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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
Considerant que hi ha voluntat de publicar la convocatòria de les bases del premi de
narrativa «Diré el que em fuig» i, per tant, obrir el procés de tramitació de sol·licituds tan bon
punt s’aixequi la suspensió dels terminis administratius continguda a les disposicions
addicionals 3a i 4a del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Tenint en compte que la voluntat era aprovar les bases i tramitar seguidament la
convocatòria per tal que la presentació de les sol·licituds coincidís en el temps amb la Diada
de Sant Jordi i que aquesta ha quedat posposada pel proper 23 de juliol i que en cas de no
realitzar ara els tràmits administratius processals necessaris per l’aprovació de les bases per
l’òrgan competent es retardaria la convocatòria pertinent es considera que és del tot
necessari per a la gestió posterior de les sol·licituds dins dels períodes previstos, l’aprovació
de les bases.
La situació actual de conﬁnament derivada de l'estat d'alarma limita el funcionament normal
de les activitats culturals, entre les quals les literàries, la qual cosa fa que els creadors i
escriptors perdin oportunitats i com altres sectors tinguin diﬁcultats.

Posar en marxa el premi literari pot ajudar als creadors literaris en el moment delicat que
passa la literatura.
Es considera que amb l’aprovació de les presents bases estem treballant per la protecció de
l'interès general que és el foment de la cultura.
I en base a això
DEMANO
Que es procedeixi a l’aprovació de les bases que s’acompanyen per al Premi de Narrativa
Ciutat de Reus «Diré el que em fuig»
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