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Su;'ement educattu (f

Fomentant la creació
literària entre els joves
La iniciativa del Rotary Club de Mallorca va adreçada a estudiants de primer i segon de batxillerat de centres educatius de

Mallorca i compta amb premis com un viatge a la seu del Parlament Europeu

I Rotary Club de
que des dels seos orígens.
l'any 1980. ha

accions centrades en el servei i la
solidantat. Fr al curs cs•

un concurs de te.
lats breus. María José Massot.
dsx•tora en I listória. membre de la

Reial Academia Mallorquina
d • Estudis llistôrics. Genealàgics

i I leràldtcs i que ha dedicat ta «va

vida Professional com a arxivera

(a l'Arxiu del Regne de Mallorva

INÊDITES
Les obres que concursin

hauran de ser originals i
inédites. La temàtica és Iliure i

no poden haver estat
presentades a cap altre
concurs ni guardonades

tar treballs en anglés. També es
durà a terme un festival gnusical
juvenil. D'altra banda — i coinci-

i a I' Arxiu Municipal de Palma).
també membre del Rotary, ens
presenta aquesta ini-
ciativa. «Un
dels valors
de tots els ROtar_y,
clubs que
pertanyen a
Rotary Inter•
nacional és el
dc servir a la so-
cietat i. evident-
ment. fomentar la
creativitat entre els
joves pensam que
és per a ells••. co-
menta.

— Corn va sorgir la
iniciativa de convocar
un concurs de relat
breo?
—Aquest concurs no és
una novetat en el Rotary
Club Malk'rca. La edi•
ció es va convcw:ar I' any 2(") i es

va mantenir fins a la Vena. Aquest

any hern repres la iniciativa. tot se-

guint la promsta d'un nostres
gris actius.

BASES
Les bases del certamen de la

present convocatória es

poden consultar a la web

rotaryclubdemallorca.org, on

hi ha informació detallada

—Quines novetats presenta
aquesta edició. amb relació a
consocatbries precedents?

dint amb que un dels
patrocinadors més
importants és una
bodega — es trac-
tara el tema de
qué CIS joves

oqCóS 
aprenguin

vi debeure 

conseqiién•
cies que pot
representar
per a ells el

Massot vincula la iniciativa amb

una actitud de servei a la socie•
tat.

TERMINI
El termini de presentació

d'obres originals començarà

l'endemà de la data en qué es

donin a conéixer les bases i

finalitzarà dia 15 de gener de

l'any 2020

consum excessiu.

—Quins valors "'intenten pro.
moure a través d 'aquest certa-
men?
—Actualment CIS nostrcs joves
estan fcnt un ús m;rssiu de les xar-
xcs socials. missatgcs de les
quals són d' una extensió limitada.
la qual cosa provoca un important
detriment de l'expressió escrita i
la freqOência de faltes d'ortogra-
fia. Per aixà. el nostre club ha con-
siderat oportú convocar aquest
certamen a fi de premiar la capa-
citat d'organitzar i expressar les
idees de forma pertinent, clara.
correcta i amb propictat fomtal.

-é

—Quina creo que podria ser la
motivació principal perqué els
estudiants de batxillerat parti-
cipin en aquest concurs?
—L)'una banda. premis són

molt importants. peró també
haurien d' a

tots joves que tenen vocació
d'escriure. Amb aquest concurs

dona 1'0Ftrtunitat de
volupar aquesta afició.

—Resulta interessant que un
dels premis cowsisteisi en un
viatge a Brussel•les i al Parla-
ment Europeo. pretén ro.
mentar el denominat 'esperit
europeista' entre la josentut?
—En el món actual. on no hi ha
distáncies. és imm»ttant obrir fron•

teres i no tancar•se. fe en la
UE som europeos i és im-
portant fotnentar.ho també entre
els j0\es. Que vegin i" situ el l iar•
lament Eurorx•u i sc'ls n'cxpliqui
la feina. pot ajudar•los a entendre.
ho molt millor.

—Per primera vegada no Con-
cn calalà i castcllá.

sinó qoc t•unté cs p Klran presc•n•

Per primera vegada, la convocatoria permot la presentació do treballs originats en llengua anglesa, fomentant aisl t'escriptura en tres llen•

goes. conjuntament amb el castellà I el catata.


