
ÀREA D’IGUALTAT, JOVENTUT I DRETS CÍVICS  
 
CONCURS MICRORELATS EL CONTROL NO ÉS AMOR – VULL VI URE L’AMOR EN 
LLIBERTAT 2017  
 
 
JOVES I RELATS GUANYADORS: 
 
1r. premi 14 a 17 anys: Candela Almonacid Laborda, 14 anys. 
 
Ara ja tinc valor per deslligar-me, nom per respectar-me  -la veu sortí de la meva boca com un 
huracà de paraules. Els seus ulls, que m’havien llevat la identitat temps enrere, m’observaren. 
Ara eren només un símbol de la meva nova llibertat. 
 
2n. premi 14 a 17 anys: Joan Vilafranca Vega, 15 an ys. 
 
I jo em dic: Dona forta! Dona valenta! Per què et tanques i caus pel que ets? Tens llibertats! 
Lliure ets! Rebel·la’t i lluita pel respecte! No deixis que els freds núvols negres de la tortura i la 
por devorin la teva identitat! No! 
 
1r. premi 18 a 24 anys: Maria Martínez Bisquerra, 2 0 anys. 
 
I aleshores Eva li va dir a la serp que respectàs la seva llibertat. 
I aleshores Adam es va palpar el costat i somrigué al veure que encara tenia la costella al seu 
lloc. 
 
2n. premi 18 a 24 anys: Lluís Garí Crespí, 19 anys.  
 
Flama demanà a un savi perquè s'apagava per amor. 
 "La presó et priva de l'aire fresc que et dona vida. L'amor no és opressió sinó llibertat i 
respecte a la teva identitat" fou la resposta.  
Decidida s’alliberà, tornant a brillar intensament. 
 
1r. premi 25 a 30 anys: Adelé Civantos Nicbakhsh, 2 7 anys. 
 
Amor, quiero libertad al abrir las alas, que no me cortes el vuelo. Quiero tener puertas, 
compartir entrañas, respetar despacio nuestro espacio. Complicidad cuando nos separa, 
identidad cuando nos une. Quiero ser para mí, contigo amor. 
 
2n. premi 25 a 30 anys: Catalina Inés Florit Llinàs , 29 anys. 
 
Un nus a les esportives negres i un a la gargamella.  
Baix botant, volant escales, depressa de ser meva. 
Al carrer fa fred i fa lluna.  
Fresca damunt la cara, jo, fum de boca que no fuma.  
Ni mòbil que demana on som, ni claus:  
la llibertat de ser una. 
 
 


