Les institucions que conformen l’Asociación Civil Premio
FIL de Literatura en Lenguas Romances: Secretaría de
Cultura, Universidad de Guadalajara, Gobierno del Estado
de Jalisco, Gobierno de Guadalajara, Gobierno de Zapopan,
Bancomext, Arca Continental i Fundación Universidad de
Guadalajara, amb el suport de Montegrappa

CONVOQUEN AL

PREMIO FIL DE LITERATURA EN LENGUAS ROMANCES 2019
(Premi FIL de Literatura en Llengües Romàniques 2019) (el Premi)

PRIMERA. Podran ser candidats al Premi autors d’obres literàries pertanyents a qualsevol gènere, sense distinció de nacionalitat o sexe,
que facin servir com a mitjà d’expressió alguna de les següents llengües romàniques: espanyol, català, gallec, francès, italià, romanès o
portuguès, i que la seva carrera literària sigui notable internacionalment a data de presentació de la candidatura i estigui composada per
obres originals i d’autoria primigènia efectivament publicades, traduïdes i amb reconeixement de la crítica internacional.
SEGONA. Les candidatures hauran de ser presentades davant el Comitè Organitzador per qualsevol associació, institució cultural o
educativa interessada a la literatura. Els integrants del jurat del Premi també podran postular candidats seguint els procediments i temps
establerts en aquesta convocatòria.
TERCERA. Les institucions, agrupacions, associacions i jurats postulants, només pel fet de presentar les seves candidatures, accepten
expressament sotmetre’s als termes d’aquesta convocatòria.
QUARTA. Les institucions, agrupacions, associacions i jurats postulants presentaran les seves candidatures per mitjà del format de
postulació disponible a la adreça electrònica https://www.fil.com.mx/premiofil/solicitud/sol_fil.asp. Aquesta serà l’única via de recepció
de postulacions i només seran considerades vàlides aquelles que continguin totes les dades i requisits allà mencionats i que siguin
presentades als temps establerts a aquesta convocatòria.
CINQUENA. Totes les dades i informació requerits per la postulació de les candidatures remeses a la adreça electrònica assenyalada, així
com la identitat de cada candidat, es consideraran confidencials i seran resguardats conforme a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (Llei federal de protecció de dades personals en possessió de particulars).
SEXTA. La recepció de candidatures començarà just a la publicació d’aquesta convocatòria i es declararà tancada una vegada esgotat
l’últim segon del divendres 19 juliol 2019, hora central de Mèxic (UTC-6).
SETENA. El jurat del premi estarà conformat per un total de set destacats crítics literaris o escriptors que hagin fet aportacions importants
a la crítica, qui tindrà la responsabilitat de jutjar la contribució del conjunt de l’obra de l’autor a la literatura universal, i en particular a les
lletres romàniques.
VUITENA. La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer mitjançant una conferència de premsa que es celebrarà no més tard
del 2 de setembre del 2019, a la ciutat de Guadalajara, Jalisco.
NOVENA. L’autor guardonat pel jurat, es farà creditor a rebre, a més a més del diploma respectiu, un premi en efectiu, únic i indivisible, per
la quantitat de US$150,000.00 (cent cinquanta mil dòlars americans 00/100USD). L’autor serà responsable del pagament d’impostos que la
recepció del pagament en efectiu suposi, conforme a la legislació fiscal que resulti aplicable.
DÈCIMA. El Premi s’entregarà a la ciutat de Guadalajara, Jalisco, l’última setmana del mes de novembre, dins del marc de la 33 Feria
Internacional del Libro de Guadalajara (Fira internacional del llibre de Guadalajara).
DÈCIMA PRIMERA. El autor guardonat, només pel fet de rebre el Premi, autoritza al Comitè Organitzador a fer us del seu nom real o
pseudònim, signatura, imatge fixa o en moviment, així com les seves dades biogràfiques, amb el propòsit d’emprar-los a la preparació de
les notes informatives i altres materials referents al Premi, així com a divulgar-los per tots els mitjans al seu abast.
DÈCIMA SEGONA. Qualsevol situació no prevista a la present convocatòria serà resolta pel Comitè Organitzador.

Guadalajara, Jalisco, abril de 2019
Per qualsevol dubte sobre els termes d’aquesta convocatòria, si us plau comuniqueu-vos amb Dulce Ma. Zúñiga
al correu electrònic dulce.zuniga@fil.com.mx

