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1. PRESENTACIÓ 

 

Aquest any el camí de l’associació ha vingut marcat per als projectes engegats a finals del 2013, que, 

d’una banda, ens han permès obtenir recursos econòmics oferint serveis i, de l’altra, presentar en públic 

l’APP de les rutes literàries.  

En aquest sentit, durant l’any 2014 hem continuat oferint el programa Espais llegits a les biblioteques 

públiques de Catalunya, apropant els clàssics catalans als clubs de lectura de la mà d’especialistes. Un 

programa valorat molt satisfactòriament per totes les biblioteques que hi han participat. A més, s’ha 

portat a terme el programa l’Escriptor del mes al Centre Cultural del Born que possibilitava acostar els 

espectacles literaris al públic en general. Dos exemples dels serveis literaris que s’ofereixen des de 

l’associació i que permeten obrir una via econòmica que permet no dependre tant de les subvencions 

públiques, cada dia més minses. A aquests projectes s’hi sumen els acords amb diverses institucions per 

tal d’incorporar autors al Mapa Literari Català en els seus projectes. També, hem creat la figura del Soci 

protector que ens permet establir relacions més específiques amb institucions diverses. 

D’altra banda, fruit d’una subvenció euroregional Pirineus-Mediterrània (2012- 2014) el juny del 2014 

vam presentar una aplicació mòbil amb les rutes literàries dels autors associats a Espais Escrits. L’interès 

de l’APP, que té més de 30 rutes en català i francès, rau en què es nodreix de part del contingut del web 

del Mapa Literari Català, incrementant així la funcionalitat del projecte. Una aplicació work in progress 

que ens permetrà anar-nos posicionant en el món digital. 

Per últim, recordar que cada any, i aquest especialment, ens hem volgut apropar al món de 

l’ensenyament perquè entenem que la literatura és clau per als joves del nostre país. Alhora que pot 

esdevenir una eina de desenvolupament social, cultural i econòmic. Per això hem iniciat cursos 

formatius per als professors, per desvetllar-los el gust per la lectura dels nostres autors i donar-los a 

conèixer les potencialitats dels nostres equipaments.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ÀMBITS DE TREBALL 

 

Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català és una associació privada sense ànim de lucre, 

constituïda l’any 2005 i que té l’objectiu de promoure i divulgar el patrimoni literari tot articulant els 

vincles entre cases, museus, fundacions, arxius, associacions, biblioteques, grups d’estudi i persones 

vinculades amb el llegat dels escriptors que han anat configurant la cultura catalana des dels seus inicis 

fins als nostres dies. Per acomplir amb l’objectiu, l’associació porta a terme tota mena d’accions que 

ajuden a visibilitzar la riquesa i territorialitat del patrimoni literari en els Països Catalans. 

Les principals línies de treball són: 

 

1. Promoure l’activitat artística entorn de la literatura  

Des d’Espais Escrits assessorem en la conceptualització de rutes literàries i dinamització amb la voluntat 

de posar la literatura al servei del lector. En aquest sentit, renovem constantment el Catàleg de Rutes 

Literàries on line del web d’Espais Escrits i també del Mapa Literari Català, tant en la seva versió web 

com APP.  

Busquem acords amb altres institucions per a programar espectacles literaris organitzats per als socis. 

Així com per portar a terme diversos clubs de lectura dedicats a autors associats. 

2. Comunicar i difondre activitats literàries 

El primer i tercer dijous de cada mes enviem l’agenda d’activitats literàries dels socis als Amics d’EE, al 

mateix temps que treballem per aconseguir més amics i fer arribar les activitats literàries a més 

col·lectius.  

Diàriament actualitzem el web de l’associació www.espaisescrits i som presents en diverses xarxes 

socials. 

3. Apostar per les noves tecnologies 

Actualitzem permanentment el web del Mapa Literari Català, un projecte líder en georeferenciació 

literària. I aquest any hem presentat una aplicació mòbil de les rutes literàries del Mapa Literari Català, 

amb la idea d’ampliar el públic. 

4. Teoritzar i reflexionar sobre el concepte i la gestió del patrimoni literari 

http://www.espaisescrits/


 

Després de publicar el llibre Literatura, territori i identitat. La gestió del patrimoni literari a debat (2011), 

la reflexió la portem a terme a través la Jornada Tècnica que es convoca anualment i està destinada, 

exclusivament, als socis. 

A banda, assistim a diversos cursos, jornades i conferències. 

5. Difondre transversalment el projecte Espais Escrits: educació, turisme, cultura, etc 

6. Captar nous associats arreu dels Països Catalans 

 

 

3. GESTIÓ 

Junta Directiva 

S’ocupa de les tasques de direcció i gestió tècnica i administrativa de la xarxa. Actualment està formada 

per: 

Presidenta: Anna Aguiló, Fundació Josep Pla  

Vicepresidenta: Isabel Graña, Espai Betúlia 

Secretària: Carme Torrents, Fundació Jacint Verdaguer  

Tresorera: Àngels Santacana, Casa Museu Àngel Guimerà  

Vocal: Carme Castells, Casa Museu Llorenç Villalonga 

Vocal: Eduard Bech, Museu dels Sants d’Olot 

 

Dr. Joaquim Molas, president d’honor 

 

Assemblea General de Socis  

L’assemblea es reuneix una vegada l’any i en formen part amb veu i vot tots els socis. Les decisions es 

prenen d’acord amb els estatuts de l’associació. Correspon exclusivament a l’assemblea l’admissió de 

nous socis, la renovació de la Junta, l’aprovació del pressupost i del pla de treball anuals. 

Secretaria 

La secretaria està ubicada a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, on hi treballa una persona a 

temps parcial. Al llarg de l’any es manté una coordinació constant amb els socis i es tiren endavant 

diversos projectes col·laboratius. Espais Escrits també disposa d’un arxiu on hi ha tot el fons documental 

de l’associació.  



 

 

 

3. 1 XIII Assemblea General de Socis d’Espais Escrits  

El dilluns 20 de gener es va celebrar la XIII Assemblea General de Socis d’Espais Escrits al Museu 

d’Història de la Ciutat de Barcelona.  

En el primer punt de l’ordre del dia es va aprovar l’acta de l’assemblea anterior, sense esmenes. En el 

segon punt es va aprovar la renovació de la Junta Directiva: Montserrat Comas, directora de la Biblioteca 

Museu Víctor Balaguer, va deixar el càrrec de vicepresidenta que el va passar a ocupar Bel Graña, 

responsable de l’Espai Betúlia de Badalona, i Eduard Bech, del Museu dels Sants d’Olot, es va incorporar 

com a vocal en substitució de Bel Graña. En el tercer punt de l’ordre del dia es va acceptar modificar els 

estatuts per canviar els fins de l’associació. En aquest sentit, d’una banda, es va canviar l’article en la 

denominació de l’associació: Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català (art. 1), i, d’altra banda, es 

va canviar l’objectiu principal de l’associació (art. 2) que passa a ser el de “Promoure i divulgar el 

patrimoni literari tot articulant els vincles entre cases, museus, fundacions, arxius, associacions, 

biblioteques, grups d’estudi i persones vinculades amb el llegat dels escriptors que han anat configurant 

la cultura catalana des dels seus inicis fins als nostres dies”. L’objectiu de modificar els estatuts és captar 

nous socis i oferir serveis. 

En el quart punt es va presentar la memòria del 2013 i a continuació es va acceptar el pla de treball i el 

pressupost del 2014. Finalment, es van presentar i es van acceptar els següents nous socis: 

· Pompeu Fabra, a càrrec de l’Espai Betúlia de Badalona (Activitat de Difusió) 

· Josep Maria Folch i Torres, a través la Fundació Folch i Torres (Centre Patrimonial) 

· Antoni M. Alcover, amb la Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor (Centre d’Estudi) 

· Francesc Castellví, representat pel Born Centre Cultural (Activitat de Difusió) 

 

Hi van assistir representants de 18 dels centres associats. 

 

3.2. III Jornada Tècnica  

 

La didàctica de la literatura. Els serveis educatius en els centres de patrimoni literari 

En aquesta ocasió, la III Jornada Tècnica d’Espais Escrits va proposar obrir un espai per reflexionar sobre 

el paper i l’estratègia que han de seguir els serveis educatius en els centres del patrimoni literari. 



 

L’objectiu era conèixer diversos recursos pedagògics per tal d’incentivar la lectura i el coneixement dels 

autors. Per fer-ho possible, d’una banda, vam comptar amb l’experiència pedagògica del Museu Picasso 

que porta a terme un projecte educatiu basat en la importància d’observar i de dialogar enfront de 

l’obra perquè tal com deia Joan Brossa “Les coses importants s’aprenen, no s’ensenyen”. I, de l’altra, es 

va comptar amb diverses experiències dels socis, ja que pensem que compartint les nostres pròpies 

experiències podem fomentar el desenvolupament d’una mirada activa envers la literatura. 

A continuació apuntem una breu resum de les diverses conferències i la valoració dels assistents: 

Didàctica en l’art. Anna Guarro (Museu Picaso) 

Usar l’art com a eina per aprendre a pensar 

Fomentar l’autonomia en l’adquisició de coneixement  

Aprendre a mirar, a ser curiós davant de l’obra  

Estimular la mirada entesa com a eina Mnemotècnica ( fotografiar no ajuda a retenir la imatge, mirar sí) 

Convertir la visita en un espai viu i de debat  

Crear situacions obertes, no esperar que l’alumne respongui el que nosaltres tenim al cap 

Els alumnes són els que formulen les idees i els educadors ens convertim en moderadors del coneixement 

Premissa a tenir en compte: L’objectiu del museus és tenir alumnes per perllongar la vida al llegat que tenim, no 

per engruixir les xifres de visitants. 

Valoració de l’1 al 5:     5 

 

Experiències didàctiques dels socis 

Fundació Joan Brossa. Judith Barnés 

Treballar la mirada 

Sociabilitzar l’experiència 

Valoració de l’1 al 5:     5 

 

Fundació Josep Pla. Patrícia Molinas 

Atenció personalitzada al centres . Seducció del professorat pel projecte. 

No fem només literatura presentem el paisatge de la mà de l’escriptor 

Valoració de l’1 al 5:     4 

 

Fundació Rafael Masó. Rosa M. Gil i Tona Colomer 

Seduir els alumnes per llegir i escriure 

Demanen acció als alumnes. Creació dels booktrailers 

Valoració de l’1 al 5:     4 

 

Ajuntament de Burjassot. Ruta Estellés. Nathalie Torres i Lluna Arias 

Dinamitzar la vida d’un municipi a través de la lectura. El poeta dinamitza la ciutat interpretar els llocs que porten 

la marca del poeta 

Valoració de l’1 al 5:     4 

 

Didàctica de la Literatura en l’era digital. Laura Borràs 

Patim una acceleració cultural en paraules de Paul Virilio 



 

Cal redissenyar el concepte que tenim de la lectura. Es llegeix poc.  

Nous imputs per compartir la lectura els lectors es desafien entre ells : booktubers/ Vídeolit/CallsmeIhSmael 

Importància de la lectura en veu alta. Hi ha aplicacions que ajuden a memoritzar determinats poemes “Poems by 

heart” 

Valoració de l’1 al 5:     5 

 

Debat i diàleg. Anna Díaz-Plaja 

 

Com a observadora externa creu que el que estem fent és molt interessant i que convindria que les Universitats 

coneguessin què és EE i treballéssim conjuntament. 

En base a això es parla del curs que s’ha fet recentment a Reus com una experiència d’èxit i la Càtedra M. Àngels 

Anglada diu que s’estan plantejant arribar als centres educatius. Ens comprometem a treballar-hi des d’EE i oferir 

el projecte arreu de la geografia catalana. 

