
Un concurs amb 15 anys d’història 
 

Un Mar de Paraules és un concurs que neix el 2008 promogut per l’Institut Europeu de la 

Mediterrània (IEMed) en col·laboració amb la Fundació Anna Lindh. Aquesta iniciativa recull les 

veus de joves - imprescindibles agents de canvi - sobre temàtiques socials, culturals, econòmiques 

o de diàleg polític que impulsa la Declaració de Barcelona de 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada edició se centra en una temàtica d’actualitat diferent. Fent ús de la creativitat, joves de 

tota la conca mediterrània comparteixen reflexions entorn de la temàtica escollida mitjançant 

l’escriptura. Ja sigui a través de la narració d’experiències viscudes o fictícies, les i els joves 

aporten una visió personal, històrica o antropològica sobre qüestions i realitats que, malgrat 

les distàncies geogràfiques o culturals, són comunes en tota la regió euromediterrània.   

 

 

 

Les autores i autors dels 10 millors textos - seleccionats per un jurat internacional - seran 

convidades a Barcelona el 24 de novembre del 2022, en el marc del Dia del Mediterrani, per 

participar en diversos actes: cerimònia de lliurament de premis, tallers creatius i intercanvis 

culturals per a crear espais comuns de trobada.  

El concurs dona veu a joves dels països del Sud i Est del Mediterrani i de la Unió Europea per 

fomentar el debat entorn de reptes comuns i valors compartits. 

http://www.iemed.org
http://www.annalindhfoundation.org


Cada cop més joves comparteixen la fita d’aconseguir la igualtat de gènere, encara que 

estem molt lluny d’aconseguir el canvi de mentalitats. Les noves generacions s’impliquen en 

transformar la realitat que permet encara formes de discriminació per raó de gènere: Els 

estereotips sexistes, la bretxa salarial, la dificultat per accedir als càrrecs de responsabilitat 

política, econòmica i social i especialment la violència de gènere són algunes de les 

qüestions que estem interessats  a canviar.  

 

En aquesta 15ena edició, volem que  els autors i autores se sentin lliures d’escriure sobre 

les seves vivències o a partir de la ficció sobre aspectes relacionats amb la superació 

d’aquestes discriminacions en la seva realitat quotidiana.   

 

El relat és una eina que permet fer un exercici d’introspecció, expressant conviccions, 

vivències e imaginaris profunds. El missatge literari pot aportar visions personals o pròpies 

de les seves societats. Pot posar en valor els drets de les dones per combatre aquesta 

desigualtat en tota la regió euromediterrània. 

JOVES AL CAPDAVANT DELS AVENÇOS EN IGUALTAT DE GÈNERE 

15a EDICIÓ-2022 

Participa enviant el teu relat! 
FINS EL 10 DE JULIOL 

concurso@iemed.org

mailto:concurso@iemed.org


Poden participar joves d’entre 18 i 30 anys d’edat en la data límit de presentació dels 

textos(1992 – 2004). 

Són elegibles les persones amb nacionalitat i residència d’un dels 43 països de l’espai 

euro-mediterrani* 

El relat ha de ser original i es podrà escriure en qualsevol de les llengües oficials dels 43 

estats de l’espai euro-mediterrani. Només s’acceptarà una peça per autor/a.  

El text no pot excedir l’extensió màxima de 2500 paraules.  

No són elegibles les persones que hagin estat seleccionades en alguna de les anteriors 

edicions.  

El document ha de ser enviat en format Word a l’adreça següent: concurso@iemed.org 

En el missatge ha de figurar el títol de l’obra, juntament amb les dades personals de 

l’autor/a: Nom, Telèfon, Adreça postal, adreça correu electrònic i data de naixement.  

Les obres seleccionades seran publicades en un llibre en format digital amb els textos 

en llengua i la seva corresponent traducció en anglès. 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

SEGUEIX EL CONCURS ! 
 
                        www.iemed.org/un-mar-de-paraules-2022 
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* En el cas que una persona amb nacionalitat d’un dels  països euro-mediterrani però amb residència fora d’aquesta 

zona desitgi presentar-se, només s’assumiran els costos del desplaçament a Barcelona des d’un país euro-mediterrani. 

https://www.facebook.com/aseaofwords

