
Presentación das actividades de difusión do proxecto 
 
O día 27 de novembro de 2021 botaron a andar as actividades do proxecto G-BOOK 2: 
European Teens as Readers and Creators in Gender-positive Narratives na Universidade 
de Vigo. No proxecto, cofinanciado polo programa Europa Creativa da Unión Europea, 
alén da Universidade de Vigo, participan socios de Italia (Alma Mater Studiorum – 
Universita di Bologna), Irlanda (Dublin City University), Francia (Université Paris 13), 
Eslovenia (Mestna Knjižnica Ljubljana) e Bulgaria (Regional Public Library «Petko Rachev 
Slaveikov»). O seu obxectivo principal é elaborar unha bibliografía para rapazas e 
rapaces de entre 11 e 14 anos de libros que xiren ao redor de valores como a igualdade 
entre persoas con independencia do xénero, raza, relixión, etc. e o respecto á 
diversidade. 
 

 
 
  



1.º seminario de escritura creativa 
 
O sábado 18 de decembro de 2021 tivo lugar no Centro Neural de Gondomar a primeira 
actividade de difusión do proxecto europeo G-BOOK 2: European teens as readers and 
creators in gender-positive narratives. Nela, a actriz e escritora Paula Carballeira 
impartiu un obradoiro de escrita a un grupo de rapazas e rapaces de entre 11 e 14 anos. 
Este primeiro seminario terá continuación no mes de xaneiro, cando se organizará outro 
evento. Posteriormente, as e os participantes porán en práctica as técnicas adquiridas 
para redactar os relatos cos que participarán nun concurso que organizarán os membros 
do equipo G-BOOK da Universidade de Vigo. 
 

 
 
  



2.º seminario de escritura creativa 
 
O sábado 29 de xaneiro de 2022 tivo lugar no Centro Neural de Gondomar a segunda 
actividade do proxecto europeo G-BOOK 2: European teens as readers and creators in 
gender-positive narratives. Desta vez, o mesmo grupo de rapazas e rapaces que asistiu 
ao seminario do mes de decembro comezou a poñer en práctica as técnicas adquiridas 
sobre escrita creativa. Coa axuda da actriz e escritora Paula Carballeira, quen impartiu 
xa o anterior obradoiro, traballaron en parellas na estruturación dos relatos cos que 
participarán nun concurso que organizarán os membros do equipo G-BOOK da 
Universidade de Vigo o vindeiro mes de marzo. 
 

 
 
  



Entrega de premios 
 
O sábado 30 de abril tivo lugar na Biblioteca Municipal de Gondomar unha nova 
actividade do proxecto europeo European teens as readers and creators in gender-
positive narratives. Unha vez recibidas as valoracións do xurado, as profesoras Ruzicka 
Kenfel e Pereira Rodríguez, coordinadora e membro do proxecto respectivamente, 
deron a coñecer o texto gañador do concurso de relato curso. A narración de Uxía 
Lameiro Fernández e Martín Rey Álvarez, titulada «A través de una pantalla», foi a 
mellor valorada. Máis alá da correspondente entrega de premios, as rapazas e os 
rapaces que participaron na dita actividade recibiron diversos agasallos, entre eles, 
unha copia do relato gañador xunto coa súa tradución ao inglés. 
 

 