Valoració de l’1 al 5:     4 

 

Valoració global de la Jornada Tècnica de l’1 al 5 

Els continguts han cobert les seves expectatives     4 

Els temes s’han tractat amb la profunditat que esperava     5 

La durada de la jornada ha estat adequada     5 

La metodologia s’ha adequat als continguts     5 

Les condicions ambientals han estat adequades per facilitar el procés de la jornada     5 

Els ponents dominaven la matèria     5 

Els continguts s’han exposat amb la deguda claredat     5 

Els ponents han motivat i despertat interès als assistents     5 

La jornada ha estat útil i m’ha aportat nous coneixements     5 

 

Indiqui aspectes per a millorar la qualitat de la propera jornada 

· Donar més temps a les experiències dels socis, mínim 20 minuts 

· Més diversitat en les presentacions 

· Lliurar identificadors als assistents i la llista d’inscrits 

 

Indiqui possibles temes per a la IV Jornada Tècnica d’Espais Escrits 

· Patrimoni literari, noves tecnologies i xarxes socials 

· Creativitat i gamificació a la literatura 

· Convidar persones d’altres territoris, de fora dels Països Catalans 

· Patrimoni literari i turisme 

· Patrimoni literari i administració 

 

En total van assistir-hi 30 persones representants de les diverses entitats associades a Espais Escrits. 

 

4. ACCIONS  I PROJECTES 

A continuació esmentem els diversos projectes que s’han portat a terme des d’Espais Escrits aquest 

2014: 



 

4.1 L’APP de rutes literàries del Mapa Literari Català d’Espais Escrits 

Des d’Espais Escrits s’ha creat la primera APP que permet consultar les rutes literàries dels escriptors 

associats a Espais Escrits per a dispositius mòbils. L’aplicació s’anomena Mapa Literari Català i conté 

més d’una trentena de rutes ubicades a diversos territoris euroregionals, incloent Catalunya del Nord 

(Rosselló- Llanguedoc), Catalunya, les Illes Balears i la Franja d’Aragó. L’aplicació es nodreix d’una part 

dels continguts del web del www.mapaliterari.cat, concretament al que fa referència a les rutes 

literàries de l’MLC, incrementant així la funcionalitat del projecte web, líder en la georeferenciació 

literària.  

En cada ruta hi podem trobar informació literària relacionada amb el territori on transcorre, així com 

també informació pràctica sobre les seves característiques. La majoria de rutes són urbanes i fàcils de 

seguir, adreçades a un públic general. Tot aquest contingut es pot trobar en català i, parcialment, està 

traduït al francès. Precisament un dels objectius de l’APP és incentivar les traduccions dels autors del 

patrimoni literari català i donar a conèixer la literatura catalana als ciutadans de l’Euroregió Pirineus-

Mediterrània. L’APP del Mapa Literari Català ha estat possible gràcies a una subvenció Euroregió 

Pirineus Mediterrània liderada per Espais Escrits amb la col·laboració dels socis: Fundació Casa Museu 

(Illes Balears), Ajuntament d’Illa (Rosselló-Llanguedoc) i Ajuntament de Mequinensa (Aragó).  

L’aplicació és d’ús gratuït i està disponible per a Android i iOs des del mes de juny de 2014. Els lectors 

que vulguin seguir la ruta literària amb el mòbil i viure la seva pròpia experiència tenen l’opció de 

descarregar-se-la i despreocupar-se de si el lloc de destí té connexió a internet o no. Cal recordar que 

l’APP del Mapa Literari Català és un projecte work in progress, en el sentit que no es dóna el projecte 

per tancat sinó que s’aniran ampliant els seus continguts permanentment: augmentant les traduccions 

de les rutes al francès, al castellà i a l’anglès, així com la ràtio d’autors o bé el nombre de rutes.  

Hem presentat el projecte al Premi Lletra 2014. 

4.1.1 Desenvolupament tècnic de l’aplicació  

Per a desenvolupar l’APP de rutes literàries hem tingut en compte que hi incorporés: 

1. Llistat, filtrat (cerca) i consulta sobre: 

- Els autors representats a Espais Escrits 

- Les rutes contingudes a l’aplicació 

2. Navegació per un mapa on s’hi representés: 

- La posició actual de l’usuari (mitjançant localització GPS) 

- Selecció d’una ruta a partir d’un croquis de la seva localització 

- Inspecció dels detalls d’una ruta concreta (recorregut i punts de parada) 

3. Consulta dels detalls d’una ruta seleccionada, que permetés: 

http://www.mapaliterari.cat/


 

- Recórrer-la punt per punt 

- Consultar els recursos per cada punt: Textos, fotografies i enregistraments sonors 

 

A més l’APP havia de ser a) Multiplataforma: Disponible per a les dues plataformes predominants: 

Android i iOS; b) Multidispositiu: Adaptable a diferents tipus de pantalla; c) Multiidioma: Traduïda a 

diversos idiomes, a part del català i francès que eren requisits indispensable; i d) Fora de línia: Perquè 

fos possible seguir una ruta literària inclús en zones sense cobertura. 

Per portar-ho a terme es va dividir en IV fases: Fase I. Prova de concepte Titanium vs Phonegap (de juliol 

a setembre del 2013); Fase II. Desenvolupament de l’aplicació d’una sola ruta (octubre a novembre del 

2013); Fase III. Incorporació de múltiples rutes, autors i buscadors (novembre a gener del 2014) i Fase 

IV: Millores (febrer a maig del 2014). 

4.1.2 Comunicació  

A finals de juny del 2014 és quan l’aplicació de rutes literàries del Mapa Literari Català es va penjar a les 

botigues Android i iOS de manera gratuïta, ja que la intenció és que sigui descarregada i utilitzada pel 

màxim de gent possible.  

La presentació oficial es va fer el 25 de juny a la seu de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), amb la 

presència del tècnic responsable de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, Joao Lobo, i la mateixa directora 

de la ILC, Laura Borràs. En la presentació va prendre la paraula Laura Borràs que va donar la benvinguda 

als assistents i va presentar els membres de la taula. Anna Aguiló, presidenta d’Espais Escrits va 

presentar l’associació i va fer els agraïments pertinents, seguida de Joao Lobo que va presentar 

l’Euroregió i va explicar l’interès que els va despertar el projecte de l’APP de rutes literàries. Per últim, 

Mireia Munmany, tècnica d’Espais Escrits, va explicar el projecte de l’aplicació de rutes literàries i en va 

demostrar la navegació. (A l’apartat 5. Comunicació podreu veure les diverses notícies aparegudes a la 

premsa). 

Per potenciar la comunicació també es va elaborar un vídeo promocional on s’explica el funcionament 

de l’aplicació de rutes literàries i com s’ha anat constituint el projecte. El vídeo es pot trobar al youtube 

subtitulat al català, francès i castellà: https://www.youtube.com/user/espaisescrits?feature=mhum  

4.1.3 L’APP en xifres 

Acabem l’any 2014 amb 39 rutes que es poden descarregar des de l’APP, d’aquestes, 26 estan traduïdes 

al francès, 7 al castellà, i 4 a l’anglès. L’APP ha tingut un total de 440 descàrregues, i el vídeo ha tingut 

prop de 500 visualitzacions. 

 

https://www.youtube.com/user/espaisescrits?feature=mhum


 

4.2 Tríptic informatiu d’Espais Escrits 

A inicis d’any es va elaborar un tríptic informatiu d’Espais Escrits on s’especifiquen els serveis que es 

porten a terme des de la xarxa. L’objectiu és vendre serveis i captar més socis. En aquest tríptic es deixa 

molt clar que hi ha dues modalitats de participació a Espais Escrits: associant-se, o bé formant part del 

Mapa Literari Català d’Espais Escrits. Associar-se a EE, per un import de 150€ anuals, permet gaudir 

d’una sèrie d’avantatges: a) Avantatges de representació: Tenir veu i vot en l’Assemblea General de 

Socis i estar representat en el Consell Assessor i la Junta de Govern de la ILC; b) Avantatges de formació: 

Participar en la Jornada Tècnica anual i disposar d’assessorament en temes relacionats amb el patrimoni 

literari; i c) Avantatges de comunicació: Ser present al web d’EE, de l’MLC i a les diverses xarxes socials, 

inclusió de les activitats a l’agenda literària que reben els Amics d’EE i participar en  projectes nacionals i 

internacionals. A banda dels avantatges, però, també es té la responsabilitat d’assistir en l’Assemblea 

General de Socis, participar en la Jornada Tècnica i nomenar un interlocutor amb EE.  

En el tríptic també es repassen tots els projectes vigents i dels que es poden beneficiar els socis com ser 

present a l’MLC o a l’aplicació de rutes literàries per a telèfons mòbils, així com al catàleg de rutes 

literàries on line i en paper que es va ampliant segons les ofertes. S’ofereixen espectacles literaris 

mensuals al Born CC a partir de l’Escriptor del Mes al Born CC, i junt amb el Servei de Biblioteques de 

Catalunya es porta a terme la dinamització de diversos clubs de lectura dins el projecte Espais Llegits. Es 

continua el projecte Un clic, una frase que es difon diàriament a partir de les xarxes socials, i també 

s’actualitza l’eix cronològic d’autors al web d’EE. Amb el fòrum QuèLlegeixes? es tira endavant el 

concurs La Casa del Mes i s’ha establert un acord de col·laboració amb Placing Literature, un web que 

geolocalitza la literatura a nivell mundial. El tríptic es pot consultar directament al web d’Espais Escrits. 

 

4.3 Placing literature  

Seguint la línia d’internacionalització Espais Escrits va establir un acord de col·laboració amb Placing 

Literature, un web que cartografia la literatura a nivell mundial i es basa en el crowsoursing. El web ha 

estat creat per un equip de tres persones (un escriptor, un geògraf i un enginyer) i es vincula al 

Department of Geography at the University of Wisconsin-Milwaukee. La presentació d’aquest recurs es 

va fer al Internaiconal Arts and Ideas Festival de New Haven, Connecticut, i de seguida va tenir un ampli 

ressò internacional. A partir d’aquí ens hi vam posar en contacte, els vam donar a conèixer el Mapa 

Literari Català i es va acordar traslladar continguts de la literatura catalana en el seu mapa d’abast 

mundial amb la intenció d’internacionalitzar i donar visibilitat a la literatura catalana. A canvi, des de 

Placing Literature es van fer ressò d’aquest acord de col·laboració.  

http://www.placingliterature.com/
http://www.placingliterature.com/


 

La participació dels socis d’Espai Escrits, introduint contingut de l’MLC al mapa de Placing literature, ha 

donat els seus fruits ja que l’àrea geogràfica dels Països Catalans és la zona europea amb més densitat 

de llibres en el mapa de Placing Literature, sense comptar les obres dels autors catalans repartides per 

altres àrees geogràfiques del món. De la repercussió d’aquests resultats se’n fa ressò un destacat en el 

blog del projecte: «It’s extremely important to preserve the literature of a place—especially when that 

literature is written in a minority language such as Catalan,” said Mireia Munmany Muntal of Espais 

Escrits. “Including our data on Placing Literature allows readers and researchers from around the world 

to discover novels written in the Catalan language by Catalan authors.» 

La comunicació de l’acord es va fer de manera conjunta en una nota de premsa que es va enviar l’1 

d’abril, tant l’equip de Placing Literature des de Connecticut com Espais Escrits des de Barcelona. En 

l’apartat de comunicació es poden veure els enllaços a les diverses notícies. 

 

4.4 Espais Llegits 

Un any més s’ha tirat endavant el projecte Espais Llegits amb la col·laboració del Servei de Biblioteques 

de la Generalitat de Catalunya i Espais Escrits. Aquest projecte consisteix en apropar els clàssics catalans 

associats a Espais Escrits a les prop de 300 biblioteques que formen part de la xarxa de biblioteques 

públiques. Des d’Espais Escrits els convidem a escollir un títol d’un dels autors associats i després el 

centre responsable de l’autor escollit va a dinamitzar la sessió del club de lectura. Des del Servei de 

Biblioteques de la Generalitat ofereixen, anualment, aquest servei gratuït a deu biblioteques repartides 

per al territori. 

Tot i que la dinamització del club de lectura es porti directament des del centre associat a Espais Escrits, 

és des d’EE que es gestiona i coordina el projecte. A inicis d’any es van iniciar les converses amb els 

respectius agents i es van escollir les obres disponibles per a participar-hi, i és al darrer trimestre de 

l’any que es porten a terme les dinamitzacions. Aquest any es van dinamitzar les següents: 

Dia 
 

Obra Centre Lloc 

11.11.14  
 

Mar i cel, d’Àngel Guimerà Casa Museu Àngel Guimerà 
Neus Oliveras 

Biblioteca Josep 
Lladonosa i Pujol, 
d’Alguaire 

12.11.14 
 

Les closes, de Maria Àngels 
Anglada 

Càtedra de Patrimoni literari. 
Universitat de Girona 
Anna Perera 

Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan i Arbó 

25.11.14 Les closes, de Maria Àngels 
Anglada 

Càtedra de Patrimoni literari. 
Universitat de Girona 
Anna Perera 

Biblioteca Sant Valentí 
de Navarcles 

17.12.14 Les closes, de Maria Àngels 
Anglada 

Càtedra de Patrimoni literari. 
Universitat de Girona 
Anna Perera 

Biblioteca Pública 
Terra Baixa del 
Vendrell 

http://www.placingliterature.com/map
http://www.espaisescrits.cat/
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27.11.14 El dia a dia, de Joan Brossa Fundació Joan Brossa 
Glòria Bordons i Judith Barnés 

Biblioteca Mestre 
Maria Antònia de 
Torredembarra 

21.11.14 Aigües encantades, de 
Puig i Ferrater 

Camins de Lletres 
Jordi Vinyals 

Biblioteca Sant Agustí 
de la Seu d’Urgell 

17.11.14 El paisatge del Camp de 
Tarragona en els dietaris i 
en l’obra poètica de Marià 
Manent, Fina Anglès 

Ajuntament de l’Aleixar 
Fina Anglès 

Biblioteca Comarcal 
Josep Finestres i 
Monsalvo de Cervera 

10.12.14 El carrer Estret, de Josep 
Pla 

Fundació Josep Pla 
Anna Aguiló 

Biblioteca Modest 
Salse Camarasa 
d’Hostalric 

20.11.14 El carrer Estret, de Josep 
Pla 

Fundació Josep Pla 
Anna Aguiló 

Biblioteca Can Pedrals 
de Granollers 

21.11.14 El carrer Estret, de Josep 
Pla 

Fundació Josep Pla 
Anna Aguiló 

Biblioteca Marcel·lí 
Domingo de Tortosa 

 

La mitjana d’assistents és de 24, tot i que en una sessió hi van participar 35 persones.  

Valoració d’1 a 5 (molt bona): 

Contingut    
Els continguts han cobert les seves expectatives: 5    
Els temes s’han tractat amb la profunditat que esperava: entre 4 i 5    

 
Dinamitzador 

   

El dinamitzador dominava la matèria: 5    
Els continguts s’han exposat amb la deguda claredat: 5    
Ha motivat i despertat l’interès als assistents. S’ha generat debat: 5    

 
Valoració general 

   

La sessió ha estat útil i m’ha aportat nous coneixements: 5    

 

Indiqui aspectes per a millorar 

Estaria bé disposar de lots de llibres dels autors 

En el cas del Vendrell haver programat la sessió amb més d’1h ja que hi va haver molta participació 

A Granollers la sala estava muntada per fer una conferència i es va perdre la proximitat, fet que es va notar a l’hora 
de les intervencions. 

 

Indiqui què li sembla el projecte Espais Llegits d’acostar els clàssics catalans a les biblioteques 
públiques 

Certament ens va semblar molt bé, estem encantats amb la presentació que es va fer 
 
Ens sembla una molt bona iniciativa. La sessió monogràfica amb els clubs de lectura permet aprofundir més en la 
lectura i descobrir aspectes que, segurament, ens haguessin passat per alt. La ... domina la matèria i ho transmet 
amb passió. 
 
Aquestes iniciatives sempre són de bon rebre a les biblioteques. A vegades alteren al format habitual de l’activitat, 
amb uns clubs que ja estan acostumats a una dinàmica, però ens sembla fantàstic poder aportar nou coneixement 
als nostres lectors 

 



 

És tot un luxe del qual ens en podem beneficiar els lectors. És un projecte que  anima els lectors a llegir certs títols 
o autors no només des del vessant de la lectura lúdica sinó també des d’un punt de vista històric i de país. Quan 
t’assabentes que tal o altre autor és d’Espais Escrits immediatament en vols saber més i llegeixes la seva obra amb 
la idea que és molt significativa dintre del panorama literari de la nostra llengua 
 
Em sembla una molt bona opció perquè a vegades es fa feixuc llegir segons quin llibre clàssic i que alguna persona 
entesa et faci una explicació i et situï el llibre està molt bé. També ho trobo positiu perquè els membres del Club 
s’ho agafen com una sessió especial i diferent  
 
Una idea fantàstica i necessària. A part li dóna un valor afegit disposar de dinamitzadors entesos en la matèria i en 
cada cas particular del seu clàssic treballat 
 
 

Aquestes valoracions són fetes de 8 de les 10 enquestes que vam enviar. Una no se’ns va retornar i una 

dinamització es va haver d’anul·lar perquè estava pensada per fer amb alumnes de secundària i com que 

a última hora els hi van posar un examen no van assistir-hi. La professora i la bibliotecària havien 

demanat poder fer-ho en una altra data però des del Servei de Biblioteques se’ls va dir que havia de ser 

durant l’últim trimestre de l’any. 

 

4.5 L’escriptor d’El Born. Centre Cultural 

Fruit d’unes converses iniciades l’any 2013 entre Espais Escrits i El Born Centre Cultural es decideix 

programar mensualment una activitat literària dels socis de la xarxa en les instal·lacions d’El Born CC. 

Així, el 2014 s’engega el cicle l’Escriptor del mes al Born CC.  

La idea era bona, però ja d’entrada van sorgir problemes amb les dates de programació. Des d’El Born 

CC canviaven sovint les dates dels espectacles, pactades prèviament amb els centres responsables de 

realitzar-los, fet que ens va obligar a anul·lar l’espectacle del mes de gener i començar el cicle el febrer. 

A continuació es mostra una taula dels espectacles, dies i nombre d’assistents: 

 

MES DIA I HORA AUTOR I ESPECTACLE Nº ASSISTENTS 
GENER Anul·lat per manca de 

temps 
  

FEBRER 13 i 27 de febrer a les 
20:30 per començar a 
sopar a les 21:00 

Tertúlia gastronòmica Pla a Taula. 
Fundació Josep Pla 

La primera sessió s’anul·la per 
falta de públic. En la segona 
hi assisteixen 15 persones 

MARÇ Diumenge 9 a les 18h Espectacle: La Pomerola, el poeta. 
Fundació Jacint Verdaguer 

50 persones 

ABRIL 12 d’abril a les 21h  “Un tast de Foix”. Fundació J. V. 
Foix 

40 persones 

MAIG 10 de maig Maragall a casa. Arxiu Joan 
Maragall 

40 persones 

JUNY 22 de juny Concert irregular de Joan Brossa. 
Fundació Joan Brossa 

100 persones 

 

Un altre handicap va ser la manca de comunicació, afegit a la falta de pressupost per part d’El Born CC, i 

el mes de juny responsables d’El Born ens van comunicar que aturaven el cicle l’Escriptor del Mes. 



 

Internament es va fer un anàlisi de la situació i en junta es va veure clar que l’escassetat de públic era 

degut, principalment, a la manca d’una comunicació clara i definida per part d’El Born CC. El poc públic 

que va assistir en els respectius espectacles els va portar, en cada cas, la pròpia entitat organitzadora. 

 

4.6 Concurs La casa del mes, del fòrum QuèLlegeixes? 

Aquest any es continua el concurs La casa del mes engegat el mes d’abril de l’any anterior amb la 

col·laboració del fòrum QuèLlegeixes? Un concurs destinat al públic adult del fòrum on-line, a qui cada 

mes se li presenta l’opció de respondre preguntes sobre un autor i/o centre patrimonial, a canvi de 

guanyar un premi que atorga el mateix centre, associat a Espais Escrits. Aquest any el concurs va 

finalitzar el mes de novembre per unes millores que es porten a terme al web del QuèLlegeixes? 

Mes Autor i Casa Concursants Visites 

Gener Jesús Moncada 

Espai Jesús Moncada 

32 participants 172 visites 

Febrer Manuel de Pedrolo 

Fundació Manuel de Pedrolo 

26 participants 157 visites 

Març Joan Vinyoli  

Ajuntament de Begur 

30 participants, 26 han 

encertat les preguntes 

148 visites 

Abril Caterina Albert 

Museu de l’Anxova i de la Sal 

20 participants 36 visites 

Maig Artur Bladé 

Centre Artur Bladé 

6 participants Menys visites al web en 

general, sense especificar 

el nombre 

Juny Marià Manent 

Ruta pictòrico-literària Mir-Manent 

6 participants 66 visites 

Juliol Víctor Balaguer 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

12 participants 49 visites 

Agost Narcís Oller 

Societat Narcís Oller 

15 persones 68 visites 

Setembre Marian Vayreda  

Museu dels Sants d’Olot 

11 persones 88 visites 

Octubre Sebastià Juan Arbó 

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 

14 participants 60 visites 

Novembre Maria Àngels Anglada 

Càtedra de Patrimoni Literari 

11 participants 104 visites 

 

4.7 Web d’Espais Escrits: www.espaisescrits.cat 

El web d’Espais Escrits és un instrument important ja que és la nostra carta de presentació alhora que 

pretén ser una antena de coneixement i difusió del patrimoni literari català i com a tal ha de ser 

dinàmica i estar actualitzada permanentment. 
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En aquest sentit diàriament actualitzem els continguts, generem noves notícies i introduïm totes les 

activitats dels socis a l’apartat agenda. També actualitzem les dades dels centres que s’associen, 

incorporant nous autors i noves rutes literàries, o modifiquen els banners i els destacats en funció de les 

activitats que la xarxa o els socis porten a terme. A més, aquest any hem modificat el contingut 

d’algunes pestanyes del web per tal de fer-les més entenedores i poder-hi introduir informació que 

consideràvem d’interès. D’una banda, en l’apartat fins ara reservat a “Seminari” s’hi ha introduït 

“Seminaris | Jornades” i s’hi troba tota la informació referent a les Jornades Tècniques. D’altra banda, 

en l’apartat de “Fes-te Amic” s’hi ha afegit informació pràctica per “Fer-se Soci”. 

A continuació es pot veure la gràfica amb el nombre de visitants virtuals: 

 

 

 

 

 

 

 

 Visites totals Visitants únics Temps promig web Pàgines de cada visita 

gener 962 794 2’28’’ 2,96 

febrer 1.097 855 2’43’’'' 3,23 

març 1.499 1.221 2’26’’ 2,73 

abril 1.534 1.301 2’43’’ 2,78 

maig 1.250 1.007 2’27’’ 2,73 

juny 1.145 952 1’55’’ 3,79 

juliol 981 791 2’43’’ 2,81 

Agost 646 517 2’36’’ 2,89 

Setembre 873 711 2’28’’ 2,49 

Octubre 1.031 852 2’29’’ 2,84 

Novembre 1.231 1.007 2’35’’ 2,71 

Desembre 966 827 2’42’’ 3,21 

 

Nombre de visites totals 13.215, d’aquests el 75,12% només entren una vegada i el 24,88% repeteixen 

Durada mitjana de la sessió: 2’31’’ 

Procedència de les visites: El 89,63% és procedent de l’Estat Espanyol, sobretot de la província de 

Girona i després Barcelona 

Públic: El 33,5% del públic té entre 25 i 34 anys i el 54,15% són homes 

Dispositiu: El 84,59% visita el web a través l’ordinador, el 10,59% ho fa a partir del mòbil i un 4,82% amb 

la tauleta 



 

Trànsit de les visites La pàgina més vista del web és la d’inici, seguida per la dedicada a les rutes 

literàries i la cerca de la frase del dia. 

Fonts de referència La majoria de les visites al web arriben via Google 7.528 (56,97%), després hi ha les 

que arriben directament a través de l’adreça www.espaisescrits.cat 2.568 (19,43%).  

Altres fonts des d’on arriben usuaris són a través dels nostres socis i/o projectes: l’Ajuntament de Begur 

(409 usuaris), el Mapa Literari Català (221 usuaris), la Fundació Josep Pla (170 usuaris) o la Fundació 

Jacint Verdaguer (123 usuaris). A més de l’xtec, amb 326 usuaris o referències puntuals a Vilaweb (89 

usuaris) o núvol (81 usuaris), Lletra (79 usuaris), l’Associació d’Escriptors (73 usuaris), per exemple. 

