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1. PRESENTACIÓ

El 2012 continua sent un any marcat per la

que s’ha presentat a València, Quebec City o

crisis econòmica i per les reduccions de les

Lisboa, i s’ha tancat l’etapa del Seminari per

partides destinades a cultura. Aquest any

obrir una nova etapa amb una reflexió interna

Espais Escrits ha rebut un 10% menys de la

més tècnica.

subvenció que la Institució de les Lletres
Catalanes destina al funcionament de la Xarxa
de Patrimoni Literari Català, que si ho sumem

...

a la reducció del 10% que ja va patir el 2011,
representa un 20% menys en dos anys. Un
20% d’un pressupost que ja mai havia estat

Estem, per tant, davant una nova etapa i el

gaire ofenós. Tampoc s’han convocat altres

2013 serà un any decisiu.

subvencions a les quals temps enrere ens
havíem presentat.

Tenim clar que la tasca que Espais Escrits ha
estat realitzant aquests darrers anys ha estat

A més a més arrosseguem la despesa per

viral, ha treballat silenciosament. La nostra

l’edició del llibre Literatura, territori i identitat.

actuació ha fet canviar les coses, però, en

La gestió del patrimoni literari a debat, i la

general, hem estat absents en les grans

factura per tirar endavant les millores del Mapa

tribunes. Hem de pensar com sortir d’aquest

Literari Català. Si pel llibre no hem venut tots

espiral sense caure en la invisibilitat. Sense

els exemplars que ens pensàvem, en el cas de

diners és difícil i només existeix l’opció de

l’MLC no hem trobat el finançament privat que

reinventar-se. Reinventar-se per esdevenir

desitjàvem.

visibles i necessaris.

La situació financera de l’associació, per tant,

I només ens en sortirem si davant d’aquests

és difícil. Però no per això hem deixat de

moments difícils continuem units, amb noves

treballar, ans el contrari. S’ha tirat endavant i

perspectives i amb el convenciment que el

finalitzat el projecte del Catàleg de Rutes

patrimoni literari català aporta a la societat un

Literàries, s’ha elaborat un carnet d’Amic amb

gran valor cultural.

ofertes literàries que s’envien periòdicament,
s’ha presentat el llibre Literatura, territori i
identitat. La gestió del patrimoni literari a debat
en diversos llocs dels Països Catalans , s’ha
tirat endavant la internacionalització de l’MLC

2. EQUIP HUMÀ

Gestió

Tota la tasca de gestió i administració es du a
terme des de la secretaria d’Espais Escrits, ubicada

de

classificació

de

documentació

creat

expressament per a l’entitat el 2010.
La tasca de l’arxiu es va actualitzant de mica en

a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles.
L’horari de secretaria s’estableix de dilluns a dijous
al matí de 2/4 de 9h a les 2h i els dimarts també a

mica. Actualment hi ha tot el fons documental des
de l’inici de l’associació fins al 2009.

la tarda, de 2/4 de 4h a 2/4 de 7h. Per portar a
terme

aquesta

tasca

tenim

contractada

una

persona.

54 Socis d’arreu dels Països Catalans

S’ha creat una base de dades de tots els socis
d’EE, així com també de tots els Amics.

Coincidint amb la celebració de la X Assemblea
celebrada el divendres 2 de març a l’Espai VilaWeb
de Barcelona, es van incorporar els següents nous

Arxiu

socis:
Miquel

L’associació Espais Escrits disposa d’un arxiu
ubicat en una sala de l’Ajuntament de Folgueroles.
En l’arxiu hi ha tot el fons documental de
l’associació, que es cataloga a partir d’un sistema

Llor

(Ajuntament

de

Vic),

el

Grup

Modernista de Reus (Centre de Lectura de Reus), i
Josep Pin i Soler (Associació de Professionals i

Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes).
S’han interessat també, per formar-ne part, la
Biblioteca de la Universitat de Girona, amb
Prudenci i Aurora Bertrana, però ho han desestimat
per la situació econòmica en què viuen. I també
l’Ajuntament de Manresa amb l’escriptor Joaquim
Amat-Piniella amb qui ja estem en contacte.

3. ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

XI Assemblea General d’Espais Escrits a l’Espai VilaWeb

El divendres 2 de març es va celebrar la X
Assemblea d’Espais Escrits a l’Espai VilaWeb de
Barcelona. En l’assemblea es van presentar el
projecte del Catàleg de Rutes Literàries, portat a

En l’assemblea es van acceptar els següents socis:

terme gràcies a l’ajuda d’UNNIM i les millores del
Mapa Literari Català que ens acosten cap a una

Miquel Llor i Forcada

materialització i internacionalització del mapa.

