
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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PLA DE TREBALL 

 Deu persones s’inscriuen al viatge literari a Itàlia per celebrar els 10 anys de l’associació, coneixerem Aliano i Matera de la mà 

de Carlo Levi. Del 23 al 26 d’octubre 

 Es coordina el projecte “Clàssics catalans al vostre club de lectura”, fruit d’un acord de col·laboració amb el Servei de 

Biblioteques de la Generalitat, per a dinamitzar vint-i-quatre clubs de lectura arreu del país. Els autors més demanats han 

estat Mercè Rodoreda, Manuel de Pedrolo i Josep Pla   

 Es porta a terme el projecte d’una ruta literària “Temples amb veu d’escriptors”, fruit d’una subvenció de l’IRMU. En total hi 

ha 64 textos ubicats en 32 espais, de 16 autors diferents. Seguidament procedirem a la locució d’alguns d’aquests textos i a la 

construcció de la pròpia ruta perquè pugui ser consultada a l’APP 

 Es continua el concurs “La Casa del Mes”, organitzat conjuntament amb el QuèLlegeixes? Els autors d’aquest trimestre han 

estat Mercè Rodoreda, Ramon Muntaner i Antoni M. Alcover. Si algú vol participar-hi que ens ho faci saber 

 Cada primer i tercer dijous de cada mes s’envia l’agenda amb les activitats dels socis d’Espais Escrits 

 S’ha creat una comissió web per debatre i millorar projectes com el Mapa Literari Català o l’APP, està oberta a tots els socis 

que s’hi vulguin incorporar 

 S’han penjat textos de Montserrat Roig i Montserrat Abelló al Mapa Literari Català, fruit d’un acord amb l’ILC, encara falten 

els textos de Maria-Mercè Marçal 

 Es demana informació als socis per tal d’actualitzar el Catàleg de Rutes literàries 

 El primer mòdul del curs El patrimoni literari, un recurs educatiu, celebrat a les Terres de Girona el juliol, va comptar amb 20 

professors inscrits. A finals de setembre s’inicia el segon mòdul amb 15 inscrits 

 Durant el mes de juliol i agost a les xarxes socials es difonen les diverses rutes literàries dels socis #Rutesliteràries, a partir del 

setembre torna la #FraseDelDia 

 Es treballa amb el programa de la IV Jornada Tècnica que celebrarem el proper 2 de novembre, teniu temps d’inscriure-us fins 

el 23 d’octubre 

 

RELACIONS EXTERNES I INTERNES 

 01.07.15 Reunió amb la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana i l’IRMU pel projecte Patrimoni oblidat. Memòria 

literària, on demanen la col·laboració d’EE 

 06 | 07 | 08.07.15 Curs Mòdul 1 El patrimoni literari, un recurs educatiu 

 16.07.15 Reunió amb Jordi Muixí, responsable d’Èvic produccions i l’obra La llista. 6 autors cerquen lectors 

 10.09.15 Reunió amb Micho Garcia, responsable del Mapa Literari Català i l’APP 

 18.09.15 Reunió de Junta directiva d’Espais Escrits 

 26.09.15 Inici curs Mòdul 2 El patrimoni literari, un recurs educatiu 

 

SUBVENCIONS 

 Tramitem un ajut de 400 € de l’Institut Ramon Muntaner per portar a terme el curs d’estiu a les terres de Girona 

 S’ha atorgat el projecte EERA (European Educational Research Association) per portar a terme un workshop entorn Cutural 

Learning, Identity and the European Project. La primera trobada es farà a Barcelona el 27 i 28 de novembre i està oberta als 

socis que ho desitgin, amb un màxim de deu 

 