 

4.8 Web del Mapa Literari Català d’Espais Escrits www.mapaliterari.cat 

Amb els anys el Mapa Literari Català d’Espais Escrits ha esdevingut un repositori de la literatura catalana 

a internet amb més de 1.200 textos, de més de 70 autors catalans, ubicats arreu del món. El més 

rellevant d’aquest any és que, amb la creació de l’APP del Mapa Literari Català, s’ha incrementat la 

funcionalitat del projecte. Ja hem comentat que l’APP es nodreix del contingut de l’MLC d’EE, per tant, 

posar-la en funcionament ha comportat incrementar les rutes literàries a l’MLC i les seves traduccions, 

especialment al francès. 

També s’ha establert un acord de col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya i s’està treballant per 

també tancar-lo amb la Institució de les Lletres Catalanes, per tal que aquestes institucions introdueixin 

autors en concret que es troben a faltar a l’MLC perquè no hi ha cap centre patrimonial al darrera que 

vetlli la seva memòria. Així la BC ha introduït tres textos de Josep Carner, tres d’Agustí Calvet i tres de 

Jaume Bofill. 

L’MLC d’EE és un projecte col·laboratiu entre els socis, ja que són els propis socis els que introdueixen la 

majoria de continguts. Com a novetat aquest any s’ha millorat el gestor de continguts del web eliminant 

idiomes i incorporant la fitxa tècnica a les rutes, amb informacions pràctiques i d’interès per als usuaris. 

El programador, igual que l’any anterior, és Micho Garcia de geomati.co, la mateixa persona que ha 

desenvolupat el projecte de l’APP. 

En el següent requadre podem veure com s’han anat ampliant els continguts de l’MLC d’EE: 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Autors 46 50 50 55 55 57 57 58 58 58 74 74 
Textos 956 994 1025 1095 1148 1161 1162 1163 1163 1163 1266 1276 

Textos traduïts 92 99 135 150 194 211 218 218 218 218 218 218 

Rutes 26 28 29 31 34 34 34 35 35 35 39 40 

Rutes amb GPS 
i guia 

23 25 27 29 31 32 32 34 34 34 36 36 

Rutes 
traduïdes 

3 4 16 19 21 24 26 26 26 26 26 26 

http://www.espaisescrits.cat/
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Locucions 131 137 139 142 163 163 163 166 166 166 166 166 

Imatges 818 850 897 910 1026 1042 1042 1044 1044 1044 1090 1093 

Vídeos 60 61 61 61 65 66 67 67 67 67 67 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I si tenim en compte el nombre de visites del web aquesta és la gràfica: 

 Visites totals Visitants 

únics 

Temps promig 

web 

Pàgines de 

cada visita 

Gener 1.496 1.273 2’36’’ 2,40 

Febrer 1.899 1.528 2’46’’ 2,87 

Març 2.878 2.339 2’03’’ 2,28 

Abril 2.312 1.941 1’55’’ 2,10 

Maig 2.085 1.661 2’38’’ 2,47 

Juny 1.861 1.475 2’38’’ 2,52 

Juliol 1.255 1.030 2’03’’ 2,51 

Agost 906 756 1’28’’ 1,91 

Setembre 1.186 1,029 1’00’’ 1,64 

Octubre 1.504 1.361 1’13’’ 1,71 

Novembre 1.570 1.366 1’30’’ 1,73 

Desembre 1.437 1.284 1’04’’ 1,53 



 

 

Nombre de visites totals 20.389, d’aquests el 78% només entren una vegada i el 22% són els 

que repeteixen 

Durada mitjana de la sessió: 2’ 

Procedència de les visites: El 94,23% és procedent de l’Estat Espanyol, sobretot de la província 

de Barcelona i després Girona i Tarragona 

Públic: El 33,5% del públic té entre 25 i 34 anys i el 54,15% són homes 

Dispositiu: El 83,71% visita el web a través l’ordinador, el 10,12% ho fa a partir del mòbil i un 

7,17% amb la tauleta 

Trànsit de les visites La pàgina més vista del web és la d’inici, seguida per la cerca a l’Itinerari 

Poètic Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners, la ruta literària Miquel Martí i Pol a Roda de Ter 

o la ruta literària Jacint Verdaguer a Folgueroles i al Canigó. A més de la ruta Cristòfol Despuig 

a la ciutat de Tortosa. 

Fonts de referència  La majoria de les visites al web arriben via Google amb 12.993 usuaris 

(63,73%), després hi ha les que arriben directament a través de l’adreça www.mapaliterari.cat 

3.091 usuaris (15,16%) i a través d’Espais Escrits 617 usuaris (3,03%). Altres fonts des d’on 

arriben usuaris són a través de la pàgina web de Lletra (282 usuaris), la Fundació Josep Pla (224 

usuaris), el facebook (218 usuaris) o l’extec (131 usuaris). 

 

4.9 Propostes de projectes i jornades 

Al llarg de l’any hem mantingut diverses converses i reunions per tirar endavant projectes 

conjunts amb d’altres entitats. 

 

4.9.1 Jornades de Literatura a les Aules 

Fruit de l’assemblea general de socis celebrada a inicis d’any va sorgir la idea, al Camp de 

Tarragona, de crear unes jornades territorials per promocionar les rutes entre els educadors 

de la zona. Precisament va ser Montserrat de Anciola, del Centre de Lectura de Reus, la 

persona que es va posar en contacte amb secretaria per proposar la idea i demanar els 

contactes dels diversos socis del Camp de Tarragona, Baix Penedès i Priorat. A partir d’aquest 

moment la jornada es va decidir i organitzar en i pel territori amb la representació constant 

d’Espais Escrits a càrrec de la tresorera, Àngels Santacana. 

http://www.mapaliterari.cat/


 

L’objectiu tant era promocionar les rutes en el territori com donar-les a conèixer en l’àmbit 

educatiu. Per tant, van decidir posar-se en contacte amb el Centre de Recursos Pedagògics i 

aconseguir que fos un curs reconegut com a activitat de formació permanent per als docents. 

El curs sota el nom “La literatura com a patrimoni i desenvolupament del territori”, va tenir lloc 

al Centre de Recursos de Reus entre l’octubre i novembre del 2014. 

Al llarg del curs el programa es va estructurar, primer, oferint una conferència i, després, la 

presentació de les diverses rutes o espais escrits del territori. En les diverses conferències es va 

parlar en un primer moment de qui era i la tasca que feia Espais Escrits, i després es van tocar 

temes com la literatura en el paisatge, literatura i turisme, literatura i educació, a més de tenir-

hi lloc un espectacle literari. Els dos últims dies del curs també es va deixar escollir una d’entre 

les tres rutes proposades pels socis. 

Tenint en compte la gran acceptació que va tenir el curs entre el divers professorat de la zona i 

la complicitat que es va generar entre els socis, des d’Espais Escrits es va decidir exportar 

aquest format en d’altres territoris. A finals del 2014 es comença a treballar amb la idea de 

l’any que ve poder fer aquest curs a les terres de Girona, a les terres de l’Ebre i també a la 

Catalunya Central.  

Respecte el curs a les Terres de l’Ebre ens hem posat en contacte amb l’Albert Pujol del Centre 

Artur Bladé i Desumvila i amb l’Irene Prades, de la Biblioteca d’Amposta. Finalment serà la 

Irene i des de la biblioteca d’Amposta que vetllarà per tirar endavant el curs amb la complicitat 

de la resta de socis de la zona. S’ha d’acabar de decidir si s’amplia als socis de les terres 

valencianes. 

Sobre el curs a la terres de Girona a finals d’any vam mantenir una primera reunió amb el 

responsable de l’Institut de Ciències de l’Educació Joseph Pallach de la Universitat de Girona, 

Miquel-Àngel Ruiz, perquè el curs es pogués emmarcar dins l’activitat educativa del centre i 

convertir-se en un curs reconegut per al professorat. En una segona reunió ja vam convidar a 

diversos socis gironins per entre tots parlar de la programació. Tanquem l’any, per tant, amb 

les negociacions obertes i a punt de tenir el programa definitiu de les jornades, que finalment 

s’estructurarà en dos mòduls formatius. Un de més teòric i itinerant per diversos centres 

patrimonials, i l’altre exclusivament pràctic a partir de rutes literàries també per als diversos 

territoris gironins on hi ha rutes literàries. 



 

Per últim, hem iniciat converses amb la Universitat de Vic per tal de tirar endavant un curs a 

les terres de la Catalunya central coincidint amb la Universitat d’Estiu 2015, però de moment 

no han fructificat. 

 

4.9.2 Barcelona, ciutat de Literatura 

Al llarg de l’últim trimestre del 2014 ens va arribar informació en la que se’ns informava que 

Barcelona es presentava com a candidata per a la designació de Ciutat de la Literatura UNESCO 

dins la Xarxa de Ciutats Creatives UNESCO i comptaven amb la nostra ajuda. A finals d’any es 

va fer la primera reunió amb els diversos agents implicats on es van explicar les principals línies 

del projecte i es van obrir a noves propostes.  

En aquest sentit, des d’Espais Escrits els vam anar a presentar una proposta als impulsors de la 

candidatura. Un projecte per tal de poder crear un Mapa Literari de Barcelona, seguint la línia 

del Mapa Literari Català d’Espais Escrits, però que fos específic per a cobrir les necessitats de la 

candidatura barcelonina. El nostre objectiu era utilitzar la mateixa tecnologia però aplicar-la 

per crear un projecte específic d’àmbit barceloní i que pogués incloure tant autors vius com 

autors morts, catalans com castellans. D’entrada els va semblar interessant, però per a cobrir 

la candidatura sinó un cop se’ls hi concedeixi, si finalment se’ls hi concedeix. 

 

4.9.3 Vic, Ciutat de Cultura 

 

Tenint en compte que el 2016 Vic serà Ciutat de Cultura des d’Espais Escrits ens vam posar en 

contacte amb els organitzadors per tal de poder ser-hi. En una primera reunió amb els diversos 

agents literaris es va comunicar que el mes d’abril seria el mes dedicat a la literatura. Hi va 

haver una pluja d’idees i a partir d’aquí es va redactar un primer document en el que entre 

d’altres propostes es va decidir crear un mapa de lletres que tenint en compte els espais 

literaris de l’MLC d’EE senyalitzarien els llocs literaris de la ciutat de Vic. El que és important és 

que en les diverses reunions que es portaran a terme Espais Escrits hi serà present i contribuirà 

en la convocatòria Vic, Ciutat de Cultura 2016. 

 



 

4.9.4 Patrimoni oblidat, memòria literària 

Des de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner es 

van posar en contacte amb Espais Escrits perquè els ajudéssim a tirar endavant el projecte 

Patrimoni oblidat, memòria literària amb el propòsit de vincular el patrimoni abandonat amb 

el paisatge i la literatura. A partir d’aquí es vol portar a terme una exposició itinerant que es 

preveu inaugurar durant l’any 2015. 

El projecte es divideix en tres parts. Una primera de recollida de la informació a través de fitxes 

que inclou la informació de l’element patrimonial i el fragment literari. És precisament en 

aquesta fase que Espais Escrits s’hi ha implicat i ha demanat als seus socis que omplissin 

almenys una fitxa amb un text del seu autor vinculat a un lloc “abandonat”. La segona part del 

projecte serà la creació d’una exposició virtual i la tercera part el muntatge d’una exposició 

itinerant amb una selecció de tot aquest material rebut a partir de les fitxes. 

Per portar a terme el projecte des d’Espais Escrits s’han mantingut diverses reunions tant amb 

la Coordinadora com amb l’IRMU i són ells mateixos que fan formacions específiques per a tots 

aquells socis que ho necessitin. Des d’Espais Escrits només es remet la informació i es fa la 

tasca de coordinació entre la Coordinadora i els socis. És un treball del tot col·laboratiu. A 

finals d’any, però, se’ns ha fet saber que només s’hi ha interessat i han rebut informació de 

part de dos socis. 

 

4.9.5 Excursionisme, poesia i cant coral: la mirada de Josep Anselm Clavé 

El 2014 s’ha atorgat una subvenció al projecte “Excursionisme, poesia i cant coral: la mirada de 

Josep Anselm Clavé a la Catalunya Vella”, que havíem sol·licitat l’any anterior a IRMU. El 

projecte s’ha presentat entre Espais Escrits i la Federació dels Cors de Clavé i qui la gestiona és 

Roger Canadell, de la UOC. 

