
12.-MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP-PC, PDeCAT-

DEMÒCRATES, ERC-MES, i ICV-EUiA PER LA CREACIÓ D'UN NOU PREMI

LITERARI A SANT CUGAT

ATÈS 1 Actualment, a Sant Cugat comptem amb diversos premis literaris. A part del Premi de poesia de 

Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater, un dels certàmens poètics en llengua catalana més ben dotats, 

trobem els Jocs Florals de la Gent Gran -que se celebren des de 1977-, el Premi de narrativa infantil, el 

Concurs de Microrelats del mitjà de comunicació públic local Cugat.cat, el premi Pere Ferrer de narrativa 

història breu organitzat per Òmnium Cultural i adreçat a alumnes de secundària, el Premi de treball de 

recerca de Batxillerat del Memorial Manuel Vázquez Montalbán, el Premi literari Gausacs Amunt, organitzat

pels Castellers, per escrits relacionats amb el món casteller i la cultura popular i tradicional catalana o el 

Premi Gabriel Ferrater per a centres educatius de Secundària, convocat des de fa 20 anys amb l'ànim 

d'estimular entre l'alumnat de secundària l'hàbit de l'escriptura literària i de promoure el coneixement de la 

figura de l'autor.

ATÈS 2  L'escriptura  i  la  lectura  ens  aporten  múltiples  beneficis.  Escriure  contribueix  al  rendiment

acadèmic, però també al laboral. Ens ajuda a estructurar i endreçar el pensament, a estimular la creativitat, a

aprendre a organitzar-nos i a millorar les nostres competències lingüístiques. Escrivint també desenvolupem

les capacitats artístiques, la curiositat d'exploració i d'investigació. Així, de manera natural augmentem el

nostre coneixement i la nostra cultura, així com treballem totes les nostres intel·ligències.

Llegir  ens  ajuda  a  millor  la  concentració,  alimenta  la  imaginació  i  afecta  el  nostre  desenvolupament

intel·lectual. Ens ajuda a millorar la comprensió, fomenta el pensament lògic i abstracte, ens fa exercitar la

memòria i enriqueix el nostre vocabulari i la manera com ens expressem, tant escrita com verbalment.

ATES 3 Que l'escriptura i especialment la lectura són elements de transmissió cultural insubstituïbles, que

alimenten  la  dimensió  cultural  de  la  nostra  societat  i  ajuden  a  crear  imaginaris  col·lectius,  profunds  i

complexos que alhora requereixen d'un exercici actiu i crític que ajuda a construir ciutadans reflexius, oberts

i crítics.

PER TOT L’ANTERIOR, EL PLE DE SANT CUGAT ACORDA:

ACORD PRIMER/ÚNIC: Proposar  al  Consell  Municipal  de  Cultura  de  Sant  Cugat  que  treballi  la

proposta de creació d’un premi literari de narrativa catalana a Sant Cugat per tal de fomentar l’escriptura i la



lectura entre els santcugatencs i santcugatenques. Un premi amb dotació econòmica i que aconsegueixi una

referencialitat en les zones de parla catalana.

Sant Cugat del Vallès, 12 de juny del 2018


