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UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE, CONTA-HO
La Xarxa Educativa de Centres Solidaris us convida a participar a
l’activitat programada per al curs 2012-2013: Un altre món és possible:
Conta-ho!
Aquesta activitat està pensada perquè la comunitat educativa reflexione
al voltant de les principals problemàtiques del món actual, dels models
de vida insostenibles i injustos ens que estem instal·lats, i de la
necessitat urgent de canviar estos models incorporant formes
alternatives d’organitzar-nos i de conviure.
El model actual de vida predominant ha nascut al món occidental i ens
han aportat els bens de la democràcia i del desenvolupament científic i
tècnic per tal de millorar la vida humana. Malgrat això, sembla que el
desenvolupament humà encara té moltes assignatures pendents que
patix la majoria de la humanitat: la contaminació, l’explotació i destrucció
dels recursos naturals, la materialització de les relacions interpersonals
amb la devaluació dels valors més humans, la competitivitat per la
possessió, els conflictes bèl·lics, la corrupció, la misèria, la fam, etc.
Com a models alternatius a les problemàtiques que vivim, s’han
desenvolupat, durant la segona meitat del segle XX i principis del XXI,
des de la societat civil, diferents moviments que poc a poc s’han anat
integrant en el model actual i l’estan modificant: feminisme, ecologisme,
defensa dels drets civils i alterglobalització en són alguns exemples.
A llarg de la història de la humanitat, l’art i la literatura ha servit per
expressar les diferents maneres d’entendre i de pensar el món. Et
proposem, des d’estos nous paràmetres per a viure i conviure en un món
de totes i tots, la creació de relats o còmics que recullen o expressen
estos nous valors i imaginin un altre món que és possible.

L’Institut Els Alfacs (la Ràpita), Institut Sòl-de-Riu (Alcanar), IES
Joan Corominas (Benicarló), IES Ramon Cid (Benicarló) i el
CEIP Francesc Català (Benicarló), com a membres de la Xarxa
de Centres Solidaris, esperem que la proposta us resulte prou
engrescadora.
Bases generals de la convocatòria:
Tema: Un altre món és possible
Participants : Tota la comunitat educativa
Extensió i format:
 Una cara d’un full DINA 4, en forma de relat o còmic.
Cada treball ha d’anar acompanyat amb un sobre amb la següent
informació a dins.

Concurs literari 2012-13
“Un altre món és possible”
TítolAutor/aCentre SolidariCurs i grup, pare/mare, professor/a-

Data límit: la presentació dels treballs serà abans del 12 d’abril i la
selecció serà abans del 23 d’abril de 2013.
Els 5 treballs seleccionats de cada Institut seran exhibits dins d’una
col·lecció conjunta de tots el treballs premiats, en una exposició que
visitarà tots els centres solidaris que participen en el concurs.