Des d’Espais Escrits i la Federació de Cors de Clavé es va considerar l’oportunitat de recuperar i 

donar a conèixer part de l’epistolari inèdit de Josep Anselm Clavé, parcialment estudiat per 

Roger Canadell. Com a contrapartida es geolocalitzaran al Mapa Literari Català els fragments 

més significatius de les cartes i dels poemes de la recerca entorn l’epistolari de Josep Anselm 

Clavé. El projecte s’acabarà el 2015. 

 



 

4.9.6 Doctorat industrial 

L’AGAUR resolt favorablement la sol·licitud de Doctorats Industrials presentada conjuntament 

per Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català i la UVIc-UCC per portar a terme el 

projecte de tesi doctoral “Gestió del patrimoni literari català femení” de la doctoranda Mireia 

Munmany Muntal. Aquest projecte el coordinen el Grup de Recerca Consolidat /2014 SGR 62) 

Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació” de la UVic-UCC, i l’empresa 

Espais Escrits. La doctoranda Mireia Munmany té com a directores de tesi a la Dra. Pilar 

Godayol, coordinadora del Grup de Recerca i la Dra. Montserrat Comas, directora de la 

Biblioteca Víctor Balaguer. Per part de l’empresa la doctoranda tindrà com a responsable a la 

Sra. Carme Torrents. 

 

4.9.7 II Congrés Geografies literàries 

Des d’Espais Escrits vam assistir al II Congrés Internacional de Geografies Literàries que va tenir 

lloc a la Universitat de Vic, els dies 24, 25 i 26 d’abril. El Congrés es va estructurar entorn tres 

grans línies temàtiques: Marques territorials i promoció patrimonial i turística, universos 

literaris, i propostes i experiències didàctiques. Espais Escrits hi va presentar una comunicació 

dins la línia d’Universos literaris sota el títol Espais Escrits com a vertebració literària i 

territorial. En la comunicació es va donar a conèixer l’associació Espais Escrits a un públic 

sensible.  

En un primer moment es va donar a conèixer com es va gestar el projecte de la xarxa, som s’ha 

anat constituint, per acabar descobrint si al llarg de la seva trajectòria ha sabut aglutinar els 

principals universos literaris del país i convertir-se en una xarxa vertebradora del patrimoni 

literari català. Després d’observar el seu creixement exponencial de socis, es pot afirmar que la 

xarxa ha sabut aglutinar els principals centres patrimonials dels Països Catalans, tot i que no 

necessàriament corresponen als principals universos literaris que ha generat un país. Per això a 

la xarxa es troben a faltar grans autors de la literatura que no tenen cap centre patrimonial al 

darrera que vetlli per la seva memòria. 

A més, en el mateix Congrés es va muntar una parada per vendre llibres i va ser una molt bona 

ocasió per vendre el llibre editat per Espais Escrits: Literatura, territori i identitat. La gestió del 

patrimoni literari a debat. 



 

 

4.9.8 Altres projectes 

 

RAPSODES TRANSPIRINENCS. Un itinerari audioguiat de poesia trobadoresca, va ser un 

projecte que vam crear junt amb la Universitat de Vic (Catalunya), l’Ajuntament d’Illa 

(Rosselló-Llanguedoc), La Fundació Casa Museu (Illes Balears) i Convergéncia Occitana (Migdia 

Pirineus). Amb aquest projecte es pretenia donar a conèixer la bellesa d’un paisatge a través 

de la poesia trobadoresca. Un interès, el de donar a conèixer un territori comú a través de la 

literatura, que entroncava amb la voluntat d’establir aliances amb altres agents culturals 

especialitzats en patrimoni literari, concretament de l’Occitània, per tal d’establir vies de 

col·laboració que relacionessin el patrimoni literari amb el territori que l’havia produït i 

inspirat.  

Per tal d’executar-lo, es proposava crear un itinerari de poesia trobadoresca que 

transcorregués pels diversos territoris de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània: Illes Balears, 

Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus. En el traçat de la ruta identificàvem llocs 

literaris que havien estat esmentats en la poesia trobadoresca (XII-XIII), amb la idea de crear 

una ruta temàtica a partir d’una cultura literària comuna als diversos territoris esmentats. Una 

ruta que posteriorment hagués pogut ser consultable tant a l’MLC com a l’APP de l’MLC.  

Aquest projecte es va presentar a la convocatòria de projecte “Cultura Euroregió 2014. 

Euroregió Pirineus Mediterrània”, i ens va ser denegada, sense cap explicació concreta. 

  

Pedres que parlen. Ruta literària pels temples catalans va ser un projecte que vam crear amb 

la intenció de sumar-nos a la proposta Pedres escrites (Ruïnes, paisatge i literatura. Mirades 

envers el patrimoni abandonat) que es porta a terme des de la Coordinadora de Centres de 

Parla Catalana i l’IRMU i del qual ens van demanar col·laboració.  

Volíem que el projecte girés entorn de tres conceptes bàsics: literatura, paisatge i història. 

Posant l’accent en la literatura que evoca llocs en què l’arquitectura religiosa hi té un 

protagonisme, llocs que potser en un moment determinat, pel seu passat o pel seu estat de 

conservació, van inspirar un text determinat als nostres autors. Entenem que la literatura és 

capaç de donar una segona vida i visibilitzar la bellesa a aquests llocs, projectant la seva vida 



 

en el temps. En aquest sentit donar a conèixer la literatura escrita sobre aquell indret ens 

ajudarà a no oblidar, a recordar i a descobrir una part de la nostra història.  

Un cop identificat els textos literaris els volíem geolocalitzar i aconseguir-ne fotografies, a més 

de conèixer-ne el context on s’expliqués detalladament la història del lloc i la relació que 

l’autor hi tenia. Tot aquest treball ens havia de permetre: (re)descobrir el lloc, (re)descobrir 

l’autor que parla del lloc i (re)descobrir-ne la història, els nostres tres eixos fonamentals. Per 

últim, volíem donar a conèixer tota aquesta informació a través del Mapa Literari Català 

d’Espais Escrits (www.mapaliterari.cat), un projecte líder en la georeferenciació literària, i 

també a l’APP de l’MLC de rutes literàries. 

Aquesta subvenció es va presentar a la XIII Convocatòria d’ajuts de l’Institut Ramon Muntaner 

per a la realització de congressos, jornades, cursos, itineraris i trobades. Va ser denegada per 

no adequar-se prou a la línia presentada. 

 

4.10 Acords de col·laboració, convenis i adhesions 

Des d’Espais Escrits ens adherim i signem el document “Unes humanitats amb futur” 

(23.01.2014). 

S’inicien les converses per crear un acord de col·laboració amb l’empresa Cases Singulars, però 

al final no fructifica. Sí, però, que s’acorden ampliar els descomptes d’activitats als membres 

de Cases Singulars.  

A petició de Lletra, ens sumem com a entitat col·laboradora del Dia de la poesia catalana a 

internet el 17 de març i som presents a les diverses xarxes socials a partir de #jollegeixo. 

Durant tot el dia pengem diversos versos. 

La senyora Pilar Pifarrer i Matas ens fa arribar una Proposta d’Acord Nacional per a la Cultura, 

versió 2 de 20 de gener de 2014, a la que introduïm alguns canvis. Els comuniquem que 

respecte els continguts, seria imprescindible que s’incloguessin els Equipaments de patrimoni 

literari en l’apartat “Els museus i altres equipaments patrimonials”. No hem obtingut resposta 

d’aquesta rectificació. 

Un professor de la Universitat de Bordeus, responent a una carta que els havíem fet arribar el 

2013, es posa en contacte amb Espais Escrits amb la intenció de traduir textos de l’MLC de 

Joan Brossa al Bordeus. Es posa directament en contacte amb la Fundació Joan Brossa. 



 

Renovem la presència al cens d’entitats de foment de la llengua catalana (abril). 

Ens donem de baixa de les subscripcions a l’ICOM, la Coordinadora dels Centres de Parla 

Catalana i la Fédération des Maisons d’Écrivains, per una qüestió econòmica. 

 

4.10.1 Acords amb socis protectors 

Se signa un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i Espais Escrits, a partir del 

qual l’Ajuntament de Girona es converteix en soci protector de l’associació. D’aquesta manera 

l’associació contribueix a la difusió del patrimoni literari de la ciutat a través dels canals de 

comunicació dels quals disposa. Amb aquesta iniciativa, es reforça la voluntat del consistori de 

donar a la consolidació de les diverses activitats de les entitats que treballen en el camp de la 

cultura. L’Ajuntament col·laborarà amb l’entitat amb una aportació econòmica de 3.000 euros 

anuals per a la realització de les activitats de difusió del patrimoni literari gironí. El conveni té 

una vigència d’un any, prorrogable si les dues parts ho consideren oportú. 

Seguint la mateixa línia encetada amb l’Ajuntament de Girona, també se signa un acord de 

col·laboració amb la Fundació Lluís Carulla que passa a ser soci protectora de l’associació. Amb 

l’objectiu de vetllar pel patrimoni literari de Ramon Llull i Bernat Metge la Fundació col·labora 

econòmicament amb 1.000 euros. El conveni té una vigència d’un any, prorrogable si les dues 

parts ho consideren oportú. 

 

5.COMUNICACIÓ 

A continuació s’informen de les diverses actuacions que es porten a terme en l’àmbit de la 

comunicació, que diferenciem en diversos apartats. 

 

5. 1 Comunicació i difusió de les activitats 

· Agenda El primer i tercer dijous de cada mes enviem l’agenda de les diverses activitats 

literàries dels socis d’Espais Escrits a tots els Socis i Amics d’EE. Com a incentiu periòdicament 

els oferim avantatges i descomptes en les diverses activitats. L’agenda bimensual s’envia a tots 

els Amics d’Espais Escrits i també als socis de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes (1.300 contactes, entre persones físiques i entitats). 



 

Dia Nº activitats Persones a qui 
s’envia 

Persones que 
obren el mail 

Persones que 
cliquen 

9 gener 14 12 274 127 (47,6%) 32 (12%) 
23 gener 14 15 273 126 (46,5%) 25 (9,2%) 
6 febrer 14 25 279 129 (46,6%) 26 (9,4%) 
20 febrer 14 17 281 136 (49,3%) 27 (9,8%) 
6 març 14 18 282 126 (45,2%) 20 (7,2%) 
20 març 14 26 301 121 (40,7%) 19 (6,4%) 
3 abril 14 22 330 138 (42,5%) 24 (7,4%) 
16 abril 14 32 329 123 (37,6%) 35 (10,7%) 
23 abril 14 8 330 142 (43,3%) 16 (4,9%) 
7 maig 14 33 341 116 (34,2%) 22(6,5%) 
22 maig 14 27 344 130 (38,2%) 25 (7,4%) 
5 juny 14 35 348 129 (37,3%) 40 (11,6%) 
19 juny 14 35 348 123 (35,4%) 17 (4,9%) 
3 juliol 14 33 350 123 (35,2%) 25 (7,2%) 
17 juliol 14 19 354 140 (40,1%) 23 (6,6%) 
7 agost 14 14 354 120 (33,8%) 16 (4,5%) 
21 agost 14 13 355 123 (34,7%) 19 (5,4%) 
4 setembre 14 23 352 132 (37,5%) 23 (6,5%) 
18 setembre 14 22 354 143 (40,4%) 32 (9%) 
2 octubre 14 18 360 134 (37,4%) 23 (6,4%) 
16 octubre 14 32 364 142 (39,2%) 24 (6,6%) 
6 novembre 14 33 362 110 (30,4%) 24 (6,6%) 
20 novembre 14 28 368 114 (31,1%) 21 (5,7%) 
4 desembre 14 35 381 118 (31,1%) 32 (8,4%) 
18 desembre 14 17 381 102 (26,8%) 16 (4,2%) 

 

De la taula es desprèn que al llarg de l’any hi ha un creixement constant i en positiu de 

persones que es fan amigues i reben el butlletí, tot i que només la meitat ho acostumen a 

obrir. El nombre d’activitats es mouen entre 50 i 60 mensuals, els mesos que hi ha més 

activitats literàries són a partir de Sant Jordi i fins la segona quinzena de juliol. Torna a 

remuntar entre l’última quinzena d’octubre i la primera de novembre. També a les vigílies de 

les festes de Nadal. 

· Butlletí A finals de trimestre enviem el butlletí als socis d’Espais Escrits, l’objectiu és 

mantenir-los informats de totes les gestions que es porten a terme des de secretaria. Acabem 

l’any enviant el butlletí número 14. 

