Conductora de l’acte: Virtu Morón, periodista i escriptora
L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) és un centre de generació de
pensament i un dinamitzador dels actors de la regió que fomenta la cooperació i
les relacions entre ambdues riberes de la Mediterrània. En el seus esforços per
trobar vies de relació i col·laboració entre la societat civil i l’àmbit institucional i
promoure tant la igualtat de gènere com el diàleg intercultural, l’IEMed és membre
fundador i lidera la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM) i és el
coordinador de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh (ReFAL).

19.00h

Obertura institucional
Joandomènec Ros, President de l’Institut d’Estudis Catalans
Josep Ferré, Director general de l’Institut Europeu de la
Mediterrània
Nabil Al-Sharif, Director executiu de la Fundació Anna Lindh

19.30h

Diàleg
Joves i creació: transformant la Mediterrània
Elisabetta Bartuli, Presidenta del jurat del concurs literari
Sea of words

Dins dels objectius de promocionar el paper de la joventut en els àmbits artístic i
creatiu i de posar en relleu el seu rol com a actors primordials en la transformació
social, l’IEMed ha organitzat aquest any dos concursos:

Inès Goor, guanyadora del concurs artístic Drawing 4 Equality
Isamil Hamoumi, guanyador del concurs literari Sea of words
Khamsa Harabi, guanyadora del concurs literari
Sea of words
Bartolomiej Juszak, guanyador del concurs literari
Sea of words
Sawsan Nourallah, guanyadora del concurs artístic Drawing 4
Equality

Sea of words, promogut amb la Fundació Anna Lindh per a la promoció del
diàleg intercultural, aquesta és la seva 12a edició. 249 joves escriptores i
escriptors de 26 països euromediterranis han contribuït amb els seus relats sobre
la temàtica “El compromís dels joves en el canvi social”.
A l’acte assisteixen les 10 guanyadores i guanyadors d’enguany.
Drawing 4 Equality: desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la
Mediterrània, promogut amb la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM)
amb l’objectiu de qüestionar i trencar els rols de gènere a la regió. Artistes, tant
amateurs com professionals, de 30 països diferents han participat amb 272 obres.
Dues de les guanyadores participen en el diàleg.
Aquest acte també suposa la inauguració de l’exposició de les 20 obres finalistes
del concurs.

20.40h

Performance artística
Lectura de fragments de relats a càrrec del dramaturg i
director d’escena Marc Rosich
Il·lustracions a càrrec de l’artista Mohammad Othman

21.00h

Refrigeri al pati exterior
Exposició d’il·lustracions
Desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània

