■

Lloc

II Seminari
sobre

Palau Maricel
C. Fonollar, s/n
08870 Sitges

■

patrimoni
literari
i territori

Inscripció i secretaria

Inscripció gratuïta. Aforament limitat.
Consorci del Patrimoni de Sitges
C. Fonollar, s/n
08870 Sitges
Tel 93 894 03 64
Persona de contacte: Mònica Porta
portagm@diba.es
http://cultura.gencat.net/ilc
http://www.espaisescrits.org

Estratègies de
comunicació del
patrimoni literari

Hi haurà un espai condicionat per a l’exposició voluntària
de material de les cases-museu o altres entitats relacionades amb el patrimoni literari. Per exposar el material
cal posar-se en contacte amb la secretaria.

■

Sitges,
27 i 28 d’octubre
de 2006

Per a altra informació

Institució de les Lletres Catalanes
evallsa@gencat.net

Amb la col·laboració de:

Víctor Oliva. Disseny gràfic. 2006

Espais Escrits
mcomas@victorbalaguer-bmb.org

Objectius
Aquesta segona edició del Seminari sobre patrimoni literari i
territori pretén consolidar-lo com a fòrum de reflexió i debat
sobre el que volem i podem fer per aconseguir que la literatura catalana i els seus protagonistes (autors, llibres, referents)
assoleixin un lloc més visible al nostre voltant.
Volem que els escriptors i les seves obres trobin un acolliment
definitiu en el nostre territori, que és el seu, fins assolir que
uns i altre dialoguin, s’identifiquin, s’enriqueixin. Aquest procés ha de ser dut endavant amb tota l’energia, però també
amb el màxim rigor per no caure en la banalització.
Després de l’èxit del primer Seminari de l’any passat, convocat a Vilanova i la Geltrú sota el títol “El valor dels espais literaris”, enguany volem dedicar dos dies a buscar les millors
estratègies, en tots els àmbits, per fer que la nostra literatura aparegui, que s’escoli, que brolli arreu del país.

A qui es dirigeix?
Als responsables de preservar qualsevol tipus de patrimoni
literari, documental, arquitectònic, paisatgístic, etc. Als responsables de polítiques culturals i de l’administració. Als
universitaris, sobretot als dels camps de les humanitats i
molt particularment de la filologia. Als tècnics de museus,
centres d’interpretació, espais naturals, biblioteques... I, en
general, a totes les persones vinculades a la difusió del patrimoni.

Programa
Divendres, 27 d’octubre

Dissabte, 28 d’octubre

Matí

Matí

9 h Recepció i lliurament d’acreditacions
10 h Inauguració
Amb el director de la Institució de les Lletres
Catalanes (ILC), la presidenta d’Espais Escrits (EE),
la comissària de l’Any Rusiñol i l’alcalde
de Sitges. Presentació del seminari: Montserrat
Comas (vicepresidenta d’EE).
Conferència inaugural
La memòria com a recurs. Òscar Pujol (director
de programes educatius de la Casa Àsia i autor
del Diccionari sànscrit-català).
11.30 h Descans i cafè
12 h Mitjans de comunicació
La televisió, la ràdio, la premsa… Marina Espasa
(Saló de lectura, BTV), Lluís Cuevas (iCat fm),
Ignasi Aragay (diari Avui). Moderador: Màrius
Serra (escriptor).
14 h Dinar (lliure)

Tarda
16.30 h Eines
El poder del record, proposta didàctica entorn de
la narrativa de Maria Àngels Anglada. Eusebi Ayensa
(professor d’institut i UdG).
17 h Ensenyament
La literatura catalana al batxillerat i a la universitat.
Antoni Arrufat (professor d’institut), Glòria Bordons
(UB), Pere Mayans (Departament d’Educació,
Generalitat de Catalunya), Margarida Casacuberta
(UdG). Moderadora: Teresa Fèrriz (UOC).
18.30 h Descans
19 h Celebracions institucionals (exposicions, aniversaris...)
El rèdit dels esdeveniments. Manuel Guerrero (KRTU)
i Julià Guillamon (periodista i crític literari).
Moderador: Francesc Parcerisas (exdirector de
la ILC).
21 h Sopar i espectacle

10 h L’Escenari
La selecció i l’empatia amb el públic. Josep Prats
(Coral Cantiga) i Lluís Soler (actor). Moderador:
Francesc Foguet (UAB).
11 h Descans i cafè
12 h Espais públics
Les biblioteques. Els clubs de lectura. Maria
Saborit (Biblioteca Santiago Rusiñol, de Sitges),
Jordi Permanyer (Servei de Biblioteques,
Diputació Barcelona), Quim Jubert
(Llibreria Odissea, de Vilafranca del Penedès).
Moderadora: Iolanda Pelegrí (ILC).
14 h Dinar (lliure)

Tarda
16 h Cafè i clausura
Conclusions del seminari. Anna Aguiló
(presidenta d’EE) i Jaume Subirana
(director de la ILC).
17 h Visita comentada a l’exposició El Rusiñol
desconegut (viatge pels seus textos literaris
conservats a Sitges), per Vinyet Panyella
(escriptora).

