FOMENT DE LA
LECTURA ENTRE LA
GENT JOVE
D’EUROPA

READ ON
Com un projecte finançat
per Europa Creativa ha
aconseguit que les
adolescents de tot Europa
s’entusiasmin per la
lectura i l’escriptura

IDEES QUE PODEU ADAPTAR

Una guia per a professores, monitores, festivals,
tutores d’escriptura creativa i qualsevol persona que
treballi amb joves de 12 a 19 anys.
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treballen en sis idiomes.
A la pàgina 26 podeu veure la
magnitud del projecte READ ON a
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hi participen a cada país.
Des del juny del 2017 fins al
novembre del 2021, aquestes
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públics, a través de les seves
escoles, grups juvenils i clubs
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Podeu trobar més informació, així
com participar-hi com a escola o
organització juvenil o bé a títol
individual, a www.readon.eu.

El suport de la Comissió Europea per a l’elaboració d’aquesta publicació no constitueix una aprovació del seu contingut, que
reflecteix únicament l’opinió dels autors o autores; la Comissió Europea no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la
informació que conté.

CREATIVE
WRITING:

YOUTHCAST:

JOVES ENTREVISTADORES
DIALOGUEN AMB AUTORES

Gràcies al projecte READ ON, les
joves participen en activitats de
lectura, escriptura, il·lustració i
creació de còmics, entrevisten
autores, proposen versions dels
seus llibres favorits i organitzen
actes a festivals literaris, tant al
seu propi país com a tot Europa.

READ ON està cofinançat pel programa Europa Creativa de la Unió Europea. Número de projecte 583681 READ ON.
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IMPLIQUEM LA JOVENTUT EN ELS
ACTES CULTURALS

UN ESPAI A INTERNET PER A
LECTORES I ESCRIPTORES
ADOLESCENTS
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READ MORE:

Com funciona:

QUE LES ADOLESCENTS S’APASSIONIN
PER LA LECTURA

●	L’alumna tria el que llegeix. L’escola no pot imposar
l’elecció de la lectura.
●	La tria pot ser qualsevol cosa: un còmic, un manual,
ficció de qualsevol mena, no-ficció narrativa,
poesia, un diari o una revista.
●	No es permeten telèfons ni tauletes: la lectura ha de
ser en paper perquè es mantingui la concentració.
●	La lectura ha de ser de 15 minuts com a mínim, però
és preferible que duri més temps.

A les adolescents de Noruega, Portugal, Itàlia i Irlanda se’ls va plantejar
el repte de llegir per plaer amb regularitat i hem fet un seguiment de
l’efecte que aquesta pràctica ha tingut en les seves competències
escolars al llarg del projecte.
A Espanya, el festival FLIC treballa amb docents i personal bibliotecari per
potenciar la lectura entre les joves i descobrir-los nous gèneres.
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●	La docent o supervisora també ha d’aprofitar el
temps per llegir per plaer (en alguns casos, això pot
ser més difícil de complir que per a les alumnes).
L’any 2014, el centre de formació professional
Haugaland de Noruega va iniciar un projecte de lectura
en què totes les seves alumnes començaven la jornada
lectiva llegint els llibres, les revistes i els còmics que
volien. Ha estat un gran èxit: les alumnes gaudeixen i la
lectura per plaer els ha ajudat a desenvolupar la seva
comprensió lectora i capacitat d’aprenentatge.

Com a conseqüència directa d’aquest treball en un
grup escolar, altres escoles de la regió de Haugaland i
el veí festival SILK ja preparen un programa de lectura
per a les seves alumnes de primària i secundària.
A Portugal, el partner de READ ON Agrupamento de
Escolas Carlos Gargaté va seguir el mateix model que
l’escola noruega, amb 20 minuts de lectura per plaer
cada dia.
El projecte pilot de lectura va tenir tant d’èxit i va ser tan
ben rebut per les alumnes que es va adoptar en altres
escoles de Lisboa. Des de l’octubre del 2019, el pla
d’estudis nacional de les escoles de tot Portugal inclou
la lectura diària per plaer.
Al nord d’Itàlia, el Festivaletteratura de Màntua
(Llombardia) va treballar amb diferents escoles, primer
de la regió i després de la resta del país, per animar-les
a incloure la lectura per plaer al seu pla d’estudis. El
projecte va tenir tan bona acollida que s’hi han sumat
escoles de tot Itàlia i, ara, alumnes de tot el país
llegeixen per plaer cada dia. Podeu veure més escoles
en aquest mapa: tinyurl.com/yacgbvwg

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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Com podeu impartir tallers d’escriptura creativa:
●	Utilitzeu com a base biblioteques públiques,
galeries d’art, teatres i altres centres culturals.
●	Si heu de recórrer a una escola, proveu un nou
espai, com una sala d’actes o potser la
biblioteca.
●	Celebreu reunions amb el grup amb regularitat.
●	Les sessions solen durar dues hores.
●	Incloeu jocs i exercicis que ajudin a generar
idees, compartiu i avalueu el treball en el grup i
deixeu una estona de silenci per escriure.
●	Escriure ha de ser divertit: fomenteu el joc i
proveu coses noves.

