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Per dur a terme l’anàlisi s’han revisat un
total de 40 iniciatives de 10 països, així com
també s’han realitzat dues entrevistes a les
persones responsables de dos d’aquests
projectes, el First Literary Dates, de Barcelona, i el Proyecto Mandarache, de la ciutat de
Cartagena.
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Aquest document breu analitza els factors
més rellevants del conjunt d’iniciatives de
bones pràctiques detectades pel projecte
Engage! i que es recullen al web del projecte.

Gràfic 1: Nombre de projectes per país

En aquest informe es destaquen, principalment, els factors clau de les diferents iniciatives per promoure la participació cultural
activa i el desenvolupament de competències personals entre la gent jove. Prèviament,
però, es fa una aproximació general als objectius que pretenen assolir.
Degut a l’elevat nombre d’iniciatives i al caràcter breu de l’informe, a continuació s’exposen dos gràfics a tall de resum. El primer
permet veure el repartiment de projectes
entre els diversos països que hi han participat, mentre que el segon mostra els àmbits
competencials més treballats en el conjunt
de les iniciatives presentades.
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Gràfic 2: Nombre de projectes segons les competències principals treballades
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1. OBJECTIUS

1. OBJECTIUS

La primera secció de l’informe, organitzada en sis apartats, recull els objectius compartits per un major nombre d’experiències: els socials (1); l’accés a la
cultura i la participació en la vida cultural (2); el foment de la creativitat (3); la
promoció de la literatura, l’escriptura i la lectura (4); la potenciació de la interdisciplinarietat (5) i, finalment, l’apoderament de les persones joves (6).
En primer lloc, un gran nombre de
projectes comparteixen objectius
socials. D’una banda, hi ha iniciatives
que persegueixen la integració social
de certs grups poblacionals, depenent del
context on es trobi el projecte (com el projecte The Poetry Project). De l’altra, molts
projectes debaten o reflexionen sobre diverses temàtiques socials, com bé poden ser el
coneixement de realitats culturals i socials
sovint silenciades (Scomodo), les desigualtats socials (Writing and Solidarity - A dialogue of generations), o temes com la radicalització, les diferents creences religioses
o els valors humans en la societat actual
(Searching for Nadia). Per acabar, també n’hi
ha que volen inspirar una nova generació
d’escriptors joves compromesos políticament
(The Orwell Youth Prize). En aquest àmbit,
diversos projectes també posen l’accent en el
treball del pensament crític (Proyecto Mandarache, The Orwell Youth Prize o Det Fria
Ordets Hus).
En segon lloc, moltes iniciatives tenen com
a objectiu ampliar l’accés a la cultura i fomentar la participació en la vida cultural.
El projecte School of Reading, per exemple,
mitjançant la promoció de la lectura, vol donar eines per facilitar i fer més efectiu l’accés
a la cultura, especialment a la literatura, que
permeti als participants formar part de la
vida literària. Altres projectes que tenen la
mateixa finalitat són Grectubers (en l’àmbit
4

del teatre) o Moving Cinema. Convé també
ressaltar el Proyecto Mandarache o el Livet
Bitch!, que vol enfortir la posició i les oportunitats de les noies joves que hi participen, amb l’objectiu d’incrementar la
seva implicació en la vida cultural.
En tercer lloc, la creativitat també
és un concepte que apareix en molts
projectes, en els quals es pot buscar
l’estimulació de la innovació i creativitat artística (The Roundhouse), la descoberta
dels processos propis de creació contemporània (En Residència), la pròpia transformació (Versembrant) o la vivència d’un procés
de creació d’una obra, de principi a fi, com en
el cas de Scomodo. En aquest sentit, moltes
iniciatives volen inspirar el jovent, és a dir,
donar-los l’oportunitat de crear nous imaginaris, noves opcions d’allò que és possible (The Roundhouse, Young Muslim Writers
Awards).

Escritura en vivo

En quart lloc, s’ha de destacar que són molts
els projectes que comparteixen la promoció
de la literatura, l’escriptura i la lectura. Com
a exemples, podem esmentar el projecte
Foment de la lectura en llengua catalana per
a joves lectors, la iniciativa Escritura en vivo,
que busca promoure la creació literària i l’escriptura de manera molt original, o Literapolisbcn, que vol aconseguir el mateix objectiu
mitjançant l’experiència d’una vivència positiva. En aquest sentit, convindria destacar
que són bastants els projectes que intenten
deselititzar la literatura, és a dir, fer-la més
propera, quotidiana i informal (Versembrant, First Literary Dates o The Hiphop Shakespeare Company).
D’altres, en canvi, promouen la interdisciplinarietat, és a dir, la relació
entre diverses arts, com en el cas del
FLIC (festival de literatura i arts infantil i juvenil de Catalunya) o del projecte The
Hip-hop Shakespeare Company, en el qual
s’uneix la música hip-hop amb la literatura
de Shakespeare.

