
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 dos/dues autors/es perquè desenvolupin els seus projectes.
— Incentivar la creació d’obres de no-ficció a través de l’ajuda directa als/les autors/es.
— Incentivar la reflexió i el debat al voltant de temes d’actualitat i de pes a través de l’assaig de qualitat.

CANDIDATS / PARTICIPANTS

— Els/les autors/es hauran de ser més grans de 18 anys en el moment de concessió de la beca.

Se seleccionarà un total de dos projectes de dos/dues candidats/es diferents per al seu desenvolupament 
durant un any natural.

CRITERIS DE VALORACIÓ

— Qualitat i coherència del projecte.
— Originalitat i grau d’innovació.
— Interès de la trajectòria artística o projecció potencial d’aquesta.
— Viabilitat de la realització.

La decisió del jurat serà inapel·lable. Les Beques podran declarar-se desertes i s’atorgaran a aquelles obres 
d’entre les presentades que, per unanimitat o per majoria de vots del jurat, es considerin mereixedores de 
la beca.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

— Les propostes hauran de ser originals, no podran estar subjectes a cap contracte d’edició ni haver-se 
publicat en la seva totalitat anteriorment, en cap tipus de format.
— Les propostes s’hauran pogut presentar amb anterioritat a la Beca Finestres d’Assaig, sempre i quan no 



hagin estat premiades. S’anima, tot i això, a renovar i treballar a fons les propostes.
— No s’acceptaran projectes que condueixin a una titulació acadèmica oficial (TFM, TFG, tesis doctorals).
— Només es podrà presentar una proposta per autor/a.
— Les propostes hauran d’haver estat escrites originalment en català.
— La concessió de les beques no estarà vinculada a cap contracte d’edició o de representació. En cas que 
l’obra sigui publicada, els/les autors/es hauran 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.
— Els/les autors/es estaran obligats a presentar a Finestres l’obra acabada (en format digital) en el termini 
fixat per les beques, que serà d’un any natural després de la concessió de la mateixa.
— No es donarà resposta justificativa de la decisió del jurat els/les autors/es de les propostes no 
premiades.
— El jurat podrà sol·licitar una entrevista amb els/les autors/es finalistes.

SUPORT I SEGUIMENT

Finestres es reserva la potestat de fer el seguiment  del projecte al llarg del període becat, així com de 
demanar col·laboracions amb la llibreria als becats, en forma d’elaboració de continguts, presentacions, 
xerrades o cicles.

DOTACIÓ ECONÒMICA

L’import total de cada beca serà de 25.000 euros (subjectes a impostos).

— Els primers 20.000 euros seran dividits trimestralment.
— Els 5.000 euros restants es cobraran al final del termini i només a canvi del lliurament de l’obra.

JURAT

El 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. La composició del Jurat pot variar a cada convocatòria. 

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

Els/Les autors/es hauran d’emplenar el formulari online que es troba en: https://www.llibreriafinestres.com/ca/
beca-finestres-dassaig-en-catala/ en el qual hauran d’adjuntar (en format PDF a doble espai i cos 12):
 
 1. Desenvolupament de la Proposta que ha d'incloure:

  Proposta d’assaig que no superi les 10.000 paraules:

  — 5.000 paraules de presentació del projecte:
   — Tema principal de què tractarà l’assaig.
   — Estructura del projecte (s’espera un índex raonablement detallat).
   — Extensió prevista aproximada (en cap cas ha de ser inferior a 25.000 paraules).
   — Títol provisional.

  — 5.000 paraules de mostra ja escrita de l’assaig.

  Per preservar l’anonimat de les propostes, no s’hauran d’incloure referències biogràfiques ni  
  a obres publicades amb anterioritat en la presentació del projecte.

 2. Breu CV del candidat/a. 



ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Presentar una proposta implica acceptar els termes i les condicions aquí descrits.

TERMINI DE SOL·LICITUD I CALENDARI

— 15 de novembre de 2021 – 1 de febrer de 2022: període acceptació de propostes.
— Maig de 2022: proclamació de les 2 propostes guanyadores.
— Maig de 2022 - Maig de 2023: període becat.


