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Organitzadors:

Introducció
Els Seminaris han estat fins ara la projecció teòrica dels
objectius principals que persegueix Espais Escrits. Calia
disposar d’una carta de presentació que mostrés la solidesa del projecte. Calia també que, al nostre país, els diferents sectors vinculats a la cultura s’apropessin a la nostra
iniciativa.
Durant els cinc anys que hi ha darrere Espais Escrits, no
únicament hem assolit un corpus teòric coherent, sinó que
l’augment d’associats ha anat creixent de tal manera que
els espais literaris situats en el mapa demostren la fortalesa i viabilitat de la proposta.
Ha arribat l’hora, doncs, de treballar per tal que la cohesió
interna sigui prou sòlida com perquè dins la gran diversitat d’autors i de propostes s’aconsegueixi construir unes
dinàmiques comunes.
És per tot això que en aquesta edició volem reflexionar
sobre el paper que han de tenir totes i cadascuna de les
iniciatives literàries per incidir positivament en el territori
més pròxim.

Programa
Divendres, 5 de novembre

Dissabte, 6 de novembre

Matí

Matí

9:30

Recepció i lliurament de documentació

10:00

10:00

Inauguració. Mateu Chalmeta i Torredemer, regidor de
Cultura i Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Badalona, Oriol Izquierdo, director de la ILC i Anna Aguiló,
presidenta d’Espais Escrits

Les eines:
Endrets.cat. Geografia literaria dels Països Catalans, a càrrec de Llorenç Soldevila (UVIC) i
Richard Samson

10:30

Aplicacions didàctiques i de divulgació del Mapa
Literari Català 2.0, Carme Torrents secretària
d’Espais Escrits i Mireia Munmany, d’Espais Escrits

11:00

Descans

11:30

Viatges literaris 2.0, J. Antonio Donaire (UdG)

12:15

Debat

13:00

Conclusions

10:30

Presentació del Seminari a càrrec de Montserrat Comas,
vicepresidenta d’Espais Escrits
Ponència inaugural: La literatura i la dinamització de
l’entorn, Joaquim Molas, president d’honor d’Espais
Escrits
Descans

12:00

El què, el com i el perquè dels equipaments patrimonials de proximitat, Joan Santacana (UB)

12:45

L’ús pedagògic del patrimoni, Nayra Llonch (UB)
Dinar lliure

Tarda
16:00

L’Espai Betúlia, eina i motor en la dinamització cultural del territori, Isabel Graña, directora de l’Espai Betúlia (Ajuntament de Badalona)

16:45

Experiències dels socis d’EE:
1) Literatura i paisatge: el cicle Poesia als parcs i les
Rutes literàries als parcs naturals. Expectatives de
futur, Josep Melero, tècnic de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
2) Priorat en persona, trobada d’escriptors. Roser Vernet, del Centre Quim Soler, la literatura i el vi
3) Càtedra M. Àngels Anglada de Patrimoni Literari:
cinc anys, Francesca Ucella, de la Càtedra M. A.
Anglada (UdG)
4) Artur Bladé; renéixer de les cendres, Albert Pujol,
membre Ass. Cult. Artur Bladé de Benissanet

18:00

Descans

18:15

Debat

21:00

Com la veu de l’aigua a càrrec de: EnVers. Espectacle
basat en l’obra poètica de Màrius Torres

Dinar lliure

Tarda
16:30

Visita a la ciutat romana de Baetulo.
Museu de Badalona.

