ESPAIS ESCRITS. XARXA DEL PATRIMONI LITERARI CATALÀ
Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català és una associació privada sense ànim
de lucre, constituïda l’any 2005 amb l’objectiu d’articular els projectes de custòdia,
recerca i difusió del llegat tangible i intangible dels escriptors clàssics de la literatura
catalana, i vertebrar el patrimoni literari català a través de les institucions que el
vetllen i en promouen la lectura i els estudis.

Els objectius específics són
1.

Coordinar, assessorar i oferir serveis a les iniciatives de gestió del patrimoni literari dels
associats

2.

Estimular la recerca i l'intercanvi de coneixement del patrimoni literari

3.

Promoure la presència de la literatura a les aules i la qualitat en les propostes educatives

4.

Comunicar i difondre les activitats dels nostres associats

5.

Establir relacions amb entitats afins per ampliar la xarxa d'associats en l'àmbit de parla catalana
i internacionalitzar la xarxa

Mecenatge

L’entitat es finança a través dels seus associats, el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, de
col·laboracions especials com la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, i totes les entitats
públiques o privades que s’hi vulguin adherir. El mecenatge ens permet crear nous projectes
destinats a la difusió del patrimoni literari dels Països Catalans.

Els socis
Actualment l’entitat compta amb un centenar de centres associats provinents d’arreu dels Països
Catalans. Aquests centres vetllen pel llegat literari de més de 70 autors clàssics de la literatura catalana.
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Els centres es cataloguen en:
Centres patrimonials: Centres d’Interpretació del Patrimoni Literari Català, ubicats en un espais i
dedicats a una autor
Centres d’estudi: Centres d’Estudi del patrimoni Literari Català dedicats a un o més autors com ara
biblioteques, càtedres universitàries, instituts de recerca...
Centres de difusió: Propostes de difusió del Patrimoni Literari català com ara rutes, itineraris, jornades,...
(avalades per un Centre d’Estudis o d’Interpretació).

Comunicació i tecnologia. Difondre el Patrimoni Literari Català
Un dels objectius primordials d’Espais Escrits és el de visibilitzar el treball que porten a terme els
diversos centres associats. És per això que espais Escrits compta amb:
- Web www.espaisescrits.cat, on es poden trobar tots els centres i autors associats, l’agenda d’activitats
literàries, notícies d’interès, citacions literàries, etc.
- Agenda mensual d’activitats i butlletí informatiu trimestral
- Xarxes socials: Facebook i twitter per seguir l’actualitat dels centres i la dinàmica a l’entorn de la
literatura i el llegat patrimonial literari català.
- Web específica pel projecte Mapa Literari Català www.mapaliterari.cat, que geolocalitza textos dels
autors clàssics de la literatura catalana arreu del món.

Projectes propis

Espais Escrits és també promotor de projectes en benefici dels socis com ara Jornades Tècniques que
s’organitzen anualment. És també promotor de la lectura dels Clàssics literaris Catalans a les
biblioteques, a través de dinamitzar clubs de lectura. Organitza anualment diversos cursos de formació
per apropar el patrimoni literari a l’ensenyament Espais Escrits, un recurs per a l’educació. Assessora en
la creació d’itineraris literaris, així com en la dinamització i activitats al voltant de l’univers literari que
es gestiona. I anualment organitza un Viatge Literari.
Ha publicat els llibres Literatura, territori i identitat. La gestió del patrimoni literari a debat (2011) i ha
col·laborat en La gestió del patrimoni literari, a càrrec de Mireia Munmany (2017).

Per a més informació podeu consultar el web de l’associació www.espaisescrits.cat.
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AVANTATGES DE SER SOCI
Formar part de la Xarxa d’Espais Escrits implica integrar-se en un projecte comú de vertebració del
patrimoni literari català

Espais Escrits ofereix:
-

Assessorament i cobertura en l’elaboració i conceptualització de rutes, centres patrimonials, etc.

-

Promoció dels centres que formen part de la xarxa

-

Orientació en la creació de mecanismes de gestió del patrimoni literari

-

Presentacions públiques dels projectes creats en xarxa

-

Difusió permanent de les activitats literàries dels centres de la xarxa (a través del web, de les
xarxes socials i del mailing d’Amics d’EE)

-

Participació en una jornada tècnica anual

-

Espais per conèixer, compartir i debatre temes d’interès amb centres amb les mateixes necessitats

-

Reflexió entre professionals sobre el present i el futur de la gestió del patrimoni literari

-

Tenir veu i vot en l’Assemblea General de Socis

-

Ser present al web de la Xarxa amb informació diversa

-

Ser present dins el Mapa Literari Català

-

Disposar del carnet d’Amic d’EE amb avantatges i descomptes

-

Ser present en el Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes

-

Dinamitzar sessions de clubs de lectura

-

Participar anualment a un viatge literari

Ser membres d’Espais Escrits implica:
-

Nomenar una persona de contacte

-

Proveir de les dades i els continguts que es sol·licitin des d’Espais Escrits per nodrir de continguts
de qualitat el web de l’entitat i el del Mapa Literari Català

-

Ser actiu a la xarxa d’EE i participar en les assemblees i comissions de treball que es proposin

-

Oferir i comunicar des dels mitjans propis el web d’EE i el Mapa Literari Català

Quota de 157,5 € anuals
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