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Els joves participen en una sèrie d'activitats, entre les quals s’inclou ser jutges 

de la competició de redacció juvenil, assistir a esdeveniments literaris i culturals, 

escriure blocs i entrevistar escriptors visitants.

També es demana als joves que  promoguin l'escriptura creativa i els projectes 

a les seves escoles, fent d’ambaixadors. A més a més, els joves ambaixadors 

promocionen el projecte a través de les xarxes socials.

La selecció dels joves es fa a través dels seus professors, els quals assisteixen a 

assemblees i parlen en els seus clubs d'escriptura creativa.

Young Ambassadors

https://engagenow.eu/ca/case-studies/young-ambassadors/

UBICACIÓ: REGNE UNIT, NORWICH

WEB: NATIONALCENTREFORWRITING.ORG.

UK/YOUNG-AMBASSADORS/

ANY D'INICI DEL PROJECTE: 2016

DURADA: 6-12 MESOS

ORGANITZADOR: NATIONAL CENTRE  FOR 

WRITING

Programa global dirigit 
a joves enamorats de la 
literatura i els llibres en 
general.

OBJECTIU PRINCIPAL DEL PROJECTE

Situar la literatura al bell mig de la cultura contemporània.

  

SECTOR CULTURAL: 

     – LITERATURA: ESCRIPTURA

     – LITERATURA: LECTURA

     – LITERATURA: COMPRENSIÓ

     – LITERATURA: EXPRESSIÓ ORAL

EDAT DEL TARGET: 

     – JOVES I ADOLESCENTS (15-18 ANYS)

GÈNERE DEL TARGET: TOTS

TARGET SOCIODEMOGRÀFIC: 

      – URBÀ

      – RURAL

OBJECTIUS: 

      – APODERAMENT

https://nationalcentreforwriting.org.uk/
https://nationalcentreforwriting.org.uk/
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Els joves tenen l'oportunitat d'entrevistar escriptors i artistes, de participar 

en tallers, aprendre a gestionar un festival o un esdeveniment cultural, i viure 

l’experiència des de dins.

Els joves ambaixadors reben invitacions per assistir a festivals i esdeveniments 

culturals de la ciutat, i també fan presentacions en públic.

A més a més , se'ls assigna un mentor que els guia durant tot aquest temps  a fi 

que, en definitiva, visquin l’experiència de l’escriptura en la seva màxima amplitud.

ROL DELS JOVES EN EL PROJECTE

PROPÒSITS DEL PROJECTE

- Explorar el potencial artístic i social de l'escriptura creativa i de la traducció 

literària a través de projectes pioners i col·laboratius .

Esdevenir un nou espai on els escriptors emergents  rebin suport, on el millor de 

la literatura mundial s sigui accessible al públic i als lectors, ja que això beneficia 

les - comunitats locals a través de programes educatius innovadors.

PER QUÈ ESTÀ CONSIDERAT UN CAS DE BONES PRÀCTIQUES?

Young Ambassadors juga un paper crucial en la promoció de Norwich com a 

Ciutat de la Literatura per la UNESCO.

Els alumnes tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà com es gestiona una 

organització cultural.


