
Horari: de dilluns a dijous de 2/4 de 9h a 2h i dimarts a la tarda de 2/4 de 4 a 2/4 de 7h 
info@espaisescrits.cat 
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      BON NADAL 2011 I FELIÇ ANY 2012  

 

PLA DE TREBALL 

 WEB: Actualització del mapa amb les diverses institucions associades i eliminació de les províncies 

 Ja s’hi pot veure l’eix cronològic, creat amb Dipity, on es poden veure els diferents autors d’EE 

 S’està treballant en el Catàleg de Rutes Literàries a través del web www.espaisescrits.cat. També estem dissenyant un cartell 

informatiu i un carnet per fer-se Amic d’EE. Preveiem que la presentació serà a inicis de l’any 2012 

 Hem signat un conveni entre EE i Tr3sC per a la difusió de les Rutes Literàries, a canvi del descompte 2x1 

 Estem ordenant l’arxiu de l’associació 

 

MLC  

 Barcelona Media està treballant en la fase de millora del Mapa Literari Català. D’entre les millores cal destacar: les millores en 

la navegació; la interacció de la pàgina de l’MLC amb la d’EE; la introducció de xarxes socials; URL’s específiques per a cada 

pàgina; l’ampliació de la cerca per rutes; hi ha la possibilitat de definir millores en les rutes i descarregar-les en GPS; facilitar 

la descàrrega de continguts; incorporar diversos idiomes i logotips. 

 Aprofitant l’assemblea de socis es presentaran les millores 

RELACIONS EXTERNES I INTERNES 

 La visita cultural d’aquest any serà el 25 de gener a Illa. Properament rebreu més informació. 

 El 2012 hi haurà una sola assemblea anual, que se celebrarà el 2 de març a Barcelona, segurament a l’espai VilaWeb 

 Podeu trobar les actes de les ponències del VII Seminari sobre patrimoni literari i territori El patrimoni literari, incentiu per a 

les ciutats? a la pàgina web d’EE. 

RECURSOS FINANCERS 

 Ens deneguen la subvenció Euroregional per treballar la realitat augmentada al Mapa Literari Català 

 Obrim un compte a UNNIM per poder cobrar la subvenció pel Catàleg de Rutes Literàries 

 ILC ens comunica que de cara els pressupostos del 2012 hi haurà retallades 

 

SOCIS 

 Les diverses activitats organitzades pels socis es poden trobar al web d’EE 

 Els socis d’Illa proposen la possibilitat d’oferir una exposició sobre Josep Sebastià Pons que itineri entre els diversos punts de 

la xarxa  

 

 

 

 

 

 

 

EE aturarà l’activitat per vacances de Nadal, del 26 de desembre al 8 de gener 

http://www.espaisescrits.cat/