Ajuntament de Vic

També es va presentar el Pla de Treball previst per
l’any 2012 amb el pressupost corresponent.

Grup Modernista de Reus
Centre de Lectura de Reus

Tenint en compte la minva d’aportacions de la ILC,
s’acorda per al proper any, augmentar la quota de

Josep Pin i Soler

socis a 150€.

Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua

Van assistir a l’assemblea, representants de 21

i Literatura Catalanes

entitats diferents.

4. I JORNADA TÈCNICA D’ESPAIS ESCRITS: El Mapa Literari Català. Georeferenciació i gestió
de continguts

Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català

de l’altre en el domini del gestor de continguts de

decideix fer un gir en la forma de la reflexió teòrica,

l’MLC perquè puguin ser els mateixos socis els

centrada, durant 6 anys en la organització dels

responsables i encarregats de penjar el contingut.

Seminaris,

organitzats

des

del

2005

en

col·laboració amb la Institució de les Lletres
Catalanes, per centrar-se i atendre millor les
necessitats de les entitats associades que la

La primera part la va portar a terme Rafel Roset, de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya que va explicar la
diferència entre georeferenciació i geolocalització,..
així com diversos exemples en aquests camps.

conformen i de la mateixa xarxa.

Després d’esmorzar, Rafel Roset va continuar la

Es tanca una etapa d’anàlisi teòrica inicial, per obrir
un espai de formació i debat entre els mateixos

ponència exemplificant i en diàleg obert amb els
participants.

associats per tal de construir noves propostes per

La segona part de la Jornada va anar a càrrec de

dur a terme en xarxa. L'objectiu és decidir entre tots

Mireia Munmany, d’Espais Escrits, qui va oferir una

cap on volem anar com a projecte col·laboratiu i

comunicació sobre què és l’MLC i el camí que s’ha

amb els recursos de què disposem. Per fer-ho

seguit per arribar al seu estat actual, per acabar

possible es porta a terme una primera sessió, d'un

fent-ne una anàlisi de possibilitats. La darrera part

dia, sobre geolocalització i georefrenciació en el

es va dedicar a mostrar com funcionava el gestor

marc del Mapa Literari Català d’EE, tant a nivell

de continguts perquè a partir d’ara siguin els

teòric com pràctic.

mateixos associats qui s’encarreguin de penjar-los .
També es va oferir l’opció que s’encarregui la feina

La Jornada se celebra el 18 d’octubre a Vilanova i

a Espais Escrits, però amb un preu a part.

la Geltrú, al matí a l’UPC i a la tarda a la Biblioteca

Després de dinar va tenir lloc una visita a la

Museu Víctor Balaguer. S’organitza junt amb la ILC

Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, a càrrec de la

i la BMVB.

seva directora, Montserrat Comas.

Sota el títol Mapa Literari Català. Georeferenciació i
gestió de continguts en la Jornada ens volíem
centrar,

d’una

banda,

en

el

concepte

de

georeferenciació, tant a nivell teòric com pràctic, i

Van

assistir

a

la

Jornada

22

persones,

representants de 16 entitats associades a la xarxa.

5. PROJECTES

Web d’Espais Escrits www.espaisescrits.cat

Es treu la presentació flash inicial i ara es

informació del llibre i la possibilitat de

va directament al contingut del web.

comprar-lo via contra reembors.

Manteniment i actualització de continguts

Tant la pàgina d’Espais Escrits com la del

diversos (notícies, agenda, frase del dia...).

Mapa Literari Català és present en d’altres

S’ha homogeneïtzat el nom dels autors per

webs a partir d’enllaços (la majoria fruit de

tal que apareguin tots amb els dos

convenis: QL?, CPNL, etc).

cognoms, seguint el referent del Gremi

S’afegeixen les memòries de l’associació

d’Editors de Catalunya.

en l’apartat Documentació.

Actualització de la fitxa dels nous socis del

S’introdueixen

2012. Es canvia l’apartat de Contactar per

identificatius dels nous socis

Fes-te Amic perquè tothom qui ho desitgi

Inclusió del Butlletí informatiu trimestral

pugui rebre informació de l’associació i el

d’Espais

carnet de Fes-te Amic.

documentació.

S’ha actualitzat la pestanya del Seminari.

Actualització de l’eix cronològic de Dipity

S’han tret totes les comunicacions que ara

amb la informació dels nous autors de la

ja es poden trobar en el llibre Literatura,

Xarxa.

territori i identitat. La gestió del patrimoni
literari a debat, i al seu lloc si ha afegit

nous

Escrits

punts

en

al

l’apartat

mapa,

de

S’ha afegit l’apartat de Rutes Literàries al

Pel que fa les Xarxes Socials es continua

web, on s’hi pot trobar tot el catàleg de

treballant en la seva difusió a: Twitter,

rutes.

Facebook (perfil i pàgina) i Linkedlin.

S’ha afegit un bàner a la pàgina principal

Recentment hem entrat a hootsuite, una

que ofereix la possibilitat d’anunciar-se al

plataforma que ens permet gestionar totes

mateix web.

aquestes xarxes amb un únic missatge.

Estadístiques de Google Analytics:

Visites totals

Temps
promig web
3’49’’

Pàgines de
cada visita
4,11

% rebot

noves visites

gener

849

47%

69,49%

febrer

1109

3’25’’''

3,65

45,72%

66,19%

març

1085

3’48’’

3,91

45,25%

64,52%

abril

1352

2’48’’

3,43

51,55%

66,79%

maig

1477

2’59’’

3,55

53,76%

67,57%

juny

1076

2’49’’

3,38

50,46%

64,31%

juliol

903

2’55’’

3,60

52,60%

64,45%

Agost

529

2’44’’

3,31

55,77%

58,36%

Setembre

760

3’32’’

3,20

53,03%

65,53%

Octubre

803

3’15’’

2,96

55,79%

70,98%

Novembre

1.052

3’54’’

4,18

48,67%

66,73%

Desembre

844

3’05’’

3,13

56,52%

67,42%

La majoria de visitants són de Catalunya.

Rutes Literàries per conèixer els Països Catalans

Gràcies a una subvenció d’UNNIM s’ha portat a

gestionades pels socis, consultable a la pestanya

terme el projecte del Catàleg de Rutes Literàries

de Rutes Literàries de la pàgina web d’EE. En totes

per conèixer els Països Catalans. Una base de

les rutes s’hi pot trobar informació d’interès que ens

dades virtual de les diverses rutes literàries

han fet arribar els mateixos socis.

Aprofitant el Seminari del 2011 també es va arribar

dissenya un anunci per publicitar les rutes literàries

a un acord amb el Club TR3SC que ens fa

que existeixen i que posen a l’abast els socis d’EE.

publicitat

a

canvi

que

nosaltres

oferim

un

descompte 2x1 als seus socis. Cada dia són més
els visitants a les rutes que arriben per aquesta
nova via, i es valora positivament per part dels
socis.

En el mateix projecte hi ha la creació d’una targeta
d’Amic d’EE gratuïta i que dóna dret a diversos
descomptes així com a rebre l’agenda cultural. Es
va posar en funcionament el mes de juny i si ve
primer l’enviament de l’agenda era setmanal,

A més del Catàleg virtual també s’ha imprès un

després de l’estiu es va creure convenient que

cartell A3 amb informació de les rutes, que

passés a ser quinzenal. Actualment tenim 93

funciona alhora de tríptic informatiu. Se’n van

amics.

imprimir 1000 exemplars, 500 se’ls va quedar el
Servei de Biblioteques, i 500 EE. Per donar difusió
al projecte el mes de juliol es va publicar un
anuncia al diari Ara. abans de vacances també es

El mes d’octubre també es va redactar la
justificació del projecte per tal de rebre la subvenció
d’UNNIM.

Actes
Espais Escrits ha editat el llibre Literatura, territori

La presentació oficial va tenir lloc el 10 d’abril al

i identitat. La gestió del patrimoni literari a

MACBA i va comptar amb la presència d’Oriol

debat, fruit dels cinc primers Seminaris sobre

Izquierdo,

Patrimoni Literari i Territori. Una publicació que

presidenta d’EE; Glòria Bordons, patrona de la

incorpora reflexió i debat sobre la necessitat de

Fundació

gestionar eficaçment el patrimoni literari català.

d’honor d’EE, i Vinyet Panyella, directora del

El contingut s’ha ordenat temàticament per tal de

president

Brossa;

de

l’ILC;

Joaquim

Anna

Molas,

Aguiló,

president

Consorci de Patrimoni de Sitges.

guanyar coherència i facilitar-ne la lectura. Costa

A partir d’aquí són diversos els llocs on s’ha fet

de vint-i-tres articles organitzats en els següents

presentacions. El llibre també es pot comprar via

apartats: Literatura i Territori; Literatura i Memòria;

internet contra reembors, des de la mateixa pàgina

Patrimoni Literari; Qualitat imprescindible; Cartes

de l’associació. El preu de venda al públic és de

de presentació i Difusió.

17€.

6. MAPA LITERARI CATALÀ

Des del naixement de la idea del Mapa Literari

I la materialitat: com a concreció real en els

Català el projecte no ha parat de créixer, alhora

museus, en els llibres, en les rutes, en els

que ha passat per moments d’incertesa.

paisatges...

Tot i que ens han anat denegant totes les

Fent servir aquests paràmetres, ens adonem que

subvencions (a l’ILC i a Euroregió) que hem

en el mapaliterari.cat:

presentat per tal de finançar les millores de l’MLC,
l’any 2011 vam decidir tirar-les endavant que s’han

Ja hem VIRTUALITZAT part de la literatura
catalana penjada al mapa, ara cal anar ampliant els

materialitzat aquest 2012.

continguts afegint-hi nous textos, noves llengües,
Paral·lelament hem mantingut converses amb la

nous àudios, nous vídeos i ampliar la nòmina

Direcció General de Patrimoni del Departament de

d’autors.

Cultura, amb la Direcció General de Promoció i
Cooperació Cultural, amb l’Institut Ramon Llull i
amb el Departament de Turisme de la Generalitat.
A nivell privat també hem mantingut converses amb
Abertis. Tots ells ens han denegat la seva ajuda
econòmica.
Les millores del Mapa Literari Català han volgut
donar resposta al creixement i innovació de les
tecnologies digitals col·laboratives i la filosofia 2.0
que ens han portat a repensar la manera

Pel que fa a la PARTICIPACIÓ hem introduït les
xarxes socials perquè els usuaris puguin compartir
contingut i dir-hi la seva, alhora que es dóna la
oportunitat a l’usuari perquè creïi el seu propi
itinerari en funció d’on vol anar.
Pel que fa a la MATERIALITAT consistiria en portar
la gent al territori real, i en l’MLC es facilita podent
descarregar els textos, les guies i el traçat de la
ruta en format GPX.

d’entendre, produir i difondre el nostre patrimoni

També afegim el concepte d’Internacionalització

literari, alhora que plantegen noves metodologies

en el qual estem treballant a partir de les

de treball que segons el Laboratori del CCCB

traduccions de la interfície i de diverses obres.

hauria de regir la difusió cultural en el món d’avui.

Actualment hi ha 15 idiomes a escollir. En aquest

Identifiquen tres vectors de treball o la també

sentit, hem obert un canal de col·laboració a través

anomenada Trinitat de la Gestió Cultural:

de l’Institut Ramon Llull amb els professors de

Es tracta del concepte de la virtualització: és a dir,
la presència dels continguts a la xarxa amb formats
diversos (textos, imatges, vídeos, so...)
La participació: entenent la col·laboració dels
usuaris

en

l’aportació

de

continguts,

fonamentalment a partir de les xarxes socials

català dels lectorats de català

de diverses

universitats del món perquè amb els seus alumnes
s’animin a traduir els textos de l’MLC.
També hem portat a terme diverses xerrades i hem
assistit a diferents congressos per tal de donar a
conèixer aquestes millores. En la Jornada tècnica

d’EE es va explicar el funcionament del gestor de

gestionin els textos dels seus autors.

continguts perquè siguin els mateixos socis qui

Visites totals

Temps promig
web
1’59’’

Gener

1255

Febrer

935

5’20’’

Març

1259

3’49’’

Abril

516

Maig
Juny

Pàgines de
cada visita
2,06

% rebot

noves visites

73,71%

81,99%

3,62

64,81%

75,72%

2,77

65,53%

74,50%

2’55’’

2,47

70,74%

80,43%

984

2’22’’

2,49

67,78%

83,43%

755

2’17’’

2,07

70,60%

78,68%

Juliol

578

4’38’’

3,40

58,30%

67,30%

Agost

404

2’38’’

2,74

72,28%

81,68%

Setembre

698

3’49’’

2,27

69,63%

77,94%

Octubre

620

2’35’’

2,40

70,97%

79,19%

Novembre

1.052

5’17’’

3,70

64,07%

66,83%

Desembre

813

3’32’’

2,25

72,45%

72,94%

Estadístiques Google Analytics:
El Mapa Literari Català rep una mitjana de 1.000 visites mensuals, el promig de temps que els usuaris estan
visitant el web és de 3 minuts. La majoria són de la província de Barcelona i Girona, també una part important
de València i Madrid. Encara que a menor escala trobem visitants d’arreu del món.
Els dies que tenim més visitants al web, coincideixen en dies que hem fet presentacions de l’MLC.

7. RELACIONS EXTERNES

Reunions, cursos i entrevistes

Dia

Lloc

Tema

23.01.2012

11.00h Espai
VilaWeb

Reunió de Junta

08.02.2012

10.30h Filmoteca

Laura Borràs_ MLC

11.30h ILC

Oriol Izquierdo_ Revisió
seminari

15.30h Filmoteca

10.02.2012
20.02.2012
24.02.2012

28.02.2012

2.03.2012

Jordi Cabré, Oriol Izquierdo,
J.M. Vives, Ainaud_
finançament EE
12.00h Ajuntament Presentació d’EE a
de Vic
l’Ajuntament de Vic
18.00-21.00h Espai Gestió de la marca online,
VilaWeb
amb Víctor Puig
10.30h Despatx
Presentació del Mapa
Espais Escrits
Literari Català per comunicar
a l’Institut Ramon Llull
11.30h Barcelona
MLC
Media

9.30h Departament
de Turisme
11.00h Espai
VilaWeb

12.03.2012

12.00h Espai
VilaWeb

28.03.2012

9.00h Espai
Cultural del Prat
de Llobregat
19.00h al MACBA

10.04.2012

16.04.2012

10.00h
Folgueroles

Assistents
Anna Aguiló
Montserrat Comas
Carme Torrents
Bel Graña
Mireia Munmany
Anna Aguiló
Carme Torrents
Anna Aguiló
Carme Torrents
Montserrat Comas
Bel Graña
Anna Aguiló
Carme Torrents
Carme Torrents
Anna Erra
Mireia Munmany Muntal
Ignasi Masseguer
Carme Torrents
Mireia Munmany
Anna Aguiló
Carme Torrents
Mireia Munmany
Marta Yzern
Beto Beulloso
Àngels Santacana
Blanca Cros

Reunió amb Blanca Cros,
cap del departament de
Turisme Cultural per parlar
de les Rutes Literàries d’EE
Assemblea General de
Socis EE
Socis
Reunió de Junta
Anna Aguiló
Carme Torrents
Bel Graña
Mireia Munmany
IV Jornada de Foment de
Carme Torrents
la Lectura al Prat de
Llobregat
Presentació de la
Junta Directiva EE
publicació de les actes
Joaquim Molas
dels seminaris
Vinyet Panyella
Glòria Bordons
Oriol Izquierdo
Gravació especial Sant
Carme Torrents
Jordi, programa Ànima

24/25.04.12

Universitat de
València

03.05.2012

10.00h al Servei
de Biblioteques

11.05.2012

19.00h Casa
Museu Àngel
Guimerà
10.30h Fundació
Rafael Masó,
Girona

17.05.2012

21.05.2012

11.00h L’Horiginal

22.05.2012

19.00h Biblioteca
Pública de
Tarragona
10.00h Què
Llegeixes?

08.06.2012

11.00h CPNL
11.06.2012

14.06.2012

15.06.2012

09.30h Centre
Morrin, Quebec
City
8.30h Consell
Comarcal del
Garraf
11.00h Universitat
de Laval, Quebec
City

21/22.06.2012

A Sélestat, França

06.07.2012

13.30h Casa de la
Literatura de
Quebec

10.07.2012

10.00h Institució
de les Lletres
Catalanes

18.07.2012

16.00h Universitat
de Vic

06/16.09.2012

Setmana del Llibre
en Català a la
Plaça de la
Catedral
11h Departament
de Cultura

12.09.2012

(GR)
I Seminari Geografies
Literàries. Presentació
d’EE, de l’MLC i de les
Rutes Literàries
Directora Carme Fenoll

Presentació del llibre

Signatura de conveni de
col·laboració amb el
Consorci de Normalització
Lingüística
Reunió de Junta
Presentació del llibre