Per acabar, cal ressaltar que moltes iniciatives persegueixen apoderar la gent jove, sigui
creativament, fent seu el dret d’expressió
o en relació amb habilitats d’escriptura o
comunicació (Young Muslim Writers Awards
o Gulbenkian). Amb aquesta visió de posar
la persona al centre, per a d’altres projectes és molt important reconèixer les seves
inquietuds i potenciar les seves necessitats
culturals (First Literary Dates o Lava), així
com donar veu a les persones joves,
donar-los el protagonisme del projecte (Young Company Writers).

What’s your story
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2. FACTORS CLAU _ Promoció de la participació cultural activa entre els joves

Aquest apartat, que conforma el cos principal de l’informe, està dividit en dos
subapartats. El primer recull els factors clau de les 40 iniciatives que incideixen
en la promoció de la participació cultural activa entre els joves (2.1), mentre que
el segon exposa aquelles característiques que afavoreixen el desenvolupament
de competències personals (2.2), també entre les persones joves.

poden ser propers als joves, com són el rap
(Versembrant) i el hip-hop (The Hip-hop
Shakespeare Company). Finalment, també
trobem aquest factor en iniciatives que sorgeixen arran d’una necessitat social concreta,
com en el cas de Tomorrow is never a new
day o The Poetry Project, que intenta que els
joves refugiats puguin superar els sentiments
d’alienació al país d’arribada.
a. En estreta relació amb l’anterior, cal destacar el factor de l’apoderament. En el cas
del Proyecto Mandarache, per exemple, es
cedeix el poder de decisió als participants,
que són els membres del jurat, de manera
que es promou que se sentin importants
i responsables, cosa que també passa al
Premi de Literatura Protagonista Jove. En
un mateix sentit, tot i que amb un format
i finalitat diferents, hi ha els projectes
Young Ambassadors o Young Muslim Writers
Awards.

2.1. Promoció de la participació
cultural activa entre els joves

iniciatives (4); la mostra o celebració final (5)
i, en darrer lloc, les noves tecnologies i les
xarxes socials (6).

Els factors clau d’aquest primer àmbit d’anàlisi s’estructuren en sis categories: la persona
al centre (1), que consta al seu torn de l’apoderament (1.a) i l’autogestió (1.b) com a subtemes; els vincles (2), en què podem trobar
tres subapartats: les persones referents (2.a),
el canvi de rols (2.b) i la reflexió en comú
(2.c); la creació i els processos de cocreació
(3); la normalització o deselitització de les

En primer lloc, un dels principals factors és el de situar la persona al centre, és a
dir, veure quines són les seves necessitats i
reconèixer les seves inquietuds. Com a exemple, tenim el projecte First Literary Dates, on
les possibilitats de lectura són molt àmplies
i que, a més, inclou lectures demanades
per l’alumnat. Aquesta característica també
la trobem als projectes que treballen amb
música, ja que han triat dos llenguatges que
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b. Un últim factor clau en aquest sentit és
el de l’autogestió, és a dir, la independència i autonomia a l’hora de gestionar, molt
relacionada amb la motivació. Projectes
com Scomodo o Turfu les éditions en posen
de manifest la rellevància. En el primer, per
exemple, a part de la creació del diari, que
comporta multitud de rols diferents que
van rotant-se, hi ha altres subprojectes vinculats, com el de la rehabilitació d’edificis
abandonats per organitzar-hi festivals d’art.
Alhora, altres projectes que no són cent per
cent autogestionats també contenen elements d’autogestió o, si més no, de poder
de decisió. N’és exemple The Roundhouse,
que compta amb el Consell Assessor de la
Joventut, un grup de joves que assessora
l’entitat en la presa de decisions.

Roundhouse Young Advisory Board

El factor dels vincles és també remarcable, atès que són molts els projectes que
potencien els lligams entre persones diverses. Hi ha iniciatives que afavoreixen el contacte entre joves, com en el cas del Proyecto
Mandarache o First Literary Dates, mentre
que d’altres asseguren que es pugui fer xarxa
amb persones amb idees afins, com en el cas
de Tomorrow is never a new day, que capacita els joves escriptores provinents de zones
desfavorables dels països nòrdics. Tot i que
amb una altra finalitat, també la iniciativa
The Poetry Project relaciona persones que es
troben en un moment vital molt diferent.
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a. En aquest àmbit, també trobem projectes
que compten amb persones que poden ser
referents per al jovent, un factor que promou una participació cultural activa. Com a
exemple, poden esmentar el projecte Letras
y Fútbol, en el qual membres de l’Athletic
Club de Bilbao es comprometen a llegir els
llibres que persones aficionades o lectores
els trien. També el projecte Young People’s
Laureate, si bé diferent, tria una persona
amb una característica concreta, en aquest
cas un/a poeta jove, per així inspirar i fer
participar la població jove de Londres. Un
altre exemple és el projecte Young Ambassadors, en el qual joves de 15-17 anys
són designats ambaixadors durant un any,
compartint la seva passió per la lectura i
l’escriptura amb la seva escola i comunitat.
b. El canvi de rols és un altre factor important, ja que comporta que la persona assumeixi rols diferents dels habituals. Com
en el cas d’En Residència, això fa aparèixer
noves formes de veure’s un mateix, noves
maneres de mostrar-se i de relacionar-se
(també ho podem veure als projectes interdisciplinaris Versembrant o The Hip-hop
Shakespeare Company). En el primer, s’aprenen els conceptes bàsics del rap, del ritme i
dels recursos literaris per després ajustar el
text a la música, mentre que en el segon es
creen noves peces amb el llenguatge líric de
Shakespeare i els ritmes del hip-hop.
c. Per acabar, s’ha de destacar que moltes
iniciatives afavoreixen la reflexió en comú,
on els participants poden sentir-se lliures
a l’hora d’expressar-se en tallers i debats,
espais que poden ser menys o més guiats.
Un exemple de procés definit i pautat és el
de DeBAT a BAT, on la gent jove es veuen
8
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exposada a una sèrie de preguntes que
guien aquest procés d’anàlisi i comprensió.
El format dels tallers i els debats afavoreix
l’expressió, el saber explicar-se de manera
participativa, l’escolta activa i el diàleg.

