V Jornada Tècnica d’Espais Escrits

I si no sóc un profe genial, què?
Els centres de patrimoni literari, un recurs per a
l’ensenyament
El mes de maig passat, el col·lectiu Pere Quart escrivia un manifest d’alerta sobre el perill de
relegar la literatura a espais residuals i encetava una campanya de denúncia i sensibilització
per reivindicar la presència de la literatura a l’ensenyament.
El manifest ha donat l’oportunitat a escriptors, professors, alumnes i opinadors en general a
donar-hi suport i dir-hi la seva. Tots sabem que les respostes polítiques triguen i que a
vegades fan tard. Això no obstant, si fem una mirada àmplia al sistema literari català ens
adonem que tenim centres de patrimoni literari de molta qualitat i amb un potencial que
mereix ser conegut, debatut i, si convé, reformulat.
Espais Escrits. Xarxa de Patrimoni Literari Català, amb 82 socis arreu dels PPCC, conscient de
la seva responsabilitat en aquest tema, convoca a diversos agents del món de la literatura a
fer una jornada de reflexió i a debatre sobre com, els equipaments de patrimoni literari,
destinats a preservar-lo, acostar-lo i difondre’l, poden incidir més en la relació de la
literatura i l’educació.
Volem escoltar la paraula de professors i escriptors
Per la seva responsabilitat en la difusió del patrimoni literari, Espais Escrits sent la necessitat
de donar veu a aquest col·lectiu i escoltar les seves demandes.
Volem crear acords de futur que ajudin a bastir la futura República Catalana.
Un document que proposi el full de ruta per facilitar que la literatura sigui més present en
l’educació.
Hi intervindran:
Anna Aguiló (presidenta d’Espais Escrits)
Jaume Aulet (professor de literatura catalana a la UAB)
Glòria Bordons (professora de literatura calana a l’UB i directora de la Fundació Joan Brossa)
Laura Borràs (directora de la Institució de les Lletres Catalanes)
Anton Carbonell (professor de literatura catalana a la secundària)
Montserrat Comas (directora de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer)
Antoni Dalmases (escriptor)
Dolors Miquel (escriptora)
Carme Torrents (secretària d’Espais Escrits)
Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català
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Dia i hora: dilluns 7 de novembre de 2016 a les 10 hores
Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Av. Víctor Balaguer, s/n, Vilanova i la Geltrú
Ho organitza: Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català
Hi col·labora: Col·lectiu Pere Quart de professors de literatura catalana, Aula Joaquim Molas i
Institució de les Lletres Catalanes

PROGRAMA
10.00 h Recepció i benvinguda
Montserrat Comas
Laura Borràs
Anna Aguiló
10.30 h Xerrada La importància de la literatura en la formació d’una persona, a càrrec de
Laura Borràs
11.00 h Intervencions
· La literatura: educació i creació, a càrrec de Dolors Miquel
· La literatura a la Universitat, a càrrec de Jaume Aulet
· La literatura a l’ensenyament secundari, a càrrec d’Antoni Dalmases
11.30 h Pausa-cafè
12.00 h Taula rodona De la didàctica a l’experiència, moderada per Anton Carbonell
Participen a la taula: Jaume Aulet, Glòria Bordons, Antoni Dalmases, Dolors Miquel i Carme
Torrents
13.00 h Discussió i aprovació del decàleg El paper dels Centres de Patrimoni Literari en la
futura República Catalana
14.00 Dinar
16.30 h Visita a l’exposició Atles Molas. Ordre i disjunció en les avantguardes, a càrrec de
Jordi Cerdà Subirachs, professor de la UAB i comissari de l’exposició

INSCRIPCIONS:
L’assistència a la jornada és gratuïta, però cal inscripció prèvia a info@espaisescrits.cat.
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