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1. PRESENTACIÓ 
 
Enguany Espais Escrits, xarxa del Patrimoni Literari Català, ha pogut 

desenvolupar les seves activitats previstes per al 2006. A l’hora de fer balanç, 

pensem que és positiu, i que la nostra activitat ens ha portat a realitzar, amb 

molt d’esforç però també amb moltes ganes, les activitats que trobareu 

detallades en aquesta memòria.  

 

Sense ànim d’arribar a les conclusions abans d’hora, voldríem destacar que 

permanent, al llarg de tot l’any, tant si ens trobàvem en moments de reflexió 

com de gestió, s’ha evidenciat la necessitat de l’existència de la xarxa del 

patrimoni literari català. És a dir a mesura que anem avançant ens adonem 

cada vegada més que Espais Escrits està omplint un buit en el panorama 

cultural català. 

 
Des de perspectives ben diferents – la cultura, el turisme, l’educació, els 

mitjans de comunicació- totes elles complementàries, hem trobat interlocutors 

interessats en el nostre projecte. El nostre repte de futur és aconseguir de 

donar-los resposta transversalment amb el rigor i l’excel·lència que es mereix el 

llegat de la literatura catalana. 



 
2. LLISTAT DE SOCIS 

 
1. Biblioteca - Museu Víctor Balaguer  
 
Directora: Sra. Montserrat Comas 
Av. de Víctor Balaguer, s/n 
08800 Vilanova i la Geltru 
Tel.: 938 154 202 
Montserrat Comas:  
mcomas@victorbalaguer-bmb.org 
www.victorbalaguer-bmb.org 
 
2. Fundació Joan Brossa 
 
Presidenta: Sra. Pepa Llopis 
Responsable: Sra. Glòria Bordons 
C. Roger de Llúria, 116 
08037 Barcelona 
Tel.: 934589994 
Glòria Bordons: 
gbordons@ub.esdu 
gbordons@ fundacio-joan-brossa.org  
joanbrossa@fundacio-joan-brossa.org 
www.fundacio-joan-brossa.org 
 
3. Centre de documentació i estudi Salvador Espriu 
 
Responsable: Sra. Montserrat Caba  
Pl. de la Vila, 1 
08350 Arenys de Mar  
Tel.: 937 959 900 
Montserrat Caba:  
cespriu@arenysdemar.cat 
www.arenysdemar.cat 
 
4. Arxiu Joan Maragall 
 
Responsable: Sra. Dolç Nom de Maria Tormo 
C. d’Alfons XII, 79 
08006 Barcelona 
Tel.: 932 001 416 
Dolça Tormo:  
mdtormo@bcn.cat 
www.gencat.es/bc 
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5. Ajuntament de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol  
 
President: Sr. Josep Serra i Macià, Alcalde 
Responsable: Sra. Maria Ocaña 
Ajuntament de Roda de Ter 
Plaça Major, 4 
08510 Roda de Ter 
Tel.: 938 500 075 
Fax: 938 540 931  
rodadeter@rodadeter.org 
www.rodadeter.cat 
 
6. Fundació Palau  
 
President: Sr. Josep Palau i Fabre 
Director: Sr. Josep Sampera i Arimon 
C. La Riera, 54 
08393 Caldes d’Estrac 
Tel.: 937 913 593 
Josep Sampera:  
samperaaj@fundaciopalau.net 
fundaciopalau@fundaciopalau.net 
www.fundaciopalau.net 
 
7. Fundació Josep Pla 
 
Directora: Sra. Anna Aguiló 
C. Nou, 51 
17200 Palafrugell 
Tel.: 972 305 577 
Anna Aguiló: 
info@fundaciojoseppla.cat 
www.fundaciojoseppla.cat 
 
8. Fundació Francesc Pujols i Morgades 
 
Presidenta: Sra. Dora Ramon i Cabot (Alcaldessa) 
Responsable: Sra. Ma. Carme Perella i Cosconera 
La Torre de les Hores 
C. Mur, 63 
08760 Martorell  
Tel. i Fax: 937 751 047 
adm@fundacio-francescpujols.cat 
www.fundacio-francescpujols.cat 
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9. Fundació Mercè Rodoreda Institut d’Estudis Catalans 
 
