceptaran propostes en format digital i s’enviaran en el termini i a l’adreça o mitjançant
el sistema que designi la Llibreria Finestres, convocant de les beques.
— La descripció del projecte ha d’incloure: el tema principal que tractarà l’assaig, l’estructura del projecte
(s’espera un índex raonablement detallat), una previsió de paraules totals aproximada (i en cap cas inferior
a 25.000 paraules) i un títol provisional. Per preservar l’anonimat de les propostes, no s’hauran d’incloure
referències biogràfiques ni a obres publicades amb anterioritat.
— En un document a part, l’autor ha de presentar un breu CV i les seves dades personals.
— La proposta haurà d’haver estat escrita originalment en català.
— La proposta haurà de ser original, no podrà estar subjecta a cap contracte d’edició ni haver-se publicat
en la seva totalitat anteriorment, en cap tipus de format. Tampoc s’acceptaran projectes que condueixin a
una titulació oficial (TFM, TFG, tesis doctorals).
— La proposta s’haurà pogut presentar amb anterioritat a la Beca Finestres d’Assaig, sempre i quan no hagi
estat premiada. S’anima, tot i això, a renovar i treballar a fons les propostes.
— Només es podrà presentar una proposta per autor.
— El jurat podrà sol·licitar una entrevista amb els autors finalistes.
— La concessió de les beques no estarà vinculada a cap contracte d’edició o de representació. En cas que
l’obra sigui publicada, l’autor haurà de vetllar perquè l’editorial responsable de l’edició inclogui la frase 
«Aquesta obra ha comptat amb l’impuls de la Beca Finestres d’Assaig» a la pàgina de crèdits del llibre.
la entrega de la obra.



— L’ autor estarà obligat a presentar l’obra acabada en el termini fixat per la beca, que serà d’un any  
natural després de la concessió de la mateixa.
— L’ autor rebrà una suma de 20.000 € dividits en 3 parts: 10.000 € en el moment de la concessió de la
beca, 10.000 € a la meitat del període i 5.000 € al final del termini i només a canvi de l’entrega de l’obra.
— Els autors hauran de ser més grans de 18 anys.
— Presentar una proposta implica acceptar els termes i condicions aquí descrits.

JURAT

— Estarà integrat per cinc persones: un membre de l’equip de la Llibreria Finestres, i altres professionals
del sector (autors, crítics, periodistes, acadèmics, artistes, llibreters) amb bagatge literari i criteri.
— Aquesta composició pot variar a cada convocatòria.

DOTACIÓ
20.000 € (subjectes a impostos).

CALENDARI

— Les propostes podran enviar-se des del 15 de novembre de 2021 fins al 15 de març de 2022.
— Els guanyadors s’anunciaran el mes de juny de 2022.
— L’obra s’haurà de lliurar un any després, al març de 2023. 