Moving Cinema

En tercer lloc, cal esmentar l’aspecte de
la creació. D’una banda, són molts els projectes que afavoreixen la creació d’una obra,
que pot ser de caràcter individual o col·lectiu.
Moltes d’aquestes iniciatives compten amb
mentors o mentores que donen suport durant tot el procés (Young Company Writers,
Writing and Solidarity, Livet Bitch!) o amb
tallers previs de preparació, amb l’objectiu
de crear peces (que poden ser literàries) sorgides de la reflexió personal. D’altra banda,
molts projectes són processos de cocreació:
quan un grup, conjuntament amb un artista,
duu a terme tot el procés de creació d’una
obra. Això ho podem trobar a En Residència, Versembrant, The Hip-hop Shakespeare
Company i, en menor grau, també a Moving
Cinema o a The Orwell Youth Prize. L’avantatge d’ambdós processos és que l’alumnat és
el responsable i protagonista de tot el procés
i el resultat final.

Ressaltar en aquest punt que una característica que també comparteixen diverses
experiències és la de la normalització o, concretament, deselitització (tal com per exemple expliquen des del projecte Versembrant),
és a dir, la voluntat de fer la literatura més
propera i informal. N’és un exemple el projecte First Literary Dates, que pretén que el
fet de parlar sobre qüestions culturals s deslligui del marc acadèmic amb el qual s’associa i es converteixi en una conversa informal
i natural. Amb la tria de llibres passa el mateix, ja que troben llibres que les persones
joves senten propers i no associen a l’àmbit
acadèmic. També podem posar d’exemple el
projecte Proyecto Mandarache, que crea un
marc que desestigmatitza llegir, tal com diu
Alberto Soler (coordinador dels premis Mandarache Hache), i allibera el prejudici que és
d’«empollons».

En cinquè lloc, cal també destacar la
mostra o celebració final que, de diferent
manera, trobem en moltes iniciatives. En el
cas de First Literary Dates, un dia a l’any es
troba tot l’alumnat, amb l’al·licient de conèixer altres persones de la seva edat, de donar-se a conèixer i de tenir un espai proper
sense, en aquest cas, tenir el professorat gaire a prop. Un altre tipus de mostra és la que
té lloc com a resultat d’un procés de creació,
com les iniciatives tipus En Residència, que
culminen amb la mostra final del que s’ha
anat treballant.

les novel·les, o el del projecte Writing and
Solidarity, dispositius carregats de novel·les
contemporànies en format digital.

Per acabar, en menor mesura, una altra
característica que comparteixen algunes de
les iniciatives presentades són les noves
tecnologies o les xarxes socials, eines que
usen quotidianament les persones joves. El
projecte Searching for Nadia, per exemple,
va crear un espai online de debat per tal que
joves d’arreu d’Europa poguessin compartir
impressions, mentre que Literapolisbcn fomenta la literatura a través de l’aprenentatge
gamificat. Altres iniciatives que estructuren
el projecte a partir de plataformes en línia
són Grectubers o Turfu les éditions.

The Orwell Youth Prize

a. En alguns projectes, una manera d’incentivar la participació és la possible
obtenció de premis, com els de l’aplicació
Literapolisbcn, que ofereix descomptes i
entrades per visitar espais relacionats amb
9
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2. FACTORS CLAU _ Promoció del desenvolupament de competències personals entre els joves

Taula 1: Resum dels factors exposats

FACTOR

EXPLICACIÓ

EXEMPLES

Veure quines són les necessitats
de la persona i reconèixer les
seves inquietuds.

First Literary Dates, Versembrant,
The Hip-hop Shakespeare Company

1.a. Apoderament

Cedir el poder de decisió, en major o menor grau, als participants.

Mandarache, Premi de Literatura
Protagonista Jove, Young Ambassadors, Young Muslim Writers
Awards

1.b. Autogestió

Independència i autonomia de
gestió, en major o menor grau.

Scomodo, Turfu les éditions

Potenciar el contacte i els lligams
entre persones.

