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Barcelona
Dijous, 10/10/2019
La trobada ‘LiterACCIÓ’, que tindrà lloc a Barcelona el 10 d’octubre, posarà punt final a un projecte europeu de
participació cultural entre adolescents.

El dijous 10 d’octubre se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) la trobada
‘LiterACCIÓ’, una trobada entre joves i professionals de la cultura i la literatura on es presentaran les iniciatives
literàries juvenils més interessants d’àmbit europeu i internacional.
A la trobada, que pretén dur a la reflexió i el debat sobre la igualtat i la diversitat en l’accés a la cultura de la
gent jove, hi participaran joves que repensen críticament la cultura a les seves ciutats, equipaments que
incorporen persones joves als seus òrgans de govern, festivals literaris organitzats per adolescents, etc.
L’accés és gratuït però requereix d’inscripció prèvia degut a les places limitades. Les inscripcions es poden fer a
través d’aquest enllaç.
Aquest acte posarà punt final al projecte ‘Engage! Young producers’, un projecte europeu que busca afavorir
l’accés igualitari a la cultura com a forma d’apoderament i foment del pensament crític entre el jovent
promovent la participació d’aquests en la vida cultural i literària de les ciutats, amb especial èmfasi en aquells
grups actualment infrarepresentats com ho són els i les adolescents.
A nivell català, el projecte està liderat pel PEN Català i col·labora amb Det Fria Ordets Hus de Växjö (Suècia),
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Krakowskie Festiwalowe de Cracòvia (Polònia) i National Centre For Writing de Norwich (UK) i està finançat pel
programa Europa Creativa de la Unió europea.
Programa
9.00 - 9.30 h - Recollida d’acreditacions
9.30 - 9.45 h - Benvinguda
09.45 - 10.15 h - Conferència a càrrec de l'escriptora i professora escocesa Kate Clanchy
10.15 - 10.45 h - Presentació de la guia ‘Engage’ amb els seus autors
10.45 - 11.00h - Torn de paraules
11.00 - 11.30h - Pausa cafè
11:30 - 12.15h - Experiències d’apoderament de la gent jove
12.15 - 13.15h - Experiències literàries als instituts
13.15 - 13.30 h - Torn de paraules
13.30 - 15.30 h - Dinar
15.30 - 16.15 h - Estratègies de promoció de la lectura i l’escriptura a les biblioteques públiques de Medellín
16.15 - 17.00 h - Experiències de promoció de la lectura
17.00 - 17.30 h - Torn obert de paraules.
17.30 - 18.00 h - Cloenda a càrrec de l'artista interdisciplinària Nazli Tabatabai-Khatambakhsh i el grup de joves
productors d’Engage.
Data:
Dijous 10 oct
Hora:
09:00
Correu electrònic Organitzador: pen@pencatala.cat
Organitzador: PEN Català
Etiquetes: infància i joventut i família, joves, cultura, Llengua i literatura, Programa Europa Creativa Cultura

URL d'origen: http://xarxanet.org/agenda/literaccio
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