1.OBJECTIUS DEL PREMI INDILLETRES PER A EDITORIALS
Estimular l’edició en català de traduccions d’obres d’especial
interès literari i la seva difusió a casa nostra.

2. PARTICIPANTS
Totes les editorials que editin en català i que es comprometin a
participar a la Fira amb un estand.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

PREMI
INDILLETRES
PER A
EDITORIALS
2019

BASES
LA FIRA DE LLIBRES INDILLETRES
CONVOCA EL PRIMER CONCURS
ADREÇAT A EDITORIALS
CATALANES AMB LA FINALITAT DE
DONAR SUPORT EN LA SEVA TASCA
DE DIFUSIÓ DE LES OBRES I DELS

La Fira Indilletres subvencionarà fins al 75% com a màxim (i amb un
límit de 600 €) les despeses que comporti portar a Catalunya l’autor
o autora d’especial rellevància internacional que l’editorial hagi
decidit traduir i editar.
Per tal de valorar els candidats les editorial hauran de presentar un
document on s’especifiqui el següent:
Nom de l'autor i l'obra que es tradueix.
Importància de l’obra en el context literari internacional.
Crítiques i/o ressenyes que s’hagin publicat.
Traductor/a. Biografia breu.
Data prevista d’edició.
Pressupost de despeses.
Actes de difusió previstos a Catalunya (rodes de premsa,
conferències, presentacions... ).
L’editorial premiada, que es farà càrrec de les despeses de la
traducció, es compromet a fer la primera aparició pública de
l’autor/a a Catalunya en el marc de la Fira Indilletres que, en
l’edició d’enguany, se celebrarà els dies 1 i 2 de juny de 2019 a la
Bisbal d’Empordà.
Indilletres es compromet a fer difusió especial de l’acte i a posar al
servei de l’editorial l’espai adequat i les condicions necessàries per
poder atendre els mitjans i els lectors que hi vulguin assistir.
Entenem que la presència de l’autor pot comportar l’organització de
rodes de premsa adreçades a periodistes i un acte públic adreçat als
lectors i públic en general que pot consistir en una conferència,
presentació o entrevista.

AUTORS/ES QUE EDITEN I
PUBLIQUEN.

4. TERMINIS
EL FET DE PARTICIPAR EN EL
PREMI INDILLETRES IMPLICA
L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES.
LES PROPOSTES QUE NO

Les propostes s’hauran d’enviar a: indilletres@gmail.com fins al 28 de
febrer de 2019.
El veredicte s’anunciarà públicament el 21 de març de 2019.

COMPLEIXIN AQUESTES
CONDICIONS NO SERAN ADMESES.

5. PREMIS

EL JURAT, QUE ESTARÀ FORMAT
PER LES PERSONES QUE INTEGREN
L’ASSOCIACIÓ INDILLETRES,
RESOLDRÀ QUALSEVOL
CIRCUMSTÀNCIA NO PREVISTA.

El premi es farà efectiu com a màxim 30 dies després de la presentació
de la factura corresponent i de l’acreditació de les despeses
pressupostades.