Proyecto Mandarache, First Literary Dates, Tomorrow is never a
new day, The Poetry Project

2.a. Persones referents

Persona que, degut a una característica concreta, pot promoure
la participació entre joves.

Letras y Fútbol, Young People’s
Laureate, Young Ambassadors

2.b. Canvi de rols

Assumir rols diferents dels habituals.

En Residència, Versembrant, The
Hip-hop Shakespeare Company

2.c. Reflexió en comú

Espais d’expressió lliure entre els
participants d’un projecte.

DeBAT BAT

Experiència del procés de creació
d’una obra, individual o col·lectiu,
que pot comptar amb mentors o
mentores o artistes residents.

En Residència, Versembrant, The
Hip-hop Shakespeare Company
i, en menor grau, també Moving
Cinema o The Orwell Youth Prize

4. Normalització / deselitització

Apropar la literatura, que
gaudeixi d’un procés més natural,
fluid i quotidià.

First Literary Dates, Proyecto Mandarache

5. Mostra / celebració final

Espai extraordinari que culmina
un procés i pot comptar amb
una mostra resultant o tenir un
format i finalitat diferent.

First Literary Dates, En Residència

Incentius, guardons o distincions
que es donen si s’assoleixen certs
objectius.

Literapolisbcn, Writing and
Solidarity

Ús dels espais digitals entre
joves.

Searching for Nadia, Literapolisbcn, Grectubers, Turfu les éditions

1. Situar la persona al centre

2. Vincles

3. Creació i cocreació

5.a. Premis

6. Noves tecnologies i xarxes
socials
10

2.2. Promoció del desenvolupament de competències personals
entre els joves
En aquest segon subapartat, els factors clau
de les iniciatives presentades són analitzats
pel que fa al desenvolupament de competències personals, a partir de tres dimensions:
la personal, fent referència a l’individu; la
interpersonal, referent al conjunt de les relacions entre una persona i el seu entorn; i la
sociocultural, que té a veure amb la realitat
que ens envolta, l’anàlisi que en fem i com
ens hi relacionem. Alhora, cada dimensió es
divideix, d’una banda, en els aspectes que
fan referència a la tipologia de projecte i, de
l’altra, en les característiques que es deriven
transversalment de les diferents tipologies
d’iniciatives.

Dimensió personal
Segons el tipus de projecte:
Els processos de creació i els de cocreació, conjuntament amb un artista (que trobem a les iniciatives FLIC o En Residència),
promouen que les persones joves visquin un
procés de creació sencer, cosa que estimula
la creativitat i la innovació, a més de fer-los
treballar reflexionant i analitzant la realitat
que els envolta. Alhora, en tractar-se d’un
procés, s’afavoreix el canvi de rols, de manera que es fomenten multitud de competències, com per exemple la tecnològica en el
moment d’editar un videoclip.

Els tallers de lectura, en un format més
clàssic, a més d’incidir en la comprensió lectora i l’expressió oral, afavoreixen molt directament l’escolta i les habilitats dialèctiques.
Els tallers d’escriptura, si bé tenen més
o menys incidència en certes competències
depenent del format, principalment incideixen en la comprensió lectora, l’expressió
oral i escrita i la creativitat, fet que afavoreix
la confiança, la imaginació, el lideratge i la
col·laboració (The Roundhouse). Molts projectes també fomenten el pensament crític, com
Writing and Solidarity, que fa molt d’èmfasi
en l’anàlisi i reflexió sobre les desigualtats
socials i les persones d’entorns menys privilegiats, o el projecte The Orwell Youth Prize,
que també inclou mentories i tallers de debat, els quals afavoreixen l’autoconfiança i la
seguretat a l’hora d’escriure.
En aquest últim sentit, altres projectes usen
l’escriptura per incidir concretament en
l’apoderament. El projecte Tomorrow is never
a new day, per exemple, dona eines a joves
escriptors/ores provinents d’entorns desafavorits dels països nòrdics per tal que puguin
compartir la seva experiència, o els Young
Muslim Writers Awards, que persegueixen la
millora de l’alfabetització infantil i l’escriptura creativa.
Els projectes d’arts en viu i de caràcter
improvisatiu, com Escritura en vivo, a més
de promoure la lectura i l’expressió escrita
de forma original, fomenten la improvisació,
l’adaptació ràpida a contextos canviants (ja
que hi ha diferents proves i dinàmiques) i i la
interpretació en directe davant d’un públic.
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Segons les característiques del projecte:
La interdisciplinarietat té una gran incidència en diverses competències de la
dimensió personal. D’una banda, amb exemples com Versembrant o The Hip-hop Shakespeare Company, a més de l’aprenentatge en
l’àmbit concret de la literatura (treballen la
fonètica o la mètrica, així com la paronomàsia, l’al·literació o la metonímia), promouen
una anàlisi crítica del nostre context a l’hora
de crear els textos, això afavoreix una consciència reflexiva i analítica.

Orgull de classe
Maria Arnal EN RESiDÈNCiA al Milà i Fontanals/
Anna Pantinat EN RESiDÈNCiA al Comas i Solà/
Martí Sales EN RESiDÈNCiA al Narcís Monturiol.

2. FACTORS CLAU _ Promoció del desenvolupament de competències personals entre els joves

Per acabar, cal afegir que tots els processos
esmentats fomenten la imaginació, entesa
com la creació de nous imaginaris, de manera que puguem concebre noves realitats que
potser mai abans ens havíem plantejat. N’és
un bon exemple la iniciativa Young Muslim
Writers Awards, que ofereix noves experiències, tals com tallers o concursos, per tal
de crear nous imaginaris i incrementar les
aspiracions i ambicions dels i de les joves
musulmanes.

Segons les característiques del projecte:

Segons el tipus de projecte:

El treball en equip, que comparteixen
molts projectes (Escritura en vivo o Premi de
Literatura Protagonista Jove), fomenta l’escolta de l’altre, les habilitats dialèctiques i les
competències d’expressió oral, a més d’afavorir el reconeixement de la feina feta per
una altra persona. En aquesta mateixa línia,
els projectes que creen una comunitat nova,
una nova agrupació de persones, com en el
cas del Proyecto Mandarache, promouen una
autoimatge positiva, individual i com a grup.
A més, es fomenta l’apoderament individual
i grupal, ja que passen a ser responsables
de la presa de decisió al llarg del projecte, a
més de ser-ne els protagonistes. Finalment,
s’ha d’assenyalar que la cooperació i la cohesió de grup també poden treballar-se des
d’iniciatives interdisciplinàries, com passa a
En Residència, projecte en què s’estableixen
nous vincles amb els i les companyes i l’artista resident.

Els processos de cocreació afavoreixen
l’empatia perquè, en promoure canvis de rol,
permeten sortir del fer habitual d’una persona, veure’ns a nosaltres mateixos d’una
altra manera i situar-nos al lloc de l’altre. Al

L’autogestió, que trobem en projectes
com Scomodo o Turfu les éditions, afavoreix
multitud d’habilitats, ja que els participants,
mitjançant un procés de rotació, duen a ter-

Cal subratllar també la vinculació dels projectes interdisciplinaris amb el foment de la
creativitat, en àmbits tan diferents com l’escriptura, la música o les arts visuals, ja que
es creen noves paraules, llenguatges, ritmes
o músiques. També en aquest sentit, aquestes iniciatives fomenten l’expressió personal
i l’exploració de les motivacions pròpies de
cadascú, a més de desbloquejar diferents
habilitats artístiques, afavorint la confiança
en sí mateix.
L’organització d’esdeveniments, com en
el cas de l’acte final del projecte First Literary
Dates, potencia competències d’organització
i emprenedoria. En el cas d’aquest projecte concret, al principi de curs l’alumnat es
reparteix les tasques de l’acte final: avaluadors de les diverses taules, reporters o moderadors; i reben una formació sobre com
afavorir la participació. Un altre exemple és
KulturCrew, on segons el rol poden desenvolupar-se habilitats com ara d’expressió oral,
a l’hora de fer presentacions o fer d’amfitrió,
tècniques (llum o so) o organitzatives (com a
hostes dels artistes, etc.).
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mateix temps, els projectes de creació que
compten amb la figura mentora també potencien la interacció activa entre persones
diverses. Un exemple és el de The Poetry
Project, en què joves refugiats de 14 a 18
anys es troben regularment amb persones de
Berlín que actuen com a mentorso mentores
perquè puguin aprendre la llengua i, a través
de l’expressió escrita (poesia), s’espera ajudar-los a superar els sentiments d’alienació.

Scomodo

La llibertat a l’hora d’escollir o de desenvolupar una activitat, que comparteixen
molts projectes, incideix en la creativitat i
l’apoderament de la persona. Com a exemple,
trobem el projecte Grectubers, on els joves
decideixen si volen parlar de l’argument o
prefereixen entrevistar els actors, a més més
d’haver d’assumir tot el procés de creació, en
aquest cas, d’un vídeo de Youtube.

Dimensió interpersonal
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me diverses tasques. Això fomenta la cohesió
de grup, el treball col·laboratiu i la complementarietat, a més de reforçar una autoimatge positiva i donar l’opció de perseguir
les motivacions personals i del grup. A més a
més, l’apoderament és absolut, ja que assumeixen la responsabilitat de tot el procés.
Per acabar, cal dir que altres projectes, encara que no són autogestionats, compten
amb un grup de joves com a òrgan consultor,
de manera que poden aportar suggeriments
sobre els continguts, implicar-se en el disseny del projecte i formar part de la presa
de decisions (Livet Bitch!, per exemple), un
aepecte que també incideix en les mateixes
competències.

First Literary Dates, on van penjar-se fotos de
les persones lectores en tot l’entorn de l’institut, un treball que, a més, s’havia fet entre
els alumnes d’ESO i batxillerat.

En resum, a través de la lectura, en paraules d’Alberto Soler (coordinador dels premis
Mandarache Hache), els i les joves es converteixen en agents del canvi i desenvolupen
l’empatia, aprenen a situar-se en el lloc del
protagonista o a reconèixer la realitat del
que llegeixen en persones de l’entorn. A més,
globalment, aquests projectes afavoreixen
l’establiment de nous vincles i xarxes, sovint
de persones amb els mateixos interessos.

