
 
 
 
 
 

 
 

El Consolat General dels Estats Units a Barcelona i Poetry Slam BCN 
 

us conviden a la xerrada 
 

Poetry Slam: una eina per connectar amb joves i fomentar la cohesió social  
 

a càrrec de Kevin Coval i Jamila Woods de Young Chicago Authors  
 

que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 9.30 a 11.30  
a la Sala Joan Maragall del Centre Cívic Pati Llimona, c. Regomir 3 – Barcelona.  

 
La sessió es farà en anglès.  

 
Us agrairem confirmeu assistència a usconsulatebarcelona-cultura@state.gov  

 
 
Kevin Coval i Jamila Woods pertanyen a l’organització Young Chicago Authors (YCA). Coval és el 
fundador del festival de poesia Louder Than A Bomb i Woods s’encarrega de fer formació. YCA es va 
fundar l’any 1991 i va unir un grup d’educadors, escriptors i filantrops que compartien la creença que la 
gent jove havia de tenir més accés a l’escriptura creativa. Van començar amb tallers, cursos i classes i 
l’any 2001 van crear el festival més gran de poesia del món, anomenat Louder Than A Bomb. El festival 
s’adreça a joves de 13 a 19 anys. L’objectiu és facilitar-los una plataforma per compartir les seves 
històries i que es converteixi en un punt de trobada i d’entesa per a joves d’orígens i entorns diversos 
que comparteixen un mateix barri o ciutat. A través de la narració oral i la poesia poden trobar punts en 
comú i promoure la convivència i la cohesió social. YCA connecta amb escoles, instituts i ONGs i promou 
l’empoderament dels joves, la cohesió social i el rol de l’educació. Kevin Coval, fundador del festival 
Louder Than A Bomb, ha actuat en centenars d’universitats, instituts, teatres i a més de set països arreu 
del món. Coval és autor del Everyday People and Slingshots, finalista del Book of the Year de l’American 
Library Association. Col·labora també a la Chicago Public Radio com a expert en poesia i hip hop. També 
dóna classes en diverses universitats i instituts. Darrerament s’ha fet un documental sobre el festival:  
http://www.louderthanabombfilm.com/ i http://youtu.be/3Yjn9chhunQ  
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