CREATIVE WRITING:

TOTES LES JOVES PODEN SER ESCRIPTORES
Joves de Noruega, Portugal, Espanya, el Regne Unit i
Irlanda han desenvolupat el seu talent com a escriptores
creatives a través d’un programa de tallers i cursos.
Dirigides per escriptores professionals, aquestes activitats
ofereixen a les joves inspiració i destreses pràctiques.

www.readon.eu

●	Que les joves no s’obsessionin amb la gramàtica
i l’estructura; se’n poden ocupar després.

A través del projecte READ ON, el partner britànic va
ampliar el seu programa dels grups Spark Young Writers.
Ara compta amb 12 grups d’adolescents que es reuneixen
mensualment per escriure i compartir la seva tasca.

●	Animeu-les a escriure sobre qualsevol tema que
els agradi i en qualsevol format: des de poesia
fins a no-ficció creativa, passant per obres de
teatre i ficció.

Les feines de joves escriptores de Portugal, el Regne Unit,
Noruega i Irlanda (i la seva traducció a l’anglès si és
necessari) han aparegut en les edicions de la revista Spark
Young Writers, que el partner britànic publica en línia.

●	Deixeu que qui vulgui comparteixi la seva tasca.

Gran part de l’activitat d’escriptura creativa de les joves de
tots els partners està vinculada a festivals literaris, i se
n’ha compartit el resultat en aquests actes. Alguns
partners organitzen grups d’escriptura a l’estiu, que
poden funcionar bé.

Les famílies i les professores han
donat fe de com d’enriquidora pot
ser l’escriptura creativa per a les joves,
per exemple, per guanyar confiança a
l’hora de parlar en públic i rendir més en
els estudis.

Les joves gaudeixen de l’oportunitat d’escriure el que
vulguin i de comptar amb el suport directe d’escriptores
professionals. Les famílies i les professores han donat fe
de com d’enriquidora pot ser l’escriptura creativa per a les
joves, per exemple, per guanyar confiança a l’hora de
parlar en públic i rendir més en els estudis. Per a les
escriptores professionals les activitats també són
profitoses, ja que aquestes les ajuden a desenvolupar la
seva pràctica professional i els aporten una feina útil i
valuosa com a complement a les seves pròpies creacions
Els partners de READ ON seguiran fent gran part d’aquesta
feina més enllà del projecte. El partner britànic, per
exemple, s’ha compromès a mantenir els grups de joves
escriptores en el futur en tota la seva regió i també altres
activitats d’escriptura creativa per a joves.

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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La fanficció, que entusiasma adolescents d’arreu
del món, neix quan les lectores se senten tan
atretes per l’univers d’una autora que decideixen
escriure’n una versió alternativa. Les seguidores de
J.K. Rowling, Philip Pullman i Terry Pratchett, en
particular, han creat una gran quantitat de fanficció
que ha donat lloc a preqüeles, seqüeles i spin-offs
que existeixen amb total independència dels llibres
originals.
El Fan Fiction Lab, com a part de READ ON, va un pas
més enllà. Volíem que les autores dels llibres
originals hi participessin, fins i tot als debats amb
les joves escriptores.
Era imprescindible que a les autores que
participessin en el Fan Fiction Lab de READ ON els
agradés la fanficció; a moltes escriptores no els
agrada, així que aquest punt era el primer que
havíem d’establir.
A més, vam demanar que:
●	Les autores dels llibres originals formessin part
del procés, de manera que es reunissin amb les
escriptores de fanficció i els responguessin les
preguntes.

●	Les autores dels llibres originals fessin una gira
europea per tants partners com poguessin, a fi
de conèixer les joves aficionades.
Alguns consells per escriure fanficció per a les
joves escriptores:
●	Els llibres i el seu “univers” han de ser coneguts.
La fantasia i la ciència-ficció s’hi presten, però
pot funcionar igual de bé amb la ficció més
comercial si es pot escriure sobre la ubicació, les
relacions o la vida dels personatges.
●	Les joves poden triar lliurement què escriure i
com fer-ho. Si volen convertir-ho en poesia,
còmics o en un guió, fantàstic. Deixeu que juguin
amb les idees.
●	Doneu-los molt temps: es tracta d’un projecte a
llarg termini que val la pena que s’estengui al
llarg d’un trimestre o un semestre.
●	Deixeu-los compartir la feina si volen. Vam crear
un portal en línia en el lloc web de READ ON per
penjar-hi fanficció.
●	Doneu-los l’oportunitat de parlar sobre els
“universos” sobre els quals escriuen, entre elles
i amb les autores, si és possible.

FAN FICTION LAB:

ESCRIU UNA VERSIÓ DE LA TEVA HISTÒRIA
PREFERIDA

www.readon.eu

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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Vam seleccionar equips de joves als festivals d’Itàlia, el
Regne Unit, Irlanda, Portugal, Noruega i Espanya.
Aquests equips havien de complir els requisits
següents:
●	Havien de ser gent jove apassionada pels llibres.
●	Havien d’estar disposades a aprendre a parlar amb
claredat i seguretat a l’escenari.
●	Havien d’estar disposades a investigar i a formar-se
amb la direcció de festivals i amb entrevistadores
professionals.
●	Havien de ser responsables, puntuals i
presentables, ja que representen al festival sobre
l’escenari.

Què vam comprovar:
La formació és fonamental
És molt important que les joves rebin una formació que
les prepari per enfrontar-se a les autores a l’escenari.
El mètode més eficaç és un taller intensiu d’entre dos i
cinc dies, però també funcionen les sessions
setmanals que se celebren abans del festival. Els
tallers s’han de celebrar en col·laboració amb les
presentadores perquè se sentin part de l’equip del
festival.
Cal triar la responsable de taller adequada
A tot Europa es va recórrer a moderadores de tallers de
tota mena, entre les quals hi havia periodistes,
presentadores de ràdio, crítiques, professores i
autores acostumades a les entrevistes, així com a
presidir actes.

BLURANDEVÙ:

JOVES ENTREVISTADORES DIALOGUEN
AMB AUTORES
Si volem que les joves assisteixin a actes i festivals, han de sentir-se
partícips del que passa a l’escenari. Així va néixer Blurandevù, un
programa de joves presentadores i productores, que va iniciar el
Festivaletteratura de Màntua, Itàlia, i es va desplegar per tot Europa
en tots els festivals que participen en el READ ON.
10
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És molt important ensenyar a
les alumnes que no hi ha una
fórmula fixa per fer entrevistes sobre
l’escenari: han d’estar ben
preparades, llestes per fer les seves
pròpies preguntes, però també han
d’escoltar les autores a qui
entrevisten i adaptar-s’hi a mesura
que avança la conversa.

És molt important ensenyar a les alumnes que no hi ha
una fórmula fixa per fer entrevistes en directe: han
d’estar ben preparades, llestes per fer les seves
pròpies preguntes, però també han d’escoltar les
autores a qui entrevisten i adaptar-s’hi a mesura que
avança la conversa. L’escolta activa a l’escenari és
clau, així com estar atenta a la reacció del públic i
anticipar-se al contingut que més interessa.
Cal animar les presentadores a fer les seves preguntes
i aconseguir que les entrevistades els segueixin el joc
És important que les joves entrevistadores formulin les
seves pròpies preguntes, no les que creguin que
s’espera d’elles; això sol donar lloc a debats més
interessants. L’escriptora entrevistada per una
presentadora jove ha d’estar disposada a rebre
preguntes inesperades i sorprenents i a sincerar-se
mentre conversen.

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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El projecte READ ON volia aprofitar el potencial de
les joves per utilitzar el telèfon i alguns programes
bàsics d’edició de lliure accés.
Per començar:
●	Pregunteu-los què escolten.
●	Feu que pensin com s’estructuren els seus
podcasts, entrevistes o vídeos de YouTube
favorits. Demaneu-los que creïn un esquema
sobre com farien el mateix.
●	Demaneu-los que pensin en les preguntes que
voldrien fer. Com podria respondre la persona?
●	Pregunteu-los què poden fer ja amb els seus
telèfons o programes bàsics. Us sorprendrà (i a
elles també!) tot el que ja saben.
A Portugal i Noruega, les alumnes de les escoles
van crear els seus propis podcasts, en els quals
compartien relats curts propis. Se’ls va ensenyar a
utilitzar eines multimèdia amb tauletes i van rebre
sessions de formació amb dues professionals, que
van guiar-les en la producció de material.

YOUTHCAST:

PODCASTS I MULTIMÈDIA
Les joves lectores i escriptores viuen a Internet, però escriure i
llegir no tenen per què ser sinònims de paraules en una pàgina.
Cada cop més les joves escriuen a través de plataformes
digitals i són capaces de produir continguts en línia només amb
la tecnologia que porten a la butxaca.

Les estudiants portugueses també van tenir
l’oportunitat de visitar un estudi de radiodifusió
mentre s’emetia i posteriorment van entrevistar les
presentadores i l’equip de producció per conèixer el
màxim possible aquell sector.
Va ser especialment interessant per a les docents
que les acompanyaven, ja que estaven menys
familiaritzades amb la tecnologia i els programes
informàtics que no pas les alumnes: es va produir
una bonica inversió de papers que va portar les
alumnes a ensenyar les professores!
Al Regne Unit, Irlanda i Espanya, s’organitzen
tallers amb petits grups de joves escriptores, que
treballen amb creadores de podcasts i de
continguts en línia. Les joves van aprendre a
adaptar els seus escrits per fer-ne difusió, a
gravar-los, editar-los i compartir-los en línia i a
fer-ne publicitat elles mateixes.
Tot el contingut es pot veure al lloc web de READ ON.

Les joves van aprendre a
adaptar els seus escrits per
fer-ne difusió, a gravar-los, editar-los
i compartir-los en línia i a fer-ne
publicitat elles mateixes.

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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Per atreure les joves a la lectura, intenteu fer la
vostra pròpia antologia: deixeu que elles triïn els
seus escrits favorits o encarregueu-ne de nous amb
les seves indicacions. En participar en la selecció,
les joves senten com a propi el contingut i
recomanen l’escrit a altres persones.
Els partners de READ ON a Itàlia, el Regne Unit,
Irlanda i Noruega van treballar amb les escoles i la
gent jove per crear antologies que després es van
compartir pet tot Europa.

Coses que podeu provar:
●	Treballeu amb un grup de joves lectores per
seleccionar els fragments favorits d’antologies o
col·leccions de textos existents. Les joves
proposen els seus llibres, extractes o poemes
favorits per crear una preselecció que després se
sotmet a votació per obtenir les obres finals que
s’inclouran en l’antologia.
●	Trieu un tema per unificar la selecció.
●	Demaneu a joves escriptores adultes que
organitzin tallers per identificar les autores
favorites de la gent jove i trobar arguments que
els agradaria veure: un triangle amorós o una
història ambientada a Central Park, per exemple.
Utilitzeu aquestes idees en les històries que
s’escriuen.
●	Convideu l’autora a enviar un esborrany del seu
relat perquè les alumnes el comentin.

ANTHOLOGIES:

CREAR HISTÒRIES NOVES I APLAUDIR
LES QUE JA EXISTEIXEN
Arreu d’Europa les antologies
permeten que les joves a títol
individual i classes senceres entrin
en contacte amb obres increïbles
triades per elles mateixes o per
altres joves.

●	Convideu l’autora a tornar al grup una vegada
que hagi acabat el seu relat. Podríeu aprofitar
aquesta visita per presentar l’antologia a un
grup més ampli de joves.
●	Contempleu la possibilitat de convertir
l’antologia acabada de crear en un llibre imprès,
que es podria distribuir a totes les joves que
participin en l’encàrrec de les obres i a les
escoles i biblioteques.
●	Organitzeu un acte amb totes les autores
publicades en l’antologia, en el qual es parli dels
reptes que suposa escriure un relat curt per
encàrrec d’un grup de joves. Les joves podrien
fins i tot entrevistar les autores. Vegeu la pàgina
10 per a més informació sobre com fer-ho.

www.readon.eu

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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Vam comprovar que les
alumnes s’interessen molt
més pels llibres i els costa menys
llegir quelcom diferent si han
conegut l’escriptora.

Per organitzar el vostre propi acte de Passports:
●	Proposeu a les alumnes que llegeixin prèviament
alguna obra de l’escriptora.
●	Demaneu voluntàries perquè rebin l’autora,
l’entrevistin i debatin sobre les seves pròpies
experiències i històries.
●	Doneu a les alumnes temps i espai perquè escriguin
pel seu compte sobre els temes plantejats durant les
visites: poden ser els drets de les dones, la cultura de
les bandes, què significa estar arrelada en una
comunitat, ser una refugiada nouvinguda, viure amb
un trauma personal, familiar o nacional o l’apatrídia.
●	Gaudiu de l’escriptura tot donant a les alumnes
l’oportunitat de llegir i interpretar els seus escrits
creatius, si volen.
L’objectiu principal de Passports és donar a conèixer altres
experiències vitals i cultures, afavorir una comprensió més
profunda d’altres perspectives i veure com la literatura ho
pot fer possible, com a experiència guaridora o
unificadora.

PASSPORTS:

LA LITERATURA DE LES NOVES EUROPEES

A tot Europa, el projecte READ ON oferia a les joves l’oportunitat
d’escoltar històries d’escriptores procedents de famílies que havien
arribat a Europa. A través d’actes a festivals i visites a escoles, les
adolescents van entrar en contacte amb històries que, d’altra manera,
no haurien conegut mai i van descobrir vides molt diferents de la seva.
16
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Intentem treballar amb autores amb valors i cultures de
fora d’Europa i, en alguns casos, amb joves d’orígens
similars. Passports consisteix a compartir experiències i
trencar les barreres que aquestes diferències puguin
crear.
Les joves tenen l’oportunitat d’escriure sobre les seves
pròpies experiències d’immigració i les autores poden
parlar sobre què ha suposat per a elles viure en una cultura
nova. Tant les joves com les escriptores professionals
poden treballar en una gran varietat de gèneres: hem
organitzat tallers i actes sobre poesia, prosa i teatre, entre
d’altres.

Activitats d’aquest tipus han tingut lloc al
Festivaletteratura, a Itàlia, i al Birmingham Literature
Festival, al Regne Unit, on les escriptores fan visites a
escoles de la zona durant la setmana del festival.
A Noruega, el festival SILK i el veí institut de Haugaland es
van associar perquè les autores que intervenien en el
festival visitessin l’escola i celebressin tallers i actes amb
les joves.
A Irlanda, el West Cork Literary Festival organitza
anualment actes de Passports sobre temes de debat que
afecten tant les immigrants recents com les ciutadanes
irlandeses de tota la vida: la cultura i la identitat i què
significa actualment “pertànyer a Irlanda”.
A Espanya, el festival FLIC (dirigit per Tantàgora) es va
associar amb el PEN Català per acostar a les joves de la
zona les històries de les refugiades nouvingudes a
Catalunya.

Es demana a les joves que hi participen que reflexionin
sobre la identitat i els estereotips culturals i les autores
expliquen de quina manera
els seus valors i cultura s’integren en la seva forma
d’escriure.

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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GRAPHIC NOVELS
AND COMIC STRIPS:

Artista: Amy O’ Sullivan, Escritor: Theo O’ Halloran

PENSEM LA LECTURA I L’ESCRIPTURA
DE MANERA ALTERNATIVA

Els còmics són una eina excel·lent per atreure les
lectores reticents o aquelles a qui no els agrada llegir
pàgines senceres de text. Els còmics també són una
bona manera d’estimular la lectura entre les qui
aprenen una nova llengua (per exemple, les persones
que acaben d’arribar d’un altre país).
En l’activitat My Life in Strips de READ ON sobre
còmics, les joves d’Irlanda, Itàlia, Noruega, Portugal i
Espanya creen les seves pròpies obres dins d’aquest
gènere.
Consells perquè les joves s’hi llencin:
●	Busqueu còmics d’escriptores locals o escrits en el
vostre idioma. Podeu demanar a les joves lectores i
escriptores que indiquin quins són els seus
favorits.
●	Assegureu-vos que la biblioteca local o escolar
disposa de còmics.
●	Suggeriu que algunes opcions del temps de READ
MORE (vegeu la pàgina 4 per a més informació)
siguin còmics.
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●	Pregunteu a les joves lectores què els agrada i si
volen parlar-ne amb el grup.
●	Organitzeu un concurs en el qual demaneu a les
joves que presentin els seus propis còmics.
A Irlanda, Espanya i Itàlia cada any s’organitzen tallers
amb escriptores i il·lustradores de còmics. Els grups
treballen en la creació dels seus propis còmics a partir
dels temes que se’ls proposen en el projecte.

Artistes: Siri Svendsen, Ida Ornes Havorsen, Eili Gabrielsen Vold

A Itàlia, el Festivaletteratura acull una exposició
d’aquestes obres cada any.
Les finalistes també participen en un acte del festival
amb autores de còmics publicades.
Cada any, les obres de les joves es presenten, en
format de còmic, a un concurs europeu entre els
partners. A més, cada partner crea un fullet imprès
amb els treballs de cada any i celebra una presentació
de la publicació a l’escola o al seu festival. Les
creacions també s’exposen en els altres festivals del
projecte READ ON arreu d’Europa.

www.readon.eu

Artista: Linn Isabel Eielsen

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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A Noruega, l’escola de Haugaland organitza cada any
tallers per a un centenar de les seves estudiants d’art i
disseny. Les alumnes trien un treball per presentar-lo,
que després és avaluat per un jurat local, i la llista de
preseleccionades s’envia al FLIC per a l’avaluació final.
En el seu primer any de participació, dues de les
alumnes de l’escola noruega van estar entre les
guanyadores i van viatjar a Barcelona durant el festival
FLIC amb la seva professora per rebre els premis i
participar en algunes de les activitats del festival.
Aquesta extraordinària oportunitat els va permetre
conèixer professionals de l’art i el disseny i aprendre
més sobre el sector.

Llegir i escriure no s’haurien de limitar als llibres
convencionals: Tantàgora, un dels partners de READ
ON, que cada any organitza el festival FLIC a Barcelona
i Madrid, es va encarregar que la il·lustració també
formés part del projecte READ ON des del principi.

ILLUSTRATION:

CONNECTEM L’ESCRIPTURA AMB LA EUROPEAN
ILLUSTRATION NETWORK

Tantàgora gestiona la xarxa European Illustration
Network a través dels seus festivals FLIC, destinats a
estudiants de secundària d’arts i disseny i a estudiants
d’educació superior d’art. També s’estén a les joves
professionals que treballen en aquestes àrees i la
xarxa serveix per promoure la relació entre la literatura
i la il·lustració.
Més de 500 alumnes de 15 escoles d’arreu d’Europa
formen part de la xarxa, fet que els permet accedir a la
secció exclusiva sobre Disseny del festival FLIC en el
Museu del Disseny de Barcelona, que se celebra
anualment al novembre.

A Portugal, s’han celebrat tallers anuals per a més de
100 estudiants d’art de diverses escoles de la mateixa
regió. Les estudiants creen peces sobre el tema
requerit i les millors s’envien al FLIC per a la seva
avaluació final. El 2018, una estudiant portuguesa es
va endur el premi en la categoria júnior i, el 2019, el
partner portuguès va rebre dues mencions especials
entre les deu finalistes del concurs júnior.
A través de la European Illustration Network, el festival
FLIC ha pogut identificar joves il·lustradores amb talent
i mostrar-ne la feina a escala tant nacional com
internacional. Tenen l’oportunitat de reunir-se amb
altres joves dissenyadores i il·lustradores de tot
Europa, la qual cosa els dona accés a noves xarxes i
companyes. També permet a les estudiants accedir a
professionals del disseny, l’arquitectura i la il·lustració,
fet que els obre les portes a carreres que potser mai
s’havien plantejat.

Cada any, es convida les estudiants a presentar
treballs sobre un tema específic per al Premi FLIC
d’il·lustració. L’obra creada ha de respondre sempre a
un text, i ha de ser en 3D, la qual cosa suposa reptes
importants.
Des de l’inici del projecte READ ON l’any 2017, també hi
han participat alumnes d’escoles de Noruega, Portugal
i Irlanda.

Llegir i escriure no
s’haurien de limitar
als llibres convencionals
20
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Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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A través del projecte READ ON, vam descobrir que
arribàvem a un públic molt més ampli i que les
adolescents hi participaven molt més si podien donar
forma a l’acte en si i formar part del que hi passava.
Algunas propuestas:
Algunes idees per provar:
●	Reuniu un equip de joves productores que
puguin treballar amb l’equip d’un festival o d’un
acte per crear-ne de propis. Poseu-vos en
contacte amb escoles o grups de joves ja
existents (com els grups Spark Young Writers del
Regne Unit) i obriu convocatòries perquè les
adolescents presentin la seva candidatura.
●	Publiqueu les idees a les xarxes socials per valorar
el nivell d’interès i conèixer opinions abans de
planificar l’acte (especialment les enquestes a
Twitter i els comentaris a Instagram, ja que les joves
interactuen molt a tots dos àmbits).

Organitzeu l’acte a una hora
que vagi bé a les adolescents;
utilitzeu una enquesta a les
xarxes socials. Els dissabtes a
la tarda funcionen bé al Regne
Unit.

REACHING
YOUR AUDIENCE:

IMPLIQUEM LA JOVENTUT EN ELS ACTES
CULTURALS
No hi ha dubte que el públic adolescent té interès per assistir a actes,
però també és cert que un festival de llibres o una entrevista amb una
autora dels que es fan normalment no els atrauran de la manera que
voldríeu. Són massa formals i s’assemblen massa a una classe
d’escola o universitat.
22
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●	Procureu que l’acte sigui de preu reduït o gratuït
per fomentar l’assistència.
●	Demaneu a les joves productores que
s’encarreguin de la publicitat. Utilitzeu el seu
llenguatge i esbrineu d’on treuen les notícies,
les recomanacions o la informació sobre els
actes. Cal promocionar els actes en aquests
espais, no heu d’esperar que les joves acudeixin
als llocs on normalment s’anuncien els actes.
●	Plantegeu-vos canviar la manera com feu les
coses. Si les adolescents us diuen que els
interessa la música, per què no organitzeu un
acte sobre la composició de cançons? Si volen

saber més coses sobre periodisme, intenteu que
una periodista entrevisti una autora.
●	Una vegada organitzat l’acte, assegureu-vos que
es difon a través de les xarxes socials.
Instagram, en especial, és una aplicació
excel·lent en aquest sentit. Feu que l’autora
també en parli a les seves xarxes socials.
Ejemplos:
En Portugal, el Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté
preguntó a sus estudiantes qué querían. Las jóvenes
respondieron que querían un festival propio, y así
nació el festival Almada en mayo de 2018. A las jóvenes
les gustó tanto y la participación fue tan elevada que
está previsto repetirlo en los próximos años.
En España, se celebraron reuniones de grupos
temáticos en tres lugares con más de 300 estudiantes
en total, con el objetivo de conocer mejor sus hábitos
lectores y su disposición a la lectura. Las conclusiones
se utilizaron para organizar los eventos programados
del festival FLIC y otros actos en España.
 n Irlanda, West Cork Music quería entender mejor los
E
intereses de las jóvenes en relación con los eventos
literarios. Para ello, realizó una encuesta y preguntó al
alumnado de las escuelas locales qué les gustaba leer,
quién querrían que participara en el festival y qué
podría animarles a asistir. Desde entonces y en el
futuro, los resultados de este estudio —el primero de la
organización para recabar información sobre este
grupo demográfico— se utilizan para planificar los
festivales.
 n el Reino Unido, los grupos Spark Young Writers, que
E
se reúnen presencialmente una vez al mes en la región
West Midlands, han pasado al formato en línea desde
enero de 2020: proponían temas para escribir en
Instagram y, después, hacían sugerencias de escritos
semanales y sesiones cortas de escritura creativa en el
sitio web de Spark, que se comparten en las redes
sociales. De esta manera, las jóvenes escritoras que
normalmente no pueden asistir a las reuniones
pueden participar en ellas y formar parte de la
comunidad de escritoras más amplia.

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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Volíem crear un lloc web sobre el projecte READ ON
que fos també una plataforma en què les joves
lectores i escriptores compartissin la seva feina i
parlessin sobre llibres i escriptura.
L’apartat de Comunitat del lloc web de READ ON té
cinc àrees principals on poden participar les
adolescents:
●	Book Review: ressenyes de llibres escrites per
joves.

Volíem crear un lloc web sobre
el projecte READ ON que fos
també una plataforma en què
les joves lectores i escriptores
compartissin la seva feina i parlessin
sobre llibres i escriptura.
READ ON
https://www.readon.eu

●	Book Advising: recomanacions sobre properes
lectures fetes per autores basant-se en les
preferències de les joves.
●	Fan Fiction Lab: adolescents que pugen el seu
propi escrit creatiu basat en un llibre existent
[vegeu la pàgina 8 per a una informació
completa].
●	Ask the Author: sessions de preguntes en directe
amb escriptores.
●	Save My Story: les escriptores recorren a la
nostra xarxa de joves perquè les ajudin amb les
obres que estan escrivint.

READ ON WEB:

UN ESPAI A INTERNET PER A LECTORES
I ESCRIPTORES ADOLESCENTS

El lloc web, disponible en els sis idiomes del
projecte READ ON i amb la participació de joves de
tot Europa, és també la part del projecte que es pot
continuar desenvolupant una vegada que l’activitat
del projecte original s’acabi el novembre del 2021.

Si voleu que la gent jove participi a Internet, proveu
el següent:
●	Creeu un entorn digital acollidor i segur per a
elles.
●	Esforceu-vos a crear interaccions significatives
en línia entre autores i joves lectores.
●	Trobeu maneres de fer que es parli sobre llibres
a Internet.

READ ON
https://www.readon.eu

El nostre grup objectiu, les joves de 12 a 19 anys, passa més
temps en línia que qualsevol altra generació del passat. Els
continguts digitals, lluny de restar protagonisme als llibres
i a l’escriptura creativa, poden atreure més les adolescents,
de manera que ens vam proposar dirigir-ne l’interès cap al
nostre lloc web www.readon.eu.
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●	Ajudeu la gent jove a trobar bons consells de
lectura per part d’expertes, com ara
bibliotecàries, llibreteres, periodistes o
escriptores, però també de les companyes.
●	Faciliteu les trobades i les xerrades entre joves
perquè creïn la seva pròpia xarxa d’amants de la
literatura i l’escriptura.

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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ON SOM

HAUGALAND
VIDEREGÅENDE
SKOLE

IRLANDA:

WEST CORK MUSIC,
BANTRY, CORK OCCIDENTAL

NORUEGA

ITÀLIA:

FESTIVALETTERATURA,
MÀNTUA, NORD D’ITÀLIA

SILK

NORUEGA

NORUEGA: HAUGALAND VIDEREGÅENDE
SKOLE, HAUGESUND
WEST CORK MUSIC

NORUEGA:

SILK, SKUDENESHAVN,
NORUEGA OCCIDENTAL

IRLANDA

PORTUGAL: AGRUPAMENTO
CARLOS GARGATÉ, ALMADA

WRITING WEST
MIDLANDS

REGNE UNIT

ESPANYA:

TANTÀGORA,
BARCELONA I MADRID

REGNE UNIT:

WRITING WEST MIDLANDS,

BIRMINGHAM

AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS
CARLOS GARGATÉ

PORTUGAL

TANTÀGORA
SERVEIS
CULTURALS

FESTIVALETTERATURA

ITÀLIA

ESPANYA

XARXES SOCIALS
Busqueu el hashtag #ReadOnEU a Twitter, Facebook i Instagram per seguir-ne les novetats arreu d’Europa.
També podeu seguir cada organització per separat:
IRLANDA:
@westcorkmusic
@wcorklitfest
@westcorkliteraryfestival
ITÀLIA:
@Festivaletteratura
@festletteratura
	@Festivaletteratura
@readonproject
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NORUEGA: HAUGALAND
@haugalandvg
@haugalandvgs

ESPANYA:
@tantagora i
@flicfestival

NORUEGA: SILK
Silklitteratur

REGNE UNIT:
@writingwestmids

PORTUGAL:
Read On Portugal
@readonportugal

www.readon.eu

QUI SOM
IRLANDA: WEST CORK MUSIC va ser creada el 1995.
Amb seu a Bantry (comtat de Cork), organitza cada
any tres festivals de molt renom al sud-oest
d’Irlanda: el West Cork Chamber Music Festival, el
West Cork Literary Festival i el Masters of Tradition.
A més a més d’organitzar festivals i concerts, West
Cork Music ofereix, juntament amb el Cork County
Council, activitats educatives, trobades i el
programa de música a les escoles Tuning Up. www.
westcorkmusic.ie
ITÀLIA: FESTIVALETTERATURA és un dels
esdeveniments culturals anuals més esperats a
Itàlia. Des de la seva creació l’any 1997, aquest
festival de cinc dies de trobades amb autores,
lectures, actuacions i concerts ha vist com artistes
de tot el món es reunien a Màntua, al nord d’Itàlia.
El Festivaletteratura acull escriptores i poetes de
fama mundial, algunes de les veus més interessants
de literatures emergents, assagistes, artistes i
científiques. El Festivaletteratura presta especial
atenció a les joves: molts dels actes, espectacles i
tallers d’aquests cinc dies estan especialment
concebuts per a elles o perquè en gaudeixin tant
gent jove com gran.
www.festivaletteratura.it
NORUEGA: SILK (FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LITERATURA I CULTURA DE SKUDENESHAVN) és el
festival noruec de literatura més gran que se
celebra en una petita comunitat. L’objectiu del
festival és fomentar la passió per la lectura i la
literatura i en la seva curta vida ha crescut fins a
rebre més de 5.000 visitants i organitzar 70 actes
anuals, de manera que envaeix el petit poble
pesquer de Skudeneshavn, a la costa oest de
Noruega. A més del festival públic, les autores
noruegues i internacionals també organitzen tallers
i visites a escoles de primària, secundària i de
formació professional en un programa de més de 80
actes anuals. www.silkfestival.no

NORUEGA: HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE és una
escola de formació professional per a estudiants de 16
a 19 anys. La majoria de les estudiants assisteixen a
classes formals durant dos anys, abans de fer
pràctiques en empreses durant dos anys més, amb la
finalitat de convertir-se en treballadores preparades i
qualificades. Haugaland també forma les aprenentes
un dia a la setmana mentre treballen en un entorn
professional i imparteix formació a la presó de la regió
de Haugesund. Des de fa temps, un dels principals
objectius de Haugaland és millorar l’alfabetització,
conscients de l’impacte que pot tenir en les futures
opcions professionals i vitals de les estudiants. Aquest
enfocament va portar Haugaland a prendre la iniciativa
de desenvolupar el projecte READ ON amb els altres
partners. www.haugaland.vgs.no
PORTUGAL: AE CARLOS GARGATÉ (AECG) és un agrupament
d’escoles que ofereix llar d’infants i escolarització dels
4 als 15 anys, a Almada, a 20 quilòmetres al sud de
Lisboa. L’agrupament ha buscat des del principi
treballar a tot Europa i ha estat el partner portuguès en
diversos projectes educatius europeus al llarg dels
anys. http://aecg.pt/pt
ESPANYA: TANTÀGORA, que organitza el festival FLIC per a
nenes i joves, entre altres actes, es va crear l’any 1993 i
treballa tant en l’àmbit local, a Catalunya, com a
Espanya i en altres països. El seu objectiu és promoure
la literatura oral i escrita, combinant la paraula escrita
amb altres formes artístiques, com la il·lustració, la
música, les arts visuals i el teatre. www.tantagora.net
REGNE UNIT: WRITING WEST MIDLANDS és l’agència de
desenvolupament de la literatura del comtat de West
Midlands al Regne Unit i és una organització del
portfolio nacional de l’Arts Council England. El seu
objectiu és donar suport a les escriptores i a
l’escriptura creativa. A més del seu treball amb
escriptores adultes, ofereix oportunitats a les joves
escriptores perquè desenvolupin el seu interès per
l’escriptura creativa a través del seu programa Spark
Young Writers. Organitza festivals i actes, com el
Birmingham Literature Festival i la conferència anual
National Writers’ Conference. www.
writingwestmidlands.org

Ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter en 6 idiomes: #ReadOnEU
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