
	
 

Un projecte internacional del PEN Català  entre 
els 66 seleccionats per la Comissió Europea dins 

el programa Creative Europe 
 
 

El programa internacional del PEN Català ENGAGE! YOUNG PRODUCERS. 
BUILDING BRIDGES TO A FREER WORLD ha estat un dels 66 programes 
seleccionats per The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency de la 
Comissió Europea dels més de 584  presentats, dins del programa Creative Europe, 
segons s’ ha fet públic avui, divendres, 28 d’abril. 

Engage! Young Producers Building Bridges to a Freer World  és un projecte cultural 
d’abast europeu liderat pel PEN Català que vol promoure la participació dels joves en 
la vida cultural i literària com a forma d’apoderament i de foment del pensament crític i 
d’una millor comprensió de les realitats multiculturals. 

El projecte s’adreça a les organitzacions literàries petites i mitjanes i a les xarxes  
culturals europees (ICORN, PEN INTERNACIONAL i UNESCO Cities of Literature), 
per tal de garantir que segueixin essent rellevants en el futur, mitjançant l’enfortiment 
de la seva relació amb el públic jove.  

L’estratègia és crear un protocol basat en els mètodes de coproducció cultural que 
ajudi les organitzacions literàries a trobar formes innovadores i creatives d’interactuar 
amb la gent jove. 

El projecte inclou aspectes com la formació, la recerca, el disseny i l’avaluació d’una 
metodologia pròpia de desenvolupament d’audiències, l’intercanvi d’experiències, o el 
debat públic sobre el paper d’aquestes organitzacions i la participació dels joves en la 
vida cultural dels seus pobles i ciutats.  

Aquest projecte està liderat pel PEN Català i té com a socis les organitzacions 
culturalsDet Fria Ordets Hus (Vaxjo, Suècia), Krakow Festival's Office (Cracòvia, 
Polònia) i el Writers’ Centre Norwich (Norwich, Regne Unit). Tindrà una durada de 2 
anys i es programaran activitats culturals en diverses ciutats europees en col·laboració 
amb festivals, institucions culturals locals, ajuntaments i escoles de secundària. 

El projecte culminarà amb un congrés internacional que tindrà lloc a la ciutat de 
Barcelona. 


