Bases del Premi de Narrativa Ciutat de Reus “Diré el que em fuig”

Primer. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el Premi de narrativa que convocarà l'Ajuntament de
Reus per honorar la memòria de Gabriel Ferrater, poeta, crític, traductor i lingüista nascut
a Reus el 20 de maig de 1922. La finalitat del premi és donar suport a la creació literària en
català, afavorir la difusió de la lectura en català i ratificar el compromís de la ciutat amb la
cultura.
Segon. Característiques de les obres
Les obres que es presentin al Premi han de complir les característiques que seguidament
s’indiquen:
•

Han de ser escrites en llengua catalana, en qualsevol de les seves varietats dialectals.

•

Han de tenir una extensió d’entre 200 i 300 pàgines en format DINA4, en lletra
Arial 12 a doble espai.

•

La temàtica és lliure i haurà de tractar-se d'una obra en prosa, predominantment
literària, sense limitació en el gènere.

•

L'obra ha de ser original i inèdita. No pot haver estat guardonada en altres
certàmens, ni haver estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació, ni
compromesa o en tràmits de publicació amb cap editorial.

•

Cada persona podrà presentar una sola obra, de la qual garantirà l'autoria i
originalitat, que no és còpia ni modificació de cap altra, i que disposa de tots els
drets d'explotació de l'obra en qualsevol format i modalitat d'edició.

Tercer. Participants
El premi és obert a totes les persones físiques majors d'edat en el moment de presentació
de l'obra i tan sols podran ser guardonades una sola vegada. És a dir, un cop guardonada,
la persona ja no podria optar a futures convocatòries del premi, si així es preveu en la
convocatòria.

Quart. Presentació dels projectes i terminis
Les obres que vulguin prendre part en aquest premi hauran de ser enviades per correu
electrònic a l’adreça que s’especificarà a la convocatòria la qual, alhora, determinarà el
termini de presentació. Qualsevol obra presentada fora d'aquell termini fixat es tindrà per
no presentada i, per tant, no podrà concórrer al premi.
Totes les obres han de ser trameses seguint el procediment següent:
1. A l’apartat de l’assumpte es farà constar: PREMI DE NARRATIVA CIUTAT DE
REUS “DIRÉ EL QUE EM FUIG”.
2. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi i el títol de l’obra.
3. En un primer document, l’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest
missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
4. En un segon document adjunt al missatge i en format PDF, s’hi han de fer
constar les referències que permetin identificar a l’autor/autora (nom, cognoms,
adreça postal, adreça electrònica, telèfon i NIF, així com si es troba en alguna
circumstància tributària especial). Aquest document s’ha d’anomenar amb la
paraula PLICA seguida del títol de l’obra.
5. Totes les obres inclouran un tercer document escanejat que disposarà una
declaració signada que farà constar necessàriament els següents punts:
manifestació expressa del caràcter original i inèdit a tot el món de l'obra i que no
és còpia ni modificació (total o parcial) de cap altra obra; manifestació expressa
de la titularitat exclusiva de l'autor/autora sobre tots els drets de l'obra i que
aquella es troba lliure de càrregues o limitacions als drets d'explotació; declaració
per la qual allibera a l’Ajuntament de Reus de tota responsabilitat respecte l’obra i
la seva autoria, manifestació que l'obra no ha estat presentada a cap altre concurs
que estigui pendent de resolució; manifestació expressa de l'acceptació de l'autor/
autora de totes les condicions establertes en aquestes bases; data de la declaració
i signatura original.
Aquest procediment podrà ser modificat en les successives convocatòries.

L’Ajuntament articularà el procediment de recepció idoni per garantir la confidencialitat
dels autors, i en tot cas, la inaccessibilitat a les dades relatives a l’identitat dels
participants.
Un cop rebut l'original es confirmarà l'avís de recepció per correu electrònic però no hi ha
cap compromís de mantenir correspondència amb les persones candidates ni a facilitar-los
cap mena d'informació sobre la classificació de les obres.

Cinquè. Jurat
El jurat estarà format per les persones que es determinin en la respectiva convocatòria. Es
tractarà d'un jurat independent, de reconegut prestigi i perfils diversos provinents de
l'àmbit humanístic, acadèmic, de la crítica literària, les llibreries o les biblioteques. Aquest
jurat farà la valoració dels originals sense conèixer en cap cas la identitat dels autors o
autores que els han presentat.
El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots
a favor d'una obra determinada.
Els participants no poden mantenir correspondència o contacte amb els membres del jurat
en relació a les obres presentades abans de l’atorgament del premi. Així mateix, després de
la concessió del guardó, naturalment els membres del jurat tampoc no estan obligats a
mantenir-ne.
El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi, però en cap cas podrà atorgar-lo de
manera compartida. El veredicte del jurat, que és inapel·lable, s’elevarà al regidor/regidora
delegat/delegada competent en matèria de cultura que resoldrà amb estricta observació del
veredicte del jurat.

Sisè. Criteris de valoració
Es tindran en compte la creativitat, l’originalitat en l'estil i els plantejaments d'estructura i
personatges, així com la personalitat de la veu narrativa. Així mateix, es valorarà la riquesa

lèxica i la cura per la llengua. Finalment, pot tenir especial rellevància si l'obra estableix
algun tipus de vinculació amb la ciutat.

Setè. Premi
Només hi haurà una categoria.
L’autor/autora de l’obra guanyadora rebrà un premi en metàl·lic L'import quedarà fixat en
la convocatòria. En qualsevol cas, sobre l'import es practicarà la retenció establerta a la
normativa tributària vigent.
L’organització es reserva el dret d’editar el treball premiat. Amb aquesta finalitat, la
persona participant que en resulti guanyadora es compromet a cedir de forma no exclusiva
a l’Ajuntament de Reus els drets de propietat intel·lectual corresponents a l’explotació de
l’obra. En aquest cas, hauran de signar el corresponent document de cessió com a condició
d’eficàcia del veredicte del jurat.
En qualsevol de les edicions de l’obra guanyadora, i en cas de que sigui editat per un
tercer, s’haurà de fer constar que ha estat guardonada amb el Premi de Narrativa Ciutat de
Reus “Diré el que em fuig” i l'obra serà presentada a Reus amb la presència de
l'autor/autora que es compromet a implicar-se en la possible campanya de promoció del
llibre i atendre els mitjans de comunicació.
L'Ajuntament de Reus, mitjançant la regidoria de Cultura, podrà organitzar una altra
jornada literària al voltant de l'obra de la qual la persona guardonada es compromet a
participar de forma presencial.
No es retornaran els treballs presentats. L'organització conservarà una còpia de la llista de
participants amb les seves pliques electròniques i obres presentades per si es produïssin
reclamacions. Passats tres mesos des del lliurament dels premis, les obres no premiades i
les pliques corresponents seran destruïdes.

Vuitè. Lliurament del premi

El veredicte es farà públic en el transcurs de l'acte de lliurament que s'establirà a la
convocatòria. La persona guardonada es compromet a assistir a aquest acte.

Novè . Condicions addicionals i compromisos
La participació en aquest premi pressuposa l’acceptació d'aquestes bases i dels drets i
obligacions que se'n deriven.
El beneficiari del premi haurà de ser una persona física que no estigui inclosa en supòsits
establerts en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qualsevol aspecte no previst en aquesta normativa o qualsevol dubte que sorgeixi en la
seva aplicació serà resolt per la regidoria competent en la matèria de cultura de
l’Ajuntament de Reus.
Les dades de caràcter personal presentades s’incorporaran en un fitxer propietat de
l’Ajuntament de Reus als efectes exclusius de gestionar aquests premis en els termes
previstos en aquestes bases, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril
de 2016. Podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades
que se subministren, adreçant-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de
Reus, a la plaça Mercadal, núm. 1, 43201 de Reus.
La participació comporta l’acceptació íntegra d'aquestes bases.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que les bases del Premi de Narrativa Ciutat de Reus “Diré el que em fuig” s'han
aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2020.
Jaume RENYER Firmado digitalmente
por Jaume RENYER
ALIMBAU - DNI ALIMBAU - DNI
39655200A (TCAT)
39655200A
Fecha: 2020.05.19
(TCAT)
12:02:00 +02'00'
El secretari general,
Jaume Renyer Alimbau

