
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 6 DE

JULIOL DEL 2017 PER A LA CREACIÓ D’UN NOU CONCURS LITERARI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment, la ciutat de Reus només compta amb un concurs literari. Es tracta del concurs

de  relats  curts  Antònia  Abelló  Filella,  organitzat  per  la  Regidoria  de  Participació  i

Ciutadania a través del Casal de les Dones. Aquest concurs és de literatura femenina, és

a dir, només poden participar-hi dones. A més, els relats que es presenten han d’estar

exclusivament escrits en català. Des de Ciutadans creiem que ambdós requisits resulten

restrictius, ja que impedeixen participar en aquest concurs tant els homes com les dones

que escriuen en llengua castellana.

El nostre Grup Municipal considera que Reus hauria de comptar amb un altre concurs

literari que premiï el talent independentment del fet que l’autor sigui una dona o un home i

que el text sigui en castellà o en català.

En relació a això, cal recordar que el  castellà és, juntament amb el català, la llengua

cooficial  de  la  Comunitat  Autònoma  Catalana  segons  l’article  3  de  la  Constitució

Espanyola. Ometent el castellà a la participació de concursos es discrimina els habitants

de Reus,  atemptant  no només contra la Constitució sinó també contra l’article 6.2 de

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i contra l’article 4 de la Llei de Política Lingüística.

A Reus hi ha un potencial d’autores en llengua castellana que no poden promocionar-se

mitjançant l’accés al concurs de relats  Antònia Abelló Filella convocat per l’Ajuntament,

simplement perquè no poden participar-hi amb textos escrits en castellà i això suposa una

discriminació.

Des del Grup Municipal de Ciutadans creiem que l’objectiu dels concursos literaris és la

promoció de la  literatura com a expressió artística escrita,  de manera que haurien de

poder participar-hi tots els reusencs, homes i dones, i en qualsevol de les dues llengües

cooficials de Catalunya.



D’altra banda, Catalunya compta amb una llarga llista d’escriptors en llengua castellana

como són,  entre d’altres,  Eduardo Mendoza,  Ildefonso Falcones,  Chufo Llorens,  Juan

Marsé, Carlos Ruiz Zafón, Maruja Torres, Enrique Vilas-Matas, Ignacio Vidal Folch i els ja

desapareguts Ana María Matute, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Goytisolo, Mercedes

Salisachs o Néstor Luján, escriptors que han donat a conèixer Catalunya i que han portat

el seu nom per arreu del món en igual o major proporció que els qui escriuen en llengua

catalana.  Escriptors  que  han  enriquit  el  nostre  patrimoni  cultural,  el  nostre  imaginari

col·lectiu i, en definitiva, les nostres vides, igual que els qui ho han fet en llengua catalana.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Que l’Ajuntament de Reus creï un nou concurs literari sense distinció de gènere al

qual es puguin presentar obres en les dues llengües oficials de Catalunya. 

Segon. Que el departament responsable del concurs literari treballi en l’elaboració de les

bases d’aquest concurs perquè sigui una realitat l’any 2018.

Tercer.  Que  els  pressupostos  del  2018  contemplin  una  partida  per  dotar  el  premi

econòmic. 

 

Reus, 3 de juliol del 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