Anna Aguiló
Carme Torrents
Mireia Munmany
Anna Aguiló
Carme Torrents
Montserrat Comas
Àngels Santacana
Neus Oliveres
Anna Aguiló

Junta Directiva
Mireia Munmany
Àngels Santacana
Magí Sunyer

Reunió amb Què
Llegeixes per parlar de la
Setmana del Llibre
Reunió amb responsables
del Consorci per la
Normalització Lingüística
Reunió amb el
responsable del Centre
Morrin
Jornades de Turisme
Cultural al Garraf

Anna Aguiló
Carme Torrents
Carlota Torrents
Anna Aguiló
Carme Torrents
Noemí Ubach
Mireia Munmany Muntal

International Conference
Tourist and Cultural
Itineraries: From Memory
to Development.
Comunicació sobre l’estat
de les rutes literàries a
Catalunya. Xarxa d’EE
Journées Patrimoine écrit.
Patrimoine écrit et territoires
Reunió per conèixer el projecte
de la casa de la Literatura de
Quebec i donar a conèixer EE
al Quebec
Reunió Ajuntament de
Barcelona, Cultura i
proximitat per coordinar
Setmana del Llibre
XXVI Jornades
Internacionals per a
professors de Català.
Presentació del Mapa
Literari Català
Setmana del llibre en
català amb diverses
activitats per part dels
socis d’EE
Reunió entre EE i el
Departament de Cultura

Mireia Munmany

Carme Torrents

Anna Aguiló
Carme Torrents
Dominique Garon
Mireia Munmany

Carme Torrents
Oriol Izquierdo
Carlota Torrents
Isabel Castellet
Carme Torrents
Bel Graña

Socis d’EE

Anna Aguiló
Carme Torrents
Carme Fenoll

20.09.2012

19.30h Biblioteca
Marcel·lí Domingo

27.09.2012

12h Museu
Verdaguer de
Folgueroles

28.09.2012

10h ILC

Carme Torrents es reuneix
amb l’Oriol Izquierdo

11h Espai
VilaWeb

Reunió de Junta Directiva

9.30h a l’UPC
16.00h a la
Biblioteca Museu
Víctor Balaguer
20.00h Biblioteca
Museu Víctor
Balaguer
11.30h Facultat de
Filologia de la UB

I Jornada tècnica

18.10.2012

25.10.2012

7.11.2012

9.11.2012

10.00h ILC

10.11.2012

10.00h Casa de
Cultura de Girona
12.30h A la
Facultat de
Biblioteconomia
de l’ UB
Simposi Pere
Calders

13.11.2012

16.11.2012

19.11.2012
26/27.11.2012
28.11.2012

29.11.2012

17.12.2012

11.00h Espai
VilaWeb
16.30h Universitat
de Lisboa
12.30h A la
Facultat de
Biblioteconomia
de l’ UB
12.00h Ateneu
Barcelonès

19.30h Federació
d’Ateneus de
Catalunya

Presentació del llibre
“Literatura, territori i
identitat”
Reunió amb l’Ajuntament
de Sant Carles de la
Ràpita per la ruta Arbó

Jordi Cabré
Oriol Izquierdo
Eugènia Serra
Joan F. Mira
Montserrat Comas
Irene Prades
Carme Torrents
Ramon Rosales
Regidora cultura
Mireia Munmany
Carme Torrents
Oriol Izquierdo
Anna Aguiló
Carme Torrents
Montserrat Comas
Isabel Graña
Àngels Santacana
Mireia Munmany
Socis d’EE

Homenatge Joaquim
Molas

Montserrat Comas

Xerrada Noves
perspectives de la gestió
del patrimoni: Espais
Escrits
Guió Jornada Estat

Montserrat Comas
Mireia Munmany

Living Heritage! Viu el
patrimoni cultural
Taller d’hivern de les
biblioteques

Presentació del Llibre
“Literatura, territori i
identitat”
Reunió de Junta

ILC
Montserrat Comas
Anna Aguiló
Mireia Munmany
Bel Graña
Mireia Munmany

Congrés Lit&Tour

Carme Torrents
Francesc Foguet
Bel Graña
Junta Directiva
Mireia Munmany
Mireia Munmany Muntal

Taller d’hivern de les
biblioteques

Bel Graña
Carme Torrents

Taula d’experiències El
patrimoni literari. Què és,
qui se n’ocupa, com ho
fem?
Lliurament de Premis
Ateneus 2012

Anna Aguiló
Mireia Munmany

Convenis, adhesions, registres i premis
Convenis o acords:

Registres:

Espais Escrits estableix un acord de col·laboració

Ens inscrivim dins Kulturpyrcto, una plataforma de

amb el Club TR3SC. A canvi d’oferir descomptes

cooperació cultural transfronterera per tal de buscar

puntuals de les rutes als socis del Club, ens

socis

ofereixen publicitat entre els seus socis i a diversos

http://www.kulturpyrctp.org (setembre 2012)

mitjans de comunicació

en

possibles

projectes

transfronterers:

Introduïm l’associació Espais Escrits i el seu

Espais Escrits signa un conveni amb el Consorci

projecte del Mapa Literari Català dins el viquipèdia

per a la Normalització Lingüística (17.05.2012) en

i també dins l’Enciclopèdia digital, amb qui

el que ens comprometem a oferir avantatges i

emprenem contactes per tal de poder relacionar

informació d’activitats literàries

tots els autors que tenen a l’enciclopèdia a la
nostra pàgina web.

Espais Escrits signa un acord de col·laboració amb
el Servei de Biblioteques de Catalunya del qual

Adhesions:

sorgeix el projecte Espais Llegits. Es comprometen
a pagar 500 cartells de les rutes literàries i a fer-ne

Espais Escrits signa els manifestos:

difusió a la xarxa de biblioteques de la Generalitat.

Per una presència digna de la literatura catalana a

També

l’ensenyament (22.06.2012)

els

oferim

la

possibilitat

de

fer

presentacions del llibre, editat per Espais Escrits, i
de col·laborar en la dinamització de la sessió que

Crida a la Solidaritat pel Català a les Illes

els seus clubs de lectura dediquen a la lectura d’un

(18.04.2012)

autor associat a EE, sempre prèvia concertació

Premis:

amb l’associat d’EE corresponent.
Ens presentem al Premi Ateneus 2012 amb les
Espais Escrits signa un conveni amb els socis del
Llenguadoc-Rosselló i Balears per demanar un
projecte euroregional.
Durant la Setmana del Llibre en Català es va
acordar amb l’associació Què Llegeixes? Tirar
endavant l’Espai Escrit de la Setmana, a partir d’un
concurs. Per problemes financers s’ha ajornat l’inici
del projecte.
Amb l’Institut Ramon Llull s’acorda que s’oferirà, als
professors

de

català

del

lectorats

de

les

universitats del món, la possibilitat de traduir els
textos que hi ha al Mapa Literari Català en l’idioma
del país on es troben, així ho poden treballar amb
els alumnes.

millores

aplicades

(5.11.2012)

al

Mapa

Literari

Català

8. COMUNICACIÓ

Notícies i articles de premsa

Data

Tema

Mitjà

Fruit de l’acord de
col·laboració amb el
Club TR3SC

Anunci aparegut a la pàgina cultural de El Periódico de
Catalunya

23.05.2012

Presentació del llibre
a la Biblioteca de
Tarragona

http://www20.gencat.cat/portal/site/Biblioteques/menuite
m.b79cb11ecdbec5b009671410b0c0e1a0/?vgnextoid=6
378b12fd84c0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgn
extchannel=6378b12fd84c0110VgnVCM1000000b0c1e
0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=e2904132d02373
10VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES

06.05.2012

Turisme de
l’Ajuntament de Vic
entra a l’associació
Espais Escrits amb
l’itinerari “Laura a la
ciutat dels Sants”

http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/23246/turisme_l%E2
%80%99ajuntament_vic_entra_l%E2%80%99associacio
_espais_escrits_amb
http://www.vilaweb.cat/noticia/3994189/20120313/rutalaura-ciutat-sants-formara-despais-escrits.html
http://www.vic.cat/news/turisme-de-l2019ajuntament-devic-entra-a-l2019associacio-espais-escrits-ambl2019itinerari-201claura-a-la-ciutat-dels-sants201d

Anunci de les Rutes
Literàries d’Espais
Escrits

Pàgina completa del Diari Ara

30.10.12

I Jornada tècnica
d’Espais Escrits

http://museuvictorbalaguer.wordpress.com/2012/10/30/e
l-mapa-literari-catala-georeferenciacio-i-gestio-decontinguts/#more-1208

14.12.12

Entrevista digital

Ens entrevista una periodista freelance, per un mitjà
digital

9. LLISTAT DE SOCIS

Caterina Albert i Paradís - Víctor Català
·Museu de l'Anxova i de la Sal. L’Escala
Cristòfor Despuig i Pinyol
·Biblioteca Marcel·lí Domingo. Tortosa
M. Àngels Anglada i d’Abadal
·Càtedra M. Àngels Anglada. Universitat de Girona
Víctor Balaguer i Cirera
·Biblioteca - Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
Artur Bladé i Desumvila
·Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila. Benissanet
·Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre. Móra d’Ebre
Blai Bonet i Rigo

·Arxiu Joan Maragall. Biblioteca de Catalunya. Barcelona
Miquel Martí i Pol
·Ajuntament de Roda de Ter
Rafael Masó i Valentí
·Fundació Rafael Masó. Girona
Bernat Metge
·Fundació Lluís Carulla. Barcelona
Jesús Moncada i Estruga
·Ajuntament de Mequinensa
Joan Oliver i Sellarès - Pere Quart
·Àrea d'Espais Naturals diputació de BCN. Sant Llorenç Savall
Narcís Oller i de Moragas

·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.
Mallorca
Joan Brossa i Cuervo

·Societat Narcís Oller. Valls
Josep Palau i Fabre

·Fundació Joan Brossa. Barcelona
Manuel de Cabanyes i Ballester

·Fundació Palau. Caldes d’Estrac
Manuel de Pedrolo i Molina

·Masia d'en Cabanyes. Consell Comarcal del Garraf. Vilanova i la Geltrú
M. Aurèlia Capmany i Farnés
·Espai Betúlia. Ajuntament de Badalona
Pere Coromines i Montanya

·Fundació Manuel de Pedrolo. Tàrrega
August Pi i Sunyer

·Fundació Pere Coromines. Sant Pol de Mar
Joan Coromines i Vigneaux
·Fundació Pere Coromines. Sant Pol de Mar
Salvador Espriu i Castelló
·Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu. Arenys de Mar
Josep Vicenç Foix i Mas
·Fundació J. V. Foix. Barcelona
Joan Fuster i Ortells
·Ajuntament de Sueca
Rafel Ginard i Bauzà
·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.
Mallorca
Àngel Guimerà i Jorge
·Casa Museu Àngel Guimerà. El Vendrell
Sebastià Juan i Arbó
·Biblioteca Sebastià Juan Arbó. Amposta
Ramon Llull
·Fundació Lluís Carulla. Barcelona
Marià Manent i Cisa
·Ruta pictòrico-literària Manent-Mir. Ajuntament de l’Aleixar
Joan Maragall i Gorina

·Estació Nàutica de Roses
Carles Pi i Sunyer
·Estació Nàutica de Roses
Josep Pla i Casadevall
·Fundació Josep Pla. Palafrugell
Francesc Pujols i Morgades
·Fundació Francesc Pujols. Martorell
Mercè Rodoreda i Gurgui
·Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
·Fundació Mercè Rodoreda. IEC, Barcelona
Santiago Rusiñol i Prats
·Consorci del Patrimoni de Sitges
Ruta literària: Menorca, illa de literatura
·Govern de les Illes Balears
Carles Salvador i Gimeno
·Fundació Carles Salvador. Benassal
Josep Sebastià i Pons
·Ajuntament d’Illa
Joaquim Soler i Ferret
·Centre Quim Soler. La literatura i el vi. El Molar
Joan Teixidor i Comes

·Associació Cultural Horitzó Blavíssim. Olot
Màrius Torres i Pereña
·Aula Màrius Torres. Universitat de Lleida
Marian Vayreda i Vila
·Estudi Marian Vayreda. Fundació privada Museu dels Sants d’Olot
Jacint Verdaguer i Santaló
·MUHBA Vil·la Joana, Casa Verdaguer
·Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris. Universitat de Vic
·Fundació Jacint Verdaguer. Casa Museu Verdaguer. Folgueroles
Cosme Vidal i Rosich
·Ajuntament d’Alcover
Guillem Viladot i Puig
·Fundació Guillem Viladot. Agramunt
Llorenç Villalonga i Pons
·Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.
Mallorca
Joan Vinyoli i Pladevall
·Biblioteca Municipal Joan Vinyoli. Santa Coloma de Farners
·Ajuntament de Begur
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