
10è Premi d’Idees 
per Promoure 
l’Ús del Català

Em satisfà presentar-vos les bases del 10è Premi d’Idees 
per Promoure l’Ús del Català. 

Estic convençuda que aquest premi és un actiu important 
per a la ciutat i per a la llengua catalana, ja que permet 
que les organitzacions que hi treballem puguem escollir 
entre un bon grapat d’idees que es presenten en cada 
edició, idees sovint innovadores, trencadores, per abordar 
la promoció de l’ús del català des de diverses perspectives 
i en diversos àmbits.

Quan el projecte guanyador es pot arribar a desenvolupar 
(com és el cas del Desdezero de la darrera edició i de 
moltes altres), la satisfacció per als convocants és doble, 
ja que hem aconseguit estimular els creadors i alhora hem 
materialitzat les idees en una activitat que ha repercutit di-
rectament en el creixement de l’ús del català en un àmbit 
o entre un col·lectiu determinat.

Us animo, per tant, a participar-hi i a aportar el vostre gra 
de sorra perquè el català sigui més present arreu i a Reus.

M. Dolors Sardà Lozano
Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de 
l’Ajuntament de Reus i presidenta del Consell del Centre de 
Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus
Miquel Ventura
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Objectiu de les bases

La Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament 
de Reus i el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus 
Miquel Ventura convoquen el 10è Premi d’Idees per Promoure 
l’Ús del Català.
L’objectiu d’aquestes bases és regular la concessió del Premi 
d’Idees per Promoure l’Ús del Català, de convocatòria biennal, per 
tal de promoure idees i projectes encaminats a potenciar l’ús de 
la llengua catalana en qualsevol àmbit. 
Aquestes bases s’aplicaran a la desena edició del premi i a les 
successives edicions que es convoquin, llevat que s’aprovin unes 
noves bases que les substitueixin o les modifiquin. 
El procediment per a la concessió del premi regulat en aquestes 
bases es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure 
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Participants

Es podrà presentar a aquest premi qualsevol persona física o jurídica, 
associació, col·lectiu o grup que hi estigui interessat.
En el cas de les persones físiques, aquestes han d’ésser majors 
d’edat. En el supòsit d’ésser una persona jurídica, aquesta ha de ser 
un ens sense ànim de lucre.

Característiques tècniques dels projectes

Per optar a aquest premi cal presentar un projecte que incideixi en 
tota la població o en un col·lectiu determinat (joves, associacions, 
comerç, empresa, immigració, etc.) per aconseguir que el català 
hi sigui més present com a llengua de comunicació i de treball i 
per estimular un canvi lingüístic en persones o organitzacions que 
normalment no fan servir aquesta llengua.
Els treballs que concorrin a aquest premi, que s’han de presentar 
en llengua catalana, poden ser tant idees inèdites com projectes 
ja duts a terme, sempre que se’n justifiqui l’aplicabilitat a la realitat 
de Reus. 
Es valorarà tant la validesa i l’originalitat com el desenvolupament 
tècnic del projecte. Es tindrà en compte que inclogui la justificació, 
és a dir, les dades en què es basa, els objectius generals i espe-
cífics, la metodologia d’aplicació, les activitats, la temporalització, 
els indicadors d’avaluació de resultats, els recursos necessaris i el 
pressupost. 
També es recomana l’adequació a la realitat de Reus, a partir de 
dades ja publicades o bé obtingudes per l’autor/a. 
L’Ajuntament de Reus i el Centre de Normalització Lingüística de 
l’Àrea de Reus Miquel Ventura es reserven el dret de portar a ter-
me o no aquests projectes o bé d’adaptar-los o modificar-los com 
a condició prèvia a la seva realització si es considera convenient.