El treball intergeneracional també incideix en la dimensió interpersonal, com posa
de manifest el projecte First Literary Dates,
on alumnes de batxillerat treballen amb
estudiants d’ESO, o el Proyecto Mandarache,
on la relació alumne-professor canvia, ja que
passa a ser més horitzontal, a més de tenir
lloc en un marc educatiu que, tot i pertànyer
a l’educació formal, és no formal. D’una altra
manera, la persona especialista, que pot ser
mentora i/o artista, també fomenta el vincle
entre dos mons que, a priori, no es tocaven
(com a Foment de lectura en llengua catalana
per a joves lectors), a més d’establir contacte
amb persones amb un bagatge i un context
social diferent.
La mostra d’un projecte o de les persones que hi participen potencia la creació
d’una comunitat, el respecte, el protagonisme i la consciència, tal com podem veure a
14
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Dimensió sociocultural

del sentiment de pertinença, de formar part
d’un grup.

Segons el tipus de projecte:
Els processos de cocreació també permeten desenvolupar noves maneres de relacionar-se amb la cultura i amb el camp concret
en què es treballi, a més de promoure l’adquisició d’un nou llenguatge, d’una nova manera d’entendre el nostre entorn, de manera
que fa augmentar la nostra sensibilitat cap a
la realitat que ens envolta.
Segons les característiques del projecte:

Mandarache

L’anàlisi i reflexió, que molts projectes
comparteixen (com el Moving Cinema, en el
qual es treballa sobre guions i estils cinematogràfics), contribueixen al desenvolupament
d’un pensament crític, a l’estimulació d’una
major sensibilitat i fan coneixèixer realitats
diferents. El projecte DeBAT a BAT per exemple, a través de colors, formes, olors i altres
recursos creatius, potencia l’experimentació
i la visió del món d’una manera diferent, que
causa diferents reaccions.

Les mostres o jornades finals de les
iniciatives, com en el cas del Proyecto Mandarache, First Literary Dates o En Residència
promouen la participació activa de totes les
persones participants i l’expressió oral i/o
artística de forma pública, a més de fer-ho
conjuntament amb altres persones i, sovint
amb convidats referents de l’àmbit concret
del projecte.

La col·laboració de diversos agents, com
en el Proyecto Mandarache, fomenta la capacitat per participar activament en la vida
cultural en les persones que formen part
d’un projecte i també promou el pensament
crític. A més, la vivència de noves experiències potencia l’absorció de noves idees i el
desenvolupament d’opinions i criteris. Finalment, cal dir que el treball en grup, és a dir,
ser partícip d’un nou procés de forma acompanyada, contribueix al desenvolupament

A tall de conclusió, hi ha força projectes que
treballen la capacitat democràtica, és a dir, la
capacitat comunicativa, de pensament analític, d’enfocament crític i de reflexió. Podem
agafar com a exemple l’equipament Det Fria
Ordets Hus, que prepara tallers i projectes
escolars per promoure el diàleg, l’escriptura
i el debat. Aquest equipament suec, en concret, treballa la capacitat d’unir el passat i el
present, juntament amb la capacitat d’interpretar, explorar i explicar la història.
15

2. FACTORS CLAU _ Promoció de la participació cultural activa entre els joves

DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

DIMENSIÓ PERSONAL

Taula 2: Resum dels factors exposats
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3. BIBLIOGRAFIA
La bibliografia ha estat ordenada segons els països on es troben els projectes
analitzats.

FACTOR

ÀMBITS COMPETENCIALS

Procés de creació i cocreació

Creativitat i innovació, a més d’anàlisi i reflexió.

Taller de lectura

Comprensió lectora i expressió oral, com també
l’escolta i les habilitats dialèctiques.

Taller d’escriptura

Comprensió lectora i expressió oral i escrita, així
com la creativitat, el pensament crític i l’apoderament.

Projecte d’arts en viu i de
caràcter improvisatiu

Improvisació, adaptació ràpida a contextos canviants i i la interpretació davant d’un públic.

Interdisciplinarietat

Àmbit literari, així com anàlisi crítica, creativitat,
expressió personal i apoderament.

Organització d’esdeveniments

Organització i emprenedoria, com també l’expressió oral i habilitats tècniques específiques.

• Mas, Mon. (Desembre 2017). DeBAT a BAT. Recuperat
de elmondelamon.wordpress.com/2017/12/06/debata-bat/

Llibertat a l’hora d’escollir o de desenvolupar una
activitat

Creativitat i apoderament.

• PEN Català. (Juny 2019). DeBAT a BAT, llegir i llegir-se.
Recuperat de engagenow.eu/ca/case-studies/debata-bat/

Procés de cocreació

Empatia i interacció activa entre persones diverses.

Treball en equip

Escolta de l’altre, habilitats dialèctiques i
expressió oral, a més del reconeixement de la
feina feta, l’apoderament i la cooperació i cohesió de grup.