· Campanya Fes-te Amic Per aconseguir contactar amb persones amb afinitats i gustos literaris 

continuem portant a terme la campanya Fes-te Amic. Ser amic de la xarxa és gratuït i a canvi 

reben un carnet amb el nom i número d’amic, l’agenda literària dos cops al mes i descomptes 

puntuals en alguna de les activitats programades. En total tanquem l’any amb 381 amics. 

 

 

 



 

5.2 Xarxes socials 

Diàriament som presents a la xarxes socials a través de Facebook, amb perfil i pàgina tant 

d’Espais Escrits com del Mapa Literari Català, a picassa on hi pengem totes les imatges de les 

activitats que porten a terme, a linkedin i twitter. 

Mentre al perfil i pàgina de facebook, linkedin i twitter hi difonem diàriament una citació 

literària #FraseDelDia, un cop a la setmana difonem un text i una imatge al facebook del Mapa 

Literari Català. 

Facebook Pàgina Espais Escrits: Aquest 2014 s’ha passat de 407 a 556 persones a qui els 

agrada la pàgina. Diàriament s’hi difon la #FraseDelDia i diverses activitats dels socis, durant el 

mes de desembre s’hi van difondre #PoemesdeNadal dels autors associats a Espais Escrits. 

Aquests missatges tenen un abast de 290 persones. Si tenim en compte el perfil d’aquest 

públic, el 63% són dones (21% tenen entre 35 i 44 anys, el 16% entre 45 i 54 anys i l’11% entre 

25 i 34 anys), i el 37% són homes (el 10% entre 35 i 44 anys, el 8% entre 45 i 53 anys i el 6% 

entre 25 i 34 anys). La majoria, amb un tant per cent molt elevat, són de Catalunya. 

Facebook Pàgina Mapa Literari Català. Aquest 2014 s’ha passat de 2.121 a 2.232 persones a 

qui els agrada la pàgina. Cada setmana s’hi difon una imatge i un text del mapa literari català. 

Els missatges tenen un abast mitjà de 202 persones. Si tenim en compte el perfil del públic, el 

52% són dones (14% entre 35 i 44 anys, seguit del 11% de 45 i 54 anys i el 9% entre 25 i 34 

anys), i el 48% són homes (el 13% tenen entre 45 i 54 anys, el 12 % entre 35 i 44 anys i el 7% 

entre els que tenen 55 i 64 anys). 

Facebook Espais Escrits té un total de 2.699 amics. 

Twiter Mapa Literari Català. Aquest 2014 s’ha passat de 1.665 seguidors a 2.204, i seguim un 

total de 310 perfils. Hi difonem diàriament la #FraseDelDia. 

Youtube. Aquest 2014 s’hi ha penjat el vídeo promocional de l’APP de l’MLC, de moment és el 

vídeo amb més visualitzacions. Amb set mesos ha rebut mig miler de visites. 

 

5.3. Notícies i articles de premsa 

A continuació es poden veure les diverses notícies i articles apareguts a la premsa que fan 

referència a la xarxa Espais Escrits i a les diverses activitats que se’n generen: 



 

 

Fruit de la col·laboració amb Placing Literature (abril del 2014): 

http://placingliterature.wordpress.com/2014/04/01/placing-literature-launches-collection-of-novels-by-
place-enabling-author-discovery-by-location/  

http://www.prlog.org/12303257-placing-literature-launches-collection-of-novels-by-place-enabling-
author-discovery-by-location.html 

http://www.bnc.cat/Visita-ns/Noticies/L-Arxiu-Joan-Maragall-col-labora-amb-el-projecte-Placing-
Literature  

http://interviewingauthors.com/andrew-bardin-williams-giving-books-a-destination/ 

http://www.elgarrotxi.cat/espais-escrits-col%C2%B7labora-amb-el-projecte-novels-by-place-que-
permet-descobrir-autors-segons-la-ubicacio/ 

Article de Carme Torrents va publicat a Núvol. Digital de Cultura referent a aquesta 
col·laboració: 
http://www.nuvol.com/noticies/del-topos-del-prestatge-al-topos-del-mon/ 

Espectacles literaris al Born CC: 

http://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/un-tast-de-foix  
http://www.butxaca.com/ca/teatre/altra-cartellera/details/un-tast-de-foix/97108 

Fruit de la presentació de l’APP de rutes literàries (juny / juliol 2014): 

http://www.verdaguer.cat/home.php?op=19&module=agenda&cad=2&year=2014&id=364 FJV 

http://bibliotecamarcellidomingo.blogspot.com.es/2014/06/app-de-la-ruta-literaria-cristofol.html_ 
Biblioteca Marcelí Domingo 

http://www.fundaciojvfoix.org/primera-app-de-rutes-liter%C3%A0ries/_ Fundació Brossa 

http://fundaciojoseppla.cat/content/view/531/44/lang,ca/#.U7EPkPl_t4k Fundació Josep Pla 

http://www.bnc.cat/cat/Visita-ns/Noticies/Presentacio-de-l-app-de-rutes-literaries-d-Espais-Escrits.-
Xarxa-del-Patrimoni-Literari-Catala Biblioteca de Catalunya 

http://www.europapress.cat/cultura/noticia-neix-primera-aplicacio-rutes-literaries-dels-territoris-parla-
catalana-20140625180609.html_ Europa Press 

http://www.europapress.es/portaltic/software/noticia-nace-primera-aplicacion-rutas-literarias-
territorios-habla-catalana-20140626092344.html 

http://appshopper.com/travel/mapa-literari-catala_ Appshopper 

http://www.lopcio.cat/article/15679/espais-escrits-crea-la-primera-app-de-rutes-literaries-dels-paisos-
catalans?desactiva_mobil=true_ L’Opció, premsa comarcal, edició Baix Penedès 

http://surtdecasa.cat/penedes/agenda/ruta-literaria-angel-guimera Ruta Àngel Guimerà 

http://www.elvendrell.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=85&key
=1f02ab6d5abf20738d8789ca8741f185&subid=1453- Ruta Àngel Guimerà 

http://www.laselvadelcamp.org/actualitat/noticia/puig-i-ferreter-al-mapa-literari-catala-despais-escrits 
Ruta Puig i Ferreter 

http://www.euroregio.eu/ca/activitats/barcelona-5 Euroregió 

http://www.euroregio.eu/sites/default/files/newsletter11fr.html Euroregió, butlletí 

http://placingliterature.wordpress.com/2014/04/01/placing-literature-launches-collection-of-novels-by-place-enabling-author-discovery-by-location/
http://placingliterature.wordpress.com/2014/04/01/placing-literature-launches-collection-of-novels-by-place-enabling-author-discovery-by-location/
http://www.prlog.org/12303257-placing-literature-launches-collection-of-novels-by-place-enabling-author-discovery-by-location.html
http://www.prlog.org/12303257-placing-literature-launches-collection-of-novels-by-place-enabling-author-discovery-by-location.html
http://www.bnc.cat/Visita-ns/Noticies/L-Arxiu-Joan-Maragall-col-labora-amb-el-projecte-Placing-Literature
http://www.bnc.cat/Visita-ns/Noticies/L-Arxiu-Joan-Maragall-col-labora-amb-el-projecte-Placing-Literature
http://interviewingauthors.com/andrew-bardin-williams-giving-books-a-destination/
http://www.elgarrotxi.cat/espais-escrits-col%C2%B7labora-amb-el-projecte-novels-by-place-que-permet-descobrir-autors-segons-la-ubicacio/
http://www.elgarrotxi.cat/espais-escrits-col%C2%B7labora-amb-el-projecte-novels-by-place-que-permet-descobrir-autors-segons-la-ubicacio/
http://www.nuvol.com/noticies/del-topos-del-prestatge-al-topos-del-mon/
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/un-tast-de-foix
http://www.butxaca.com/ca/teatre/altra-cartellera/details/un-tast-de-foix/97108
http://www.verdaguer.cat/home.php?op=19&module=agenda&cad=2&year=2014&id=364
http://bibliotecamarcellidomingo.blogspot.com.es/2014/06/app-de-la-ruta-literaria-cristofol.html_
http://www.fundaciojvfoix.org/primera-app-de-rutes-liter%C3%A0ries/_
http://fundaciojoseppla.cat/content/view/531/44/lang,ca/#.U7EPkPl_t4k
http://www.bnc.cat/cat/Visita-ns/Noticies/Presentacio-de-l-app-de-rutes-literaries-d-Espais-Escrits.-Xarxa-del-Patrimoni-Literari-Catala
http://www.bnc.cat/cat/Visita-ns/Noticies/Presentacio-de-l-app-de-rutes-literaries-d-Espais-Escrits.-Xarxa-del-Patrimoni-Literari-Catala
http://www.europapress.cat/cultura/noticia-neix-primera-aplicacio-rutes-literaries-dels-territoris-parla-catalana-20140625180609.html_
http://www.europapress.cat/cultura/noticia-neix-primera-aplicacio-rutes-literaries-dels-territoris-parla-catalana-20140625180609.html_
http://www.europapress.es/portaltic/software/noticia-nace-primera-aplicacion-rutas-literarias-territorios-habla-catalana-20140626092344.html
http://www.europapress.es/portaltic/software/noticia-nace-primera-aplicacion-rutas-literarias-territorios-habla-catalana-20140626092344.html
http://appshopper.com/travel/mapa-literari-catala_
http://www.lopcio.cat/article/15679/espais-escrits-crea-la-primera-app-de-rutes-literaries-dels-paisos-catalans?desactiva_mobil=true_
http://www.lopcio.cat/article/15679/espais-escrits-crea-la-primera-app-de-rutes-literaries-dels-paisos-catalans?desactiva_mobil=true_
http://surtdecasa.cat/penedes/agenda/ruta-literaria-angel-guimera
http://www.elvendrell.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=85&key=1f02ab6d5abf20738d8789ca8741f185&subid=1453-
http://www.elvendrell.net/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=85&key=1f02ab6d5abf20738d8789ca8741f185&subid=1453-
http://www.laselvadelcamp.org/actualitat/noticia/puig-i-ferreter-al-mapa-literari-catala-despais-escrits
http://www.euroregio.eu/ca/activitats/barcelona-5
http://www.euroregio.eu/sites/default/files/newsletter11fr.html


 

http://www.irmu.org/centers/activity/9400 IRMU, presentació 

http://www.escriptors.cat/?q=node/10216 Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2014/07/14/cartografia-literatura-catalana-salta-
lordinador/678540.html Diari de Girona 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4201531/20140705/seguir-passos-vint-escriptors-paisos-catalans-
app.html VilaWeb 

http://www.lletrescatalanes.cat/lletres-2-0/noticies/item/516-es-presenta-la-primera-app-de-rutes-
literaries-dels-paisos-catalans Institució de les Lletres Catalanes 

http://www.presspeople.com/nota/app-mapa-literari-catala 

http://www.agendaens.cat/acte/18413/presentacio-de-la-primera-app-de-rutes-literaries-dels-autors-
associats-a-espais-escrits-a Agenda de l’associacionisme i la cultura popular 

https://www.youtube.com/watch?v=4411s916TBE Vídeo de l’APP i EE 

http://www.tarragonaturisme.cat/experience/2014/07/08/el-paris-dels-mandarins/ Tarragona 
Experience 
http://es.appszoom.com/android_developer/espais-escrits_lzglr.html AppsZoom 

Entrevistes ràdiofòniques fruit de la presentació de l’APP de rutes literàries: 

http://programes.laxarxa.com/audio/83935 Ràdio en xarxa, en el programa Matins en xarxa (26.06.14) 
http://bellveidelpenedes.com/bellveiradio/alambiescriptors/ http://www.vilaweb.cat/linternauta 

Entrevista a l’Internauta de Vilaweb (22.07.14) 

Signatura del conveni entre Espais Escrits i l’Ajuntament de Girona (maig 2014): 

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2014/05/03/girona-salia-lentitat-espais-escrits/667829.html Diari 
de Girona 

Notícies del Doctorat Industrial (octubre 2014): 

http://mon.uvic.cat/lapunt/2014/10/02/nou-doctorat-industrial-a-la-uvic-ucc/  
http://news.uvic.cat/2014/10/03/nou-doctorat-industrial-a-la-uvic-ucc/ 