Jurat 

El jurat del premi estarà format per: 
· M. Dolors Sardà Lozano, regidora d’Ensenyament i Política Lin-

güística de l’Ajuntament de Reus, que presidirà el jurat
· Marc Arza Nolla, regidor de d’Innovació, Empresa i Ocupació 

de l’Ajuntament de Reus
· Ester Franquesa Bonet, directora general de Política Lingüística 

i presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística
· Isidor Marí Mayans, sociolingüista, membre de la Secció Filolò-

gica de l’Institut d’Estudis Catalans
· Anna Montserrat Ciurana, professora de Planificació Lingüística 

a la Universitat Rovira i Virgili
· Francesc Marco Palau, membre del Secretariat de la Platafor-

ma per la Llengua 
· Patrícia Fernández Soto, directora de Canal Reus TV 
· Anna Saperas Tuset, directora del Centre de Normalització Lin-

güística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
· Raquel Prius Sardà, cap de la Regidoria d’Ensenyament i Políti-

ca Lingüística i de la Regidoria de Formació per la Integració de 
l’Ajuntament de Reus, que actuarà com a secretària del jurat, 
amb veu i sense vot

Condicions addicionals i 
compromisos dels premiats

· La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació de les 
bases.

· Cada participant pot presentar més d’un projecte al premi.
· Els concursants podran reclamar els seus treballs a la Regidoria 

d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus 
durant els tres mesos següents al lliurament del premi. Només 
es retornaran a qui n’acrediti ser l’autor/a.

· La persona o col·lectiu participant que resulti guanyador es com-
promet a cedir de forma no exclusiva a l’Ajuntament de Reus els 
drets de propietat intel·lectual corresponents a l’explotació de 
l’obra, per la qual cosa haurà de signar el corresponent docu-
ment de cessió com a condició d’eficàcia del veredicte del jurat. 

· En el cas que la persona o col·lectiu faci qualsevol tipus de di-
fusió del projecte premiat, haurà de fer-hi constar la referència 
“Treball premiat en el 10è Premi d’Idees per Promoure l’Ús del 
Català 2014. Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de 
l’Ajuntament de Reus i Centre de Normalització Lingüística de 
l’Àrea de Reus Miquel Ventura”.

· Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o qualsevol 
dubte que sorgeixi en aplicar-les serà resolt per l’organització.

Presentació dels projectes i terminis 

Els projectes concursants s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament de Reus (plaça del Mercadal, 1, 43201, 
Reus) abans de les 14 h del dia 13 d’octubre de 2014. Tots aquells 
projectes que arribin amb posterioritat a la data i hora previstes no 
podran concórrer al premi.
Els treballs, que han d’estar signats amb pseudònim, s’han de 
presentar en suport informàtic (PDF, enregistrat en un CD format 
9660 o en un llapis de memòria). En qualsevol cas caldrà presen-
tar-ne nou còpies.
A part, i en un sobre tancat, s’hi hauran d’indicar el nom i els cog-
noms, el NIF, l’adreça, el telèfon i l’adreça electrònica.
En aquest sobre s’hi inclourà, a més, una declaració jurada con-
forme l’autor/a no incorre en cap dels supòsits de prohibició 
d’obtenció de la condició de beneficiari que preveu l’article 13.2 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Import del premi

L’Ajuntament de Reus dota el 10è Premi d’Idees per Promoure 
l’Ús del Català d’un import total de 2.000 euros. El jurat es reserva 
el dret d’atorgar també alguna menció honorífica i de declarar el 
premi desert. 
L’import del premi estarà subjecte a les retencions legalment es-
tablertes.
En les successives convocatòries es podrà modificar la dotació 
econòmica d’aquest premi.

Lliurament del premi

El premi es lliurarà abans de final de 2014 en un acte organitzat per 
la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de 
Reus i el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus 
Miquel Ventura.
La Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística, encarregada de la 
tramitació del corresponent expedient, comunicarà a tots els par-
ticipants si el seu projecte és un dels finalistes així com el dia de 
l’acte de lliurament del premi. 