Espanya (Catalunya)
DeBAT a BAT
• Diputació de Barcelona. (Octubre 2016). Desafiant
el pensament crític dels joves en el nou projecte de la Xarxa de Biblioteques Municipals “DeBAT
a BAT, llegir i llegir-se”. Recuperat de www.diba.
cat/en/web/biblioteques/bibliosfera/-/newsletter/45827296/96/84705270/desafiant-el-pensamentcritic-dels-joves-en-el-nou-projecte-de-la-xbm-debata-bat-llegir-i-llegir-se-disciplinesart%EDstiques

En Residència
• Creadors En Residència. (Juny 2019). El projecte/definició. Recuperat de www.enresidencia.org/ca/definicio

Autogestió

Multitud d'habilitats degut als processos de
rotació de tasques, així com el treball col·laboratiu, la complementarietat i l’apoderament.

• PEN Català. (Juny 2019). EN RESiDÈNCIA. Creadors
als instituts de Barcelona. Recuperat de engagenow.
eu/ca/case-studies/in-residence-artists-at-the-schools-of-barcelona/

Treball intergeneracional/
persona especialista

Interacció activa entre persones diverses i canvis de rols (noves maneres de relacionar-se).

Escritura en vivo

Mostra d’un projecte o de
les persones participants

Treball comunitari i de pertinença, així com el
respecte i la gestió del protagonisme.

Projecte de cocreació

Noves relacions amb la cultura i l’adquisició
d’un nou llenguatge.

Ànàlisi i reflexió

Pensament crític i estimulació d’una major sensibilitat.

Col·laboració de diversos
agents

Participació activa en la vida cultural propera
i el desenvolupament del sentiment de pertinença. Alhora, el pensament crític.

Mostres o jornades finals

Participació activa de totes les persones participants i expressió oral i/o artística de forma
pública.

• Escritura en vivo. (s. d.). El arte de la escritura en
directo. Recuperat de escrituraenvivo.org/quienes-somos/
• PEN Català. (Juny 2019). Escritura en vivo. Recuperat
de engagenow.eu/ca/case-studies/escritura-en-vivo/

First Literary Dates
• Barutel, N. (2019, maig 17). Entrevista amb Rosalía
Delgado. [comunicació personal]
• Carbonell, Jaume. (Maig 2017). ‘First literary dates’. Crecer como lectores. El diario de la educación.
Recuperat de eldiariodelaeducacion.com/pedagogias-

xxi/2017/05/09/first-literary-dates-crecer-como-lectores/
• Institut del Teatre. (2018, abril 25). First Literary
Dates. [Vídeo]. Recuperat de www.youtube.com/watch?v=uS1eDlTKtec
• Miño, Raquel; Perelló, Mar; M. Sancho, Juana. (Maig
2018). First Literary Dates: un proyecto para promover
la pasión por la lectura en el alumnado de secundaria… ¡y mucho más!. El diario de la educación. Recuperat de eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/14/
first-literary-dates-un-proyecto-para-promover-la-pasion-por-la-lectura-en-el-alumnado-de-secundaria-ymucho-mas/
• PEN Català. (Juny 2019). First Literary Dates. Recuperat de engagenow.eu/ca/case-studies/first-literary-dates/

FLIC (Festival de literatura i arts infantil i
juvenil)
• FLIC. (Juny 2019). Què és el FLIC?. Recuperat de flicfestival.com/que-es-el-flic/#
• FLIC. (Juny 2019). Talleres de creación literaria. Recuperat de flicfestival.com/es/para-escuelas-2019/
• PEN Català. (Juny 2019). FLIC. Recuperat de engagenow.eu/ca/case-studies/flic/

Foment de la lectura en llengua catalana per
a joves lectors
• PEN Català. (Juny 2019). Foment de lectura en llengua
catalana per a joves lectors. Recuperat de engagenow.
eu/ca/case-studies/foment-de-lectura-en-llengua-catalana-per-a-joves-lectors/
• Casal dels Infants. (2018, juny 14). En Jaume Copons
comparteix la literatura amb joves del Programa de
Formació Inicial (PFI). [Vídeo]. Recuperat de www.
youtube.com/watch?v=TeoBGldhpSU&list=PLt2vkGsi9kM6-ETKv13OYf7CdXAFtOQhJ&index=2

Grectubers
• PEN Català. (Juny 2019). Grectubers. Recuperat de
engagenow.eu/ca/case-studies/grectubers/
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Literapolisbcn
• PEN Català. (Juny 2019). Literapolisbcn. Recuperat de
engagenow.eu/ca/case-studies/literapolis/
• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. (Setembre
2017). LiterapolisBCN. Recuperat de pladeformacioajuntament.santboi.cat/blog/literapolisbcn/

Moving Cinema
• Moving Cinema. (Juny 2019). El projecte. Recuperat
de movingcinema.eu/ca/el-projecte/
• PEN Català. (Juny 2019). Moving Cinema. Recuperat
de engagenow.eu/ca/case-studies/moving-cinema/
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• Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo.
(2017, agost 3). Noticia de Lugo: Presentación Festival
Eidos. [Vídeo]. Recuperat de www.youtube.com/watch?v=j2ejHExQd1s

