
 
 

 
 

 

 

 

Bases dels Premis Ictineu de literatura fantàstica en català 2023 

La Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia (SCCFF) convoca els Premis Ictineu de literatura de gèneres 
fantàstics (ciència-ficció, fantasia i terror) en llengua catalana a obra publicada. 

Els Premis estan dividits en set categories: 

+ Millor novel·la de gèneres fantàstics escrita en català 

+ Millor novel·la de gèneres fantàstics traduïda al català 

+ Millor conte de gèneres fantàstics escrit en català 

+ Millor conte de gèneres fantàstics traduït al català 

+ Millor il·lustració d’una obra de gèneres fantàstics 

+ Millor antologia de gèneres fantàstics en català 

+ Millor còmic fantàstic en català 

Poden participar-hi obres publicades per primera vegada en català l’any 2022 ja sigui en format paper o bé en 
format digital sempre que tinguin ISNN. 

En el cas dels còmics que es publiquen en més d’un volum, es comptabilitza l’any de publicació en català del primer 
número de la col·lecció. 

Termini d’admissió 

Les editorials i els autors podran proposar les obres aspirants al llarg de l’any objecte del premi. L’organització, per 
la seva banda, tindrà en compte totes les obres admissibles de què tingui coneixement.  

La SCCFF publicarà al web el llistat d’obres admeses a principis de gener i en farà difusió mitjançant xarxes socials. 

Selecció de les obres finalistes 

A la primera fase de selecció de les obres finalistes hi poden participar exclusivament els socis i sòcies de la 
SCCFF, que podran proposar fins a cinc obres per a cada categoria. 

S’acceptaran modificacions i incorporacions a la llista fins el 28 de febrer. 

El termini de votació serà des del moment de la publicació del llistat d’obres fins el 15 de març. 

Selecció de les obres guanyadores 

La segona fase de selecció de les obres guanyadores combina la votació popular amb el vot del jurat. 

El vot popular comptarà com un 50% per al resultat final. Hi pot participar qualsevol persona. 

La Junta Directiva nomenarà un jurat per a cada categoria. El vot del jurat comptarà un 50%. 

El termini de votació per decidir els guanyadors entre els finalistes escollits en la primera ronda serà del 16 de març 
al 15 de maig. 

Dotació 

El premi consisteix en un guardó que es lliurarà en el marc de la CATCON 2023, V Convenció Catalana de Ciència-
Ficció i Fantasia. 