Jornades: La literatura com a patrimoni i desenvolupament del territori. Espais i rutes 
literàries (octubre-novembre, 2014) 

http://www.reusdirecte.cat/cat/events/005/jornades_la_literatura_com_a_patrimoni_i_desenvolupam
ent_del_territori_espais_i_rutes_literaries_4389.php 

http://www.centrelectura.cat/cdlweb/?p=864 

http://avolsfembres.blogspot.com.es/2014/10/la-literatura-com-patrimoni-i.html 

http://reusdigital.cat/noticies/coneixer-la-literatura-traves-del-patrimoni-cultural 

Web de Patrimoni Cultural. Educació 

http://culturaeducacio.gencat.cat/museus/espais_escrits_xarxa_del_patrimoni_literari_catal/ 

III Jornada Tècnica d’Espais Escrits (novembre 2014) 

http://www.iec.cat/activitats/veure.asp?id_agenda=2579  

http://compromisperburjassot.com/2014/11/11/iii-jornada-tecnica-despais-escrits/ 

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/el-blog-de-la-institucio/item/675-iii-jornada-tecnica-d-
espais-escrits-la-didactica-de-la-literatura 

Altres: 

http://www.irmu.org/centers/activity/9400
http://www.escriptors.cat/?q=node/10216
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2014/07/14/cartografia-literatura-catalana-salta-lordinador/678540.html
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2014/07/14/cartografia-literatura-catalana-salta-lordinador/678540.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4201531/20140705/seguir-passos-vint-escriptors-paisos-catalans-app.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4201531/20140705/seguir-passos-vint-escriptors-paisos-catalans-app.html
http://www.lletrescatalanes.cat/lletres-2-0/noticies/item/516-es-presenta-la-primera-app-de-rutes-literaries-dels-paisos-catalans
http://www.lletrescatalanes.cat/lletres-2-0/noticies/item/516-es-presenta-la-primera-app-de-rutes-literaries-dels-paisos-catalans
http://www.presspeople.com/nota/app-mapa-literari-catala
http://www.agendaens.cat/acte/18413/presentacio-de-la-primera-app-de-rutes-literaries-dels-autors-associats-a-espais-escrits-a
http://www.agendaens.cat/acte/18413/presentacio-de-la-primera-app-de-rutes-literaries-dels-autors-associats-a-espais-escrits-a
https://www.youtube.com/watch?v=4411s916TBE
http://www.tarragonaturisme.cat/experience/2014/07/08/el-paris-dels-mandarins/
http://es.appszoom.com/android_developer/espais-escrits_lzglr.html
http://programes.laxarxa.com/audio/83935
http://bellveidelpenedes.com/bellveiradio/alambiescriptors/
http://www.vilaweb.cat/linternauta
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2014/05/03/girona-salia-lentitat-espais-escrits/667829.html
http://mon.uvic.cat/lapunt/2014/10/02/nou-doctorat-industrial-a-la-uvic-ucc/
http://news.uvic.cat/2014/10/03/nou-doctorat-industrial-a-la-uvic-ucc/
http://www.reusdirecte.cat/cat/events/005/jornades_la_literatura_com_a_patrimoni_i_desenvolupament_del_territori_espais_i_rutes_literaries_4389.php
http://www.reusdirecte.cat/cat/events/005/jornades_la_literatura_com_a_patrimoni_i_desenvolupament_del_territori_espais_i_rutes_literaries_4389.php
http://www.centrelectura.cat/cdlweb/?p=864
http://avolsfembres.blogspot.com.es/2014/10/la-literatura-com-patrimoni-i.html
http://reusdigital.cat/noticies/coneixer-la-literatura-traves-del-patrimoni-cultural
http://culturaeducacio.gencat.cat/museus/espais_escrits_xarxa_del_patrimoni_literari_catal/
http://www.iec.cat/activitats/veure.asp?id_agenda=2579
http://compromisperburjassot.com/2014/11/11/iii-jornada-tecnica-despais-escrits/
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/el-blog-de-la-institucio/item/675-iii-jornada-tecnica-d-espais-escrits-la-didactica-de-la-literatura
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/el-blog-de-la-institucio/item/675-iii-jornada-tecnica-d-espais-escrits-la-didactica-de-la-literatura


 

http://www.quadernsdebitacola.com/2014/02/viatge-ruta-literaria.html#.Uzu0Xvl_utY Un blog es fa 
ressò de les rutes d’EE 

http://www.diaribaixpenedes.cat/torna-la-ruta-angel-guimera-itinerari-literari-pel-vendrell/ Ruta Àngel 
Guimerà 

http://www.zeligcom.com/espais-escrits-la-literatura-catalana-mes-viva-que-mai/ Zelig, informació d’EE 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4168048/20140120/presentat-4t-volum-colleccio-itineraris-vic.html 
itineraris literaris de Vic 

 

 

5.4 Notícies d’Espais Escrits: 

Gener 

Josep Maria Folch i Torres, Antoni M. Alcover, Pompeu Fabra i Joan Puig i Ferrater s’associen a Espais 

Escrits 

XIII Assemblea d’Espais Escrits 

En motiu del 25è aniversari de "Camí de Sirga", es dedica la Casa del Mes a Jesús Moncada 

Febrer 

Arrenca "L’Escriptor del Mes del Born CC"  

Els clàssics catalans en ruta a les biblioteques públiques 

I el mes més negre de l’any el dediquem a Manuel de Pedrolo 

Març 

L’Espai destacat del mes d’abril és el Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala amb la ruta Víctor Català 

El 21 de març de celebra el Dia Mundial de la Poesia 

Us animem a participar al Dia de la poesia catalana a internet 

"La Pomerola, el poeta" és l’espectacle literari del mes de març del Born CC 

El mes de març proposem el concurs "La Casa del Mes" a Joan Vinyol 

Abril 

L’Ajuntament de Girona es converteix en soci protector de l’associació Espais Escrits 

FELIÇ DIADA DE SANT JORDI 

Espais Escrits col·labora amb Placing Literature, ubicant la literatura catalana a un mapa d’abast 

mundial 

"Un tast de Foix" és l’espectacle literari del mes d’abril del Born CC 

Maig 

"Maragall a casa" és l’espectacle literari del mes de maig al Born Centre Cultural 

L’espai escrit del mes de maig el dediquem a Artur Bladé i Desumvila 

Juny 

Presentació de l’APP de rutes literàries d’Espais Escrits 

El "Concert irregular" de Joan Brossa és l’espectacle literari del mes de juny al Born CC 

L’espai escrit del mes de juny el dediquem a Marià Manent 

Juliol 

Aquest estiu us convidem a conèixer el territori des de la literatura amb l’APP del Mapa Literari Català 

El vídeo de l’APP de rutes literàries 

Espais Escrits crea la primera APP de rutes literàries dels Països Catalans 

Les entrevistes radiofòniques de l’APP de rutes literàries 

La nova casa del mes és la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

Agost 

Joan Vinyoli a l’APP de les rutes literàries de l’MLC 

http://www.quadernsdebitacola.com/2014/02/viatge-ruta-literaria.html#.Uzu0Xvl_utY
http://www.diaribaixpenedes.cat/torna-la-ruta-angel-guimera-itinerari-literari-pel-vendrell/
http://www.zeligcom.com/espais-escrits-la-literatura-catalana-mes-viva-que-mai/
http://www.vilaweb.cat/noticia/4168048/20140120/presentat-4t-volum-colleccio-itineraris-vic.html


 

Del topos del prestatge al topos del món 

Modalitats de participació a Espais Escrits 

Estrenem nova casa del mes i la dediquem a Narcís Oller 

Setembre 

Encetem nova Casa del mes i la dediquem a Marian Vayreda 

Octubre 

Jornades: La Literatura com a Patrimoni i Desenvolupament del Territori. Espais i Rutes Literàries 

Espais Escrits obté un doctorat industrial 

Nova casa del mes dedicada a Sebastià Juan Arbó 

Novembre 

Espais Escrits participa al IV Fòrum del Patrimoni Literari 

III Jornada Tècnica d’Espais Escrits: La didàctica de la literatura 

Els clàssics catalans en ruta a les biblioteques públiques 

Nova casa del mes dedicada a Maria Àngels Anglada 

Desembre 

Associar-se a Espais Escrits coincidint amb l’Assemblea General de Socis 

 

6. RELACIONS EXTERNES  

Reunions, cursos i entrevistes 

 
Dia 

 

 
Lloc 

 
Tema 

 
Assistents 

14.01.2014 Ajuntament de Girona Girona com a soci protector  Anna Aguiló 
 

15.01.2014 12.00h Bar Emma, 
Barcelona 
 
15.00h La Pedrera, Bcn 
 
 
 
 
 
17.00h Conselleria de 
cultura 

Junta Directiva d’EE 
 
 
Reunió amb Cases Singulars 
 
 
 
 
 
Reunió amb el Conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell 

 Junta EE 
Mireia Munmany 
 
Cases Singulars 
Anna Aguiló 
Carme Torrents 
Àngels Santacana 
Mireia Munmany 
 
Ferran Mascarell 
Anna Aguiló 
Carme Torrents 
 

20.01.2014 10.00h MUHBA, Bcn XIII Assemblea General de 
Socis 

   Socis EE 

23.01.2014 19.00h. Biblioteca de 
St. Martí de Provençal, 
Barcelona 

Club de Lectura Anna Aguiló 

27.01.2014 19.00h Claustre de 
l’Arts Santa Mònica, 
Bcn 

Presentació del portal de la 
ILC 

Bel Graña 

29.01.2014 12.00h ILC, Bcn Junta de Govern ILC Carme Torrents 

30.01.2014 10.00h Oficina de 
Turisme de Vic 

Reunió amb els socis de 
l’Ajuntament de Vic 

Mireia Munmany 

12.02.2014 13.00h Seu de la Proposta de l’exposició Anna Aguiló 



 

Coordinadora de 
Centres de Parla 
Catalana, Bcn 

Pedres Escrites Bel Graña 

13.02.2014 20.30h Born CC, Bcn Pla a taula, dinar literari Anul·lada 

18.02.2014 10.00h ILC, Bcn Junta de Govern ILC Carme Torrents 

27.02.2014 20.30h Born CC, Bcn Pla a taula, dinar literari FJPla 

03.03.2014 10.30- 12.00h Màster 
de Gestió Cultural a la 
Universitat de Girona 

La Fundació Josep Pla i 
Espais Escrits imparteixen 
una classe del Màster 

Anna Aguiló 

07.03.2014 12.00h ILC, Bcn Consell Assessor ILC Carme Torrents 

09.03.2014 18.00h Born CC, Bcn Verdaguer FJVerdaguer 

10.03.2014 12.00h Reunió 
Biblioteca de 
Catalunya, Bcn 

Possibles socis d’EE Anna Aguiló 
Carme Torrents 

12.03.2014 10.00h FJV de 
Folgueroles 

Junta Directiva d’EE 
 

Anna Aguiló 
Carme Torrents 
Eduard Bech 
Bel Graña 
Mireia Munmany 

19.03.14 9.00h ILC, Barcelona Junta de Govern ILC Anna Aguiló  

20.03.2014 11.30h Centre de 
Lectura de Reus 

Reunió Jornades sobre 
literatura i territori 

Àngels Santacana 

09.04.2014 9.00h ILC, Bcn 
 
11.00h ILC 

Junta de Govern ILC 
 
Biblioteca de Catalunya 

Carme Torrents 
 
Carme Torrents 

12.04.2014 19.00h Born CC, Bcn Un tast de Foix, espectacle 
literari de J. V. Foix 

Fundació J.V. Foix 

16.04.14 11.00 h EE, Folgueroles Una doctoranda alemanaya 
visita Espais Escrits i fa una 
entrevista 

Marie Plinke 
Carme Torrents 
Mireia Munmany 

24-26.04.14 Al llarg dels tres dies a 
la Universitat de Vic – 
CC 

II Congrés Geografies 
Literàries a la UVic- UCC 
amb la comunicació Espais 
Escrits, com a vertebració 
literària i territorial 

Carme Torrents 
Mireia Munmany 

10.05.14 21.00h Born CC, Bcn Maragall a casa, espectacle 
literari 

Arxiu Maragall 

13.05.14 10.00h Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

Reunió possibles socis Alcalde i regidora 
Mireia Munmany 

14.05.2014 9.00h ILC, Bcn Junta de Govern ILC Anna Aguiló 

20.05.14 11.00h Ràdio de Roda 
de Ter 

Gravació locucions Vídeo 
MLC 

Anna Maluquer 
Mercè Franquesa 
Mireia Munmany 

23.05.14 10.00h Ermita de la 
Damunt, Folgueroles 

Gravació Vídeo APP- MLC Carme Torrents 
Laura Arau 
Mireia Munmany 

26.05.14 10.00 a l’ILC, Bcn Junta de Govern ILC Anna Aguiló 

06.06.2014 12.00h ILC, Bcn Consell Assessor  ILC Bel Graña 

10.06.14 17.00h Estudi Laura 
Arau, Taradell 

Gravació Vídeo APP- MLC Laura Arau 
Mireia Munmany 

17.06.14 19.00h al Palau Moja, 
Barcelona 

Recepció del conseller a les 
entitats de foment de la 
llengua catalana 

Carme Torrents 

22.06.2014 19.00h Born CC, Bcn El concert irregular de Joan 
Brossa 

Fundació Joan Brossa 



 

25.06.2014 10.30h a Barcelona 
 
 
 
 
12.00h ILC, Bcn 
 
16.00h Arxiu Nacional 
de Catalunya, St. Cugat 
del Vallès 

Junta Directiva d’EE 
 
 
 
 
Presentació APP 
 
Reunió per autors a l’MLC 

Anna Aguiló 
Carme Torrents 
Bel Graña 
Mireia Munmany 
 
Diversos socis 
 
Josep M. Sans 
Anna Aguiló 
Carme Torrents 

03.07.14 12.00h ILC, Bcn Reunió amb Laura Borràs Laura Borràs 
Anna Aguiló 
Carme Torrents 

15.07.14 10h EE, Folgueroles Reunió per la subvenció de 
l’IRMU 

Roger Canadell 
Mireia Munmany 

16.07.14 9.00h ILC, Bcn Junta de Govern ILC Anna Aguiló 

22.07.14 12.00h Biblioteques de 
Barcelona, Bcn 
 
 
13.00h a VilaWeb, Bcn 

Reunió amb el responsable 
de les biblioteques de 
Barcelona 
 
Entrevista a l’Internauta 

Bel Graña 
Carme Torrents 
 
 
Carme Torrents 

16.09.14 13.00h Reunió a la 
UVic- UCC 

Doctorat industrial Carme Torrents 
Núria Roca 
Mireia Munmany 

17.09.14 9.00h ILC, Bcn 
 
12.00h IEC, Barcelona 

Junta de Govern ILC 
 
Junta Directiva d’EE 
 

Anna Aguiló 
 
Carme Torrents 
Anna Aguiló 
Bel Graña 
Àngels Santacana 
Mireia Munmany 

1.10.14 15.15 UVic-UCC Foto doctorat industrial Carme Torrents 
Mireia Munmany 

1-3.10.14 Durant tot el dia. 
Jornades a l’Obra Social 
La Caixa. Girona  

Jornades APP. Aplicacions 
per a la promoció del 
patrimoni 

Anna Aguiló 
Eduard Bech 
Carme Castells 
Mireia Munmany 
Carme Torrents 

15.10.14 9.00h a l’ILC, Bcn Junta de Govern ILC Anna Aguiló 

14-15.10.14 Durant tot el dia 
Fàbrica de Fabra i 
Coats, Barcelona 

Jornades Cultsurfing  Mireia Munmany 

20.10.14 17.00h a l’IEC, 
Barcelona 

Reunió “Patrimoni oblidat, 
memòria literària” 

Bel Graña 
Mireia Munmany 
IRMU 
Coordinadora de 
Centres d’Estudi 

23.10.14 12.00h al Centre de 
Lectura de Reus 

Presentació de les jornades 
Roda de premsa 

Àngels Santacana 
Mireia Munmany 

27.10.14 18.30h Centre de 
Lectura de Reus  

Jornades: La literatura com 
a patrimoni i 
desenvolupament del 
territori 

Mireia Munmany 

27/29.10.14 
3/5/8/15.11.14 

18.30h Centre de 
Lectura de Reus 

Jornades: La literatura com 
a patrimoni i 
desenvolupament del 

Àngels Santacana 



 

territori 

4.11.14 15.30h a Vic Gestoria Bosch Mireia Munmany 

6/7.11.2014 Tot el dia. Olot Curs Storytelling Mireia Munmany 

10.11.14 9.00h a l’IEC. Barcelona III Jornada Tècnica d’EE Socis Espais Escrits 

10.11.14 17.00h a Barcelona Reunió Bcn ciutat literària. 
UENSCO 

Maria Patricio 
Anna Aguiló 
Carme Torrents 

19.11.2014 9.00h a l’ILC 
 
20.30h a Vic 

Junta de Govern  ILC 
Vic, Ciutat de la Cultura 
2016 

 
Mireia Munmany 

27.11.14 Tot el dia. Castelló 
d’Empúries  

IV Fòrum Literari a Girona Anna Aguiló 
Mireia Munmany 

9.12.14 Tot el dia. La Pedrera, 
Barcelona 
 
17.00h Barcelona 

Jornada sobre xarxes. EE a 
la fila 0 
 
Reunió BCN ciutat literària. 
UNESCO 

Anna Aguiló 
Carme Torrents 
 
Anna Aguiló 

14.12.14 12.00h a l’ICE. Girona Reunió per la Jornada sobre 
patrimoni a les aules 

Anna Aguiló 
Carme Torrents 
Miquel-Àngel Ruiz 

16.12.14 9.00h a Vic Gestoria Carme Torrents 
Mireia Munmany 

17.12.14 9.00h a l’ILC, Bcn Junta de Govern ILC Anna Aguiló 

18.12.14 A les 12h a la Casa 
Rafael Masó, Girona 

Reunió per la Jornada sobre 
patrimoni a les aules 

Anna Aguiló 
Mireia Munmany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. LLISTAT DE SOCIS 

 

Caterina Albert i Paradís -  Víctor Català  

·Museu de l'Anxova i de la Sal. L’Escala (2009) 
Joan Alcover i Maspons 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Antoni M. Alcover i Sureda 

·Institució Pública Antoni M. Alcover Museu (2014) 

Gabriel Alomar i Villalonga 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Joaquim Amat-Piniella 

·Ajuntament de Manresa (2013) 

M. Àngels Anglada i d’Abadal 
·Càtedra M. Àngels Anglada- Carles Fages de Climent. 

Universitat de Girona (2010) 
Víctor Balaguer i Cirera  
·Biblioteca - Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú 

(2005) 
Prudenci Bertrana 
·Ajuntament de Girona (2014) 
Artur Bladé i Desumvila 
·Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila. Benissanet 

(2007) 
·Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre. Móra d’Ebre (2010) 

Blai Bonet i Rigo 
·Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet (2008) 
Joan Brossa i Cuervo  
·Fundació Joan Brossa. Barcelona (2005) 
Manuel de Cabanyes i Ballester 
·El Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de 

Cabanyes 

Consell Comarcal del Garraf. Vilanova i la Geltrú (2008) 

Raimon Casellas  
M. Aurèlia Capmany i Farnés  
·Espai Betúlia. Ajuntament de Badalona (2008) 
Francesc de Castellbí 

·El Born. Centre Cultural (2014) 

Pere Coromines i Montanya  
·Fundació Pere Coromines. Sant Pol de Mar (2011) 
Joan Coromines i Vigneaux 
·Fundació Pere Coromines. Sant Pol de Mar (2011) 
Miquel Costa i Llobera 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Cristòfol Despuig i Pinyol 
·Biblioteca Marcel·lí Domingo. Tortosa (2011) 
Salvador Espriu i Castelló 
·Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu. Arenys 

de Mar (2005) 
Pompeu Fabra i Poch 
·Espai Betúlia. Ajuntament de Badalona (2014) 
Carles Fages de Climent 
·Càtedra M. Àngels Anglada- Carles Fages de Climent. 

Universitat de Girona (2014/15) 

Miquel Ferrà i Juan 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Bartomeu Fiol i Móra 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

J.V. Foix 
·Fundació J. V. Foix. Barcelona (2008) 
Josep Maria Folch i Torres 
·Fundació Folch i Torres. Palau-solità i Plegamans (2014) 
Guillem Fullana i Hada (Guillem d’Efak) 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Joan Fuster i Ortells  

·Ajuntament de Sueca (2008) 

Salvador Galmés i Sanxo 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Rafel Ginard i Bauzà  
·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai 

Bonet. Mallorca (2008) 
Àngel Guimerà i Jorge  
·Casa Museu Àngel Guimerà. Ajuntament del Vendrell 

(2008) 

Damià Huguet i Roig 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Josep Maria Llompart de la Peña 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Grup Modernista de Reus 

· Centre de Lectura de Reus (2012) 
Sebastià Juan i Arbó 
·Biblioteca Sebastià Juan Arbó. Amposta (2011) 

·Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (2013) 

Miquel Llor i Forcada 

·Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Vic (2012) 
Ramon Llull  
·Fundació Lluís Carulla. Barcelona (2011) 
Marià Manent i Cisa 
·Ruta pictórico-literària Manent-Mir. Ajuntament de 

l’Aleixar (2008) 
Joan Maragall i Gorina 
·Arxiu Joan Maragall. Biblioteca de Catalunya. Barcelona 

(2006) 
Miquel Martí i Pol  
·Fundació Miquel Martí i Pol. Roda de Ter (2006) 
Rafael Masó i Valentí 
·Fundació Rafael Masó. Girona (2009) 
Bernat Metge 
·Fundació Lluís Carulla. Barcelona (2011) 
Jesús Moncada i Estruga 
·Ajuntament de Mequinensa (2011) 
Joan Oliver i Sellarès - Pere Quart 



 

·Àrea d'Espais Naturals Diputació de Bcn. Sant Llorenç 

Savall (2009) 
Narcís Oller i de Moragas  
·Societat Narcís Oller. Valls (2008) 
Josep Palau i Fabre  
·Fundació Palau. Caldes d’Estrac (2005) 
Manuel de  Pedrolo i Molina  
·Fundació Manuel de Pedrolo. Tàrrega (2007) 
Josep Pin i Soler 

·Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i 

Literatura Catalanes. Tarragona (2012) 
Josep Pla i Casadevall 
·Fundació Josep Pla. Palafrugell (2005) 
Baltasar Porcel i Pujol 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Joan Puig i Ferreter 

·Ajuntament de la Selva del Camp (2014) 

Francesc  Pujols i Morgades 
·Fundació Francesc Pujols. Martorell (2006) 
Miquel Àngel Riera i Nadal 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Mercè Rodoreda i Gurgui 
·Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (2010) 
·Fundació Mercè Rodoreda. IEC, Barcelona (2006) 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Santiago Rusiñol i Prats  
·Consorci del Patrimoni de Sitges (2006) 

Ruta literària: Menorca illa de literatura 

·Govern de les Illes Balears (2009) 

Maria Antònia Salvà i Ripoll 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Carles Salvador i Gimeno  
·Fundació Carles Salvador. Benassal (2009) 
Josep Sebastià i Pons  
·Ajuntament d’Illa (2009) 
Joaquim Soler i Ferret 
·Centre Quim Soler. La literatura i el vi. El Molar (2008) 
Joan Teixidor i Comes  
·Associació Cultural Horitzó Blavíssim. Olot (2009) 
Marian Vayreda i Vila  
·Estudi Marian Vayreda. Fundació privada Museu dels Sants 

d’Olot (2008) 
Jacint Verdaguer i Santaló 
·MUHBA Vil·la Joana, Casa Verdaguer (2008) 
·Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris. Universitat de Vic 

(2008) 

·Fundació Jacint Verdaguer. Casa Museu Verdaguer. 

Folgueroles (2005) 

Jaume Vidal i Alcover 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Cosme Vidal i Rosich 
·Ajuntament d’Alcover (2009) 
Guillem Viladot i Puig  
·Fundació Guillem Viladot. Agramunt (2009) 
Llorenç Villalonga i Pons 
·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai 

Bonet. Mallorca (2008) 
Marià Villangómez i Llobet 

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Blai Bonet i Rafel 

Ginard (2014/15) 

Joan Vinyoli i Pladevall 
·Biblioteca Municipal Joan Vinyoli. Santa Coloma de Farners 

(2006) 
·Ajuntament de Begur (2011) 

Eugeni Xammar 
·Ajuntament de l’Ametlla del Vallès (2014/15) 

 