Espanya (Illes Balears)
Taller de lectura jove
• PEN Català. (Juny 2019). Taller de Lectura Jove. Recuperat de engagenow.eu/ca/case-studies/taller-de-lectura-jove-ateneu-de-mao/

Espanya (Múrcia)
Proyecto Mandarache

• Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. (Juny 2019).
24è Premi de Literatura «Protagonista Jove» 2019-2020.
Recuperat de www.clijcat.cat/Protagonista-Jove-Inscripcio-i-Bases

• Ayuntamiento de Cartagena. (2018, maig 9). Premios
Mandarache Hache 2018. Amor libro. [Vídeo]. Recuperat de www.youtube.com/watch?v=Elmi37mpBbg&feature=youtu.be

• PEN Català. (Juny 2019). Premi de Literatura Protagonista Jove. Recuperat de engagenow.eu/ca/case-studies/premi-de-literatura-protagonista-jove/

• Barutel, N. (2019, maig 20). Entrevista amb Alberto
Soler. [comunicació personal]

• Ajuntament de Vic. (2018, febrer 2). El racisme
embruta. [Vídeo]. Recuperat de www.youtube.com/
watch?v=TeoBGldhpSU&list=PLt2vkGsi9kM6-ETKv13OYf7CdXAFtOQhJ&index=2
• Fundació Carulla. (2018, novembre 21). Projecte finalista Premi Lluís Carulla 2018: Versembrant. [Vídeo].
Recuperat de www.youtube.com/watch?v=TeoBGldhpSU&list=PLt2vkGsi9kM6-ETKv13OYf7CdXAFtOQhJ&index=2
• PEN Català. (Juny 2019). Versembrant. Recuperat de
engagenow.eu/ca/case-studies/versembrant/

Espanya (Galícia)
Festival Dos Eidos
• PEN Català. (Juny 2019). Festival Dos Eidos. Recuperat
de engagenow.eu/ca/case-studies/festival-dos-eidos/
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• PEN Català. (Juny 2019). Letras y Fútbol. Recuperat de
engagenow.eu/ca/case-studies/prova/
• Zuazua, P. (2015, setembre 25). Athletic Club de Lectura: El conjunto bilbaíno lanza un proyecto de fomento de la literatura que implica a jugadores, técnicos y
directivos del club. El País. Recuperat de www.letrasyfutbol.com/

Alemanya

Premi de Literatura Protagonista Jove

Versembrant

• Fundazioa Athletic Club. (2017, gener 23). Resumen
de ‘Letras y Fútbol’ 2016. [Vídeo]. Recuperat de www.
youtube.com/watch?v=wE2zPHDtKKo

• Ministerio de Cultura y Deporte. (s. d.). Proyecto
Mandarache o cómo hacer que una ciudad se vuelque
con la lectura. Recuperat de www.culturaydeporte.gob.
es/cultura/areas/libro/mc/lectureando/lectureando-con/mandarache.html
• PEN Català. (Juny 2019). Mandarache. Premio Jóvenes
Lectores de Cartagena. Recuperat de engagenow.eu/
ca/case-studies/mandarache-premio-jovenes-lectores-de-cartagena/
• Universidad Politécnica de Cartagena. (s. d.). Premio
Mandarache-Premio Hache 2018. Recuperat de media.
upct.es/portfolio/?id=291

Espanya (País Basc)
Letras y Fútbol

Searching for Nadia
• European Theatre Convention. (s. d.). Searching for
NADIA. Recuperat de www.searchingfornadia.eu/
• PEN Català. (Juny 2019). Searching for Nadia. Recuperat de engagenow.eu/ca/case-studies/searching-for-nadia/

The Poetry Project
• PEN Català. (Juny 2019). The Poetry Project. Recuperat de engagenow.eu/ca/case-studies/the-poetry-project/
• Peschel, S. (2016). Holding back the tears: A writing
project has turned young refugees from Afghanistan
into poets. The creative talents read their work at the
International Literature Festival in Berlin, where many
listeners found themselves fighting back the tears.
Qantara.de. Recuperat de en.qantara.de/node/25003

Dinamarca
KulturCrew
• PEN Català. (Juny 2019). KulturCrew. Recuperat de
engagenow.eu/ca/case-studies/kultur-crew/

• Fundazioa Athletic Club. (2019). Letras y Fútbol. Recuperat de www.letrasyfutbol.com/

Tomorrow is never a new day
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Fútbol 2017: Reflexiones. [Vídeo]. Recuperat de www.
youtube.com/watch?v=7NMRZMW-iw0

• PEN Català. (Juny 2019). Tomorrow is Never a New
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Scomodo
• PEN Català. (Juny 2019). Scomodo. Recuperat de engagenow.eu/ca/case-studies/scomodo/
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- Workshop on young audience development. [Vídeo].
Recuperat de www.youtube.com/watch?v=MNRUgUAa7FQ

Polònia
School of Reading
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