
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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      TRÍPTIC D’EE 

 

PLA DE TREBALL 

 S’elabora un tríptic informatiu d’EE amb la possibilitat d’entrar a l’MLC sense necessitat de ser soci. En aquest sentit es 

mantenen diverses trobades amb l’Ajuntament de Girona i la Biblioteca de Catalunya. Adjunt el tríptic informatiu 

 En la XIII Assemblea General de Socis, celebrada al MUHBA, s’incorporen els següents autors: Josep Maria Folch i Torres, Joan 

Puig i Ferrater, Mossèn Alcover i Pompeu Fabra. Posteriorment, Carles Fages de Climent  

 Es renova la Junta Directiva d’Espais Escrits i es modifiquen els estatuts 

 Es donen de baixa les subscripcions a l’ICOM, la Coordinadora dels Centres de Parla Catalana i la Fédération des Maisons 

d’Écrivains, per una qüestió econòmica 

 Segueix un any més el projecte Espais Llegits, per a dinamitzar clubs de lectura del Servei de Biblioteques de Catalunya, i 

també La casa del mes que es porta a terme amb la col·laboració del QLlegeixes? 

 Es continua treballant amb la campanya Fes-te Amic. Actualment hi ha 330 amics i els descomptes s’amplien als Amics de les 

Cases Singulars, fruit d’un acord de col·laboració 

 Arrenca l’Escriptor d’El Born al Born CC amb una sessió de Pla a Taula (27.02), seguida de l’espectacle literari La Pomerola, el 

poeta (9.03). Es té la programació tancada fins el mes de setembre, juliol i agost s’aturarà l’activitat 

 Actualització permanent dels web d’EE, l’MLC i les respectives xarxes socials, també es millora el gestor de continguts de 

l’MLC (s’eliminen idiomes i s’incorpora la fitxa tècnica de les rutes) 

 Es treballa intensament amb l’APP de les rutes literàries que es presentarà entre finals de maig i inics del mes de juny. 

Actualment hi ha 27 rutes i s’està treballant per traduir-les totes al francès, ja que al ser un projecte finançat amb una 

subvenció euroregional, és un requisit imprescindible. En aquest sentit, s’han mantingut contactes amb l’Institut Ramon Llull i 

s’ha enviat una carta als professors de català al món demanant-los la seva ajuda  

 Durant aquest primer trimestre s’ha treballat estretament amb Placing Literature, una plataforma americana de 

geolocalització literària, per tal d’introduir contingut del nostre MLC al seu mapa. A inicis d’abril es donarà a conèixer aquesta 

col·laboració a nivell global 

RELACIONS EXTERNES I INTERNES 

 15.01.14 i 12.03.14 Reunions de Junta Directiva d’EE 

 15.01.14 Reunió amb el conseller de cultura, Ferran Mascarell 

 20.01.14 XIII Assemblea General de Socis, al MUHBA 

 21.01.14 Ahesió al document “Unes humanitats amb futur”  

 23.01.14 La Fundació Josep Pla dinamitza el club de lectura de la Biblioteca Sant Martí de Provençals, Barcelona 

 27.01.14 Presentació del nou portal web de l’ILC 

 29.01.14, 18.02.14 i 19.03.14 Junta de Govern de l’ILC 

 3.03.14 Espais Escrits es dóna a conèixer en una assignatura de la Universitat de Girona  

 7.3.14 Reunions del Consell Assessor de l’ILC 

 12.02.14 Reunió amb la Coordinadora de Centres de Parla Catalana i l’IRMU per a una possible col·laboració  

 17.03.14 Dia de la poesia catalana a internet, com a entitat col·laboradora 

 20.03.14 Els socis de les Terres de Tarragona fan una reunió per organitzar unes jornades sobre patrimoni literari amb la 

col·laboració d’EE 

 Diverses reunions online per tirar endavant l’APP de les rutes literàries 

 

SOCIS 

 Les diverses activitats organitzades pels socis es poden trobar a l’agenda del web d’EE que s’envien el primer i tercer dijous de 

cada mes a socis i amics 


