Cristina Garreta Girona
Directora
Biblioteques Municipals de Reus
En relació amb la convocatòria del Premi de Narrativa Ciutat de Reus «Diré el que em fuig» i
l’aprovació de les bases que l’han de regir
INFORMO:
Que la Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus vol donar suport a la
creació literària en català i dotar de prestigi als creadors i creadores a partir del reconeixement
públic del seu treball amb una aportació econòmica i de comunicació als mitjans mitjançant la
convocatòria d'un certamen literari.
Que la convocatòria d'aquest certamen pot ser un estímul, econòmic i promocional, que fomenti
aquesta creació literària a casa nostra, en compliment al Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2023
(PAM) de l'equip de govern actual, dins l’àmbit 1. Progrés social, el punt 1.7.4.7. Crear un Gran
Premi Literari de Reus amb component local a les bases.
Que actualment no existeix cap convocatòria pública adreçada al públic en general per part de la
Regidoria de Cultura i Política Lingüística. La present convocatòria representa una novetat que es
posa en marxa enguany amb la voluntat de consolidar-se durant els propers anys, i que també
dona compliment al PAM en el seu punt 1.3.05. Impulsar l’ús del català
Que 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. Per això el títol és part del darrer vers del poema «A l’inrevés», que forma
part del seu primer llibre Da nuces pueris, publicat el 1960 i que conté les referències més
evidents de la seva vinculació amb Reus. Aquest vers, sovint ha servit per identificar l’estil poètic
del seu autor.
Que s’ha demanat una subvenció a la Diputació de Tarragona per tal de fer front a la dotació
econòmica del Premi.
I en base a això
DEMANEM
Que es procedeixi a l’aprovació per part de la Comissió informativa d’Activitats de la Persona de
les bases que s’acompanyen per al Premi de Narrativa Ciutat de Reus «Diré el que em fuig»
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