Responsable: Sra. Marta Viñuales 
C. del Carme, 47 
08001 Barcelona 
Tel.: 932 701 620 
Marta Viñuales:  
martav@iecat.cat 
www.mercerodoreda.cat 
 
10. Santiago Rusiñol. Consorci del Patrimoni de Sitges  
 
C. Fonollar, s/n 
08870 Sitges 
Tel. i Fax: 938 940 364 / 938 948 529  
m.sitges@diba.cat 
www.diba.es/museus/sitges.asp 
 
11. Fundació Jacint Verdaguer 
 
Directora: Carme Torrents 
C. Major, 7 
08519 Folgueroles 
Tel.: 938 122 157  
m.folgueroles@diba.es 
www.folgueroles.diba.es/casaverdaguer 
 
12. Biblioteca Municipal Joan Vinyoli  
 
Responsable: Marc Alsina 
Ajuntament de Santa Coloma de Farners 
Plaça Ajuntament, 1 
17430 Santa Coloma de Farners 
Tel.: 972 840 808 
Marc Alsina:  
malsina@scolomafarners.org 
www.scolomafarners.org  

 

13. Fundació Manuel de Pedrolo  
 
Responsable: Adelais de Pedrolo 
Fundació Pedrolo 
c/nou, 57 
17200 Palafrugell 
Tel.: 972 303000 
Adelais de Pedrolo:  
adelais@fundaciopedrolo.cat 
www.fundaciopedrolo.cat 
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3. PROJECTES REALITZATS DURANT L’ANY 2006 

 

3.1. COMUNICACIÓ 

 

- S’ha realitzat una 1a fase d’insercions publicitàries a Sàpiens i Nat dels 

Associats d’Espais Escrits (Vegeu recull de premsa). 

- També s’ha treballat en la presència de les centres de patrimoni literari a la 

premsa, junt amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, que 

ha consistit en una sèrie de 6 reportatges al Quadern dominical de “El 

Periódico” (Vegeu recull de premsa). 

- S’ha treballat intensament,  com a objectiu prioritari, la presència d’Espais 

Escrits a la xarxa i que s’ha concretat en: 

la Creació, realització i publicació del web www.espaisescrits.cat 

 

3.2. RECERCA I DOCUMENTACIÓ 

 

- S’ha continuat donant a conèixer l’entitat i buscant la participació de nous 

socis. 

- S’ha treballat en la coordinació i recollida de documentació dels associats 

en referència a diversos projectes: continguts web, documentació mapa literari, 

recerca sobre textos literaris dels diversos autors. 

- S’ha treballat dins el projecte DURSI en: 

1. Localitzar obres literàries digitalitzades i disponibles a la xarxa 

2. Lliurar els resultats de la recerca a cadascuna de les cases-museu 

associades 

3. Demanar la resposta a una enquesta a cada associat perquè, a partir 

del resultat, indiqués les obres considerades fonamentals de localitzar-se 

a Internet 

 
- Dins el projecte MAPA LITERARI CATALÀ s’ha portat a terme la primera 

fase de documentació de textos literaris sobre el territori, vinculats als dotze 

autors associats. 

http://www.espaisescrits.cat/


 
- S’ha treballat en la traducció del web d’Espais Escrits: castellà, francès, 

anglès, alemany, èuscar i gallec. Que actualment està en fase de revisió. 

 

 

3.3. JORNADES D’ESTUDI 

 

- Participació de Carme Torrents, secretària d’Espais Escrits, a la taula rodona 

Geologia de l’Ànima, amb la intervenció de quatre escriptors catalans que 

reflexionen sobre el paisatge i la literatura. 

- II Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori: Estratègies de 

comunicació del patrimoni literari, amb el suport de la Institució del les 

Lletres Catalanes. