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Es tracta d’un taller d'escriptura en què els autors joves van escriure sobre 

l’experiència personal de créixer en un ambient de pobresa als països nòrdics, on 

sovint es considera que hi ha les societats més imparcials i equitatives del món. 

El projecte incloïa 24 joves autors de tots els països nòrdics: Dinamarca, Noruega, 

Suècia, Finlàndia, Groenlàndia, Islàndia i les illes Fèroe. El projecte va rebre el 

suport  del Consell de Ministres nòrdics i del programa de beques Nordbuk, i va 

culminar amb la publicació del llibre Tomorrow is Never a New Day, l’any 2016.

Ordskælv va organitzar tallers d'escriptura a cadascun dels països nòrdics per 

un període de tres mesos. Els joves escriptors van treballar individualment amb 

un mentor experimentat, dedicat a capacitar els joves escriptors i a ajudar-los a 

formar i modelar les seves històries per crear un text atractiu i d'alt nivell literari. 

Els autors també es van presentar amb textos seleccionats (diferents a nivell 

nacional) durant els seus tallers, llegint de tot, des de contes populars fins a 

poesia, i van rebre la visita d'escriptors actius avui en dia.

Tomorrow is Never a 
New Day

https://engagenow.eu/ca/case-studies/the-orwell-youth-prize/

UBICACIÓ: DINAMARCA, SLANGERUP

WEB: WWW.MIEFREY.DK/TOMORROW-IS-

NEVER-A-NEW-DAY/

ANY D'INICI DEL PROJECTE: 2016

DURADA: 12-24 MESOS

ORGANITZADOR: ORDSKÆLV

Taller d'escriptura 
dedicat a capacitar els 
joves per escoltar les 
seves veus a través de 
la literatura, la música i 
l'art.

OBJECTIU PRINCIPAL DEL PROJECTE

Propiciar l'interès de l'audiència juvenil i l'amor per la paraula escrita.

  

SECTOR CULTURAL: 

     – LITERATURA: ESCRIPTURA

     – LITERATURA: LECTURA

     – MÚSICA

     – ARTS PLÀSTIQUES

EDAT DEL TARGET: 

     – JOVES I ADOLESCENTS (EN GENERAL)

     – ADULTS (MÉS DE 18 ANYS)

GÈNERE DEL TARGET: TOTS

TARGET SOCIODEMOGRÀFIC: 

      – URBÀ

      – RURAL

      – METROPOLITÀ

OBJECTIUS: 

      – ALFABETISME

      – EDUCACIÓ

      – APODERAMENT

      – INTEGRACIÓ SOCIAL

http://ordskaelv.org/
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Tots els joves autors participants en el projecte, líders de projectes i mentors 

seleccionats, van realitzar un taller  d’una setmana a l'escola d'escriptura de 

Biskops Arnö, a Suècia, per tal d’acabar i polir els seus textos.

Els joves autors es van retrobar a Hèlsinki per al llançament del llibre. El model de 

tallers d'Ordskælv i l'estreta relació amb el mentor personal tenen com a objectiu 

proporcionar als joves escriptors eines i trucs d'escriptura, així com el coneixe-

ment del procés de producció de l’obra, des de la primera espurna creativa al text 

polit, editat i imprès.

ROL DELS JOVES EN EL PROJECTE

PROPÒSITS DEL PROJECTE

- Empoderar els joves autors participants.

- Reforçar les seves captivadores històries personals amb el procés d'escriptura.

Els autors són la màxima autoritat del model, acompanyats dels líders del projecte 

i dels mentors. Al cap i a la fi, es tracta d’autors: de les seves històries, les seves 

passions i els seus somnis. Aquest zoom propicia un ambient proper, reduït i 

amable, així com la creació i consolidació d’una comunitat per a participants, 

autors i mentors.

PER QUÈ ESTÀ CONSIDERAT UN CAS DE BONES PRÀCTIQUES?

L’èxit del taller es pot mesurar pel fet que molts dels autors anteriors d'Ordskælv 

han tornat a altres projectes del centre per compartir els seus coneixements, com 

a mentors o líders de projecte. 

Un altre aspecte important, a més de la missió d'Ordskælv de capacitar joves 

i creatius i permetre que presentin les seves creacions al públic, consisteix a 

proporcionar als joves escriptors una xarxa de persones amb idees afins. 

Pel fet d’haver crescut en la pobresa, molts, o la majoria, dels autors joves del 

projecte no havien tingut les mateixes oportunitats que els seus iguals. Per 

a alguns, el viatge a l’illa de Biskops Arnö va ser el primer viatge que feien a 

l'estranger. Durant la setmana a Biskops Arnö, molts dels joves escriptors van 

expressar el mateix pensament: després d’haver  conegut aquest grup d'escrip-

tors, ja no se sentien tan sols i aïllats amb la seva experiència, sinó que es veien tir 

capacitats per formar part de la comunitat. Aquest enfocament en la comunitat 

i l'empoderament personal és el cor d'Ordskælv, i un dels motius del seu èxit. Els 

joves escriptors abandonen el taller havent escrit el seu relat, però la comunitat i 

l’entorn viuen amb ells i en ells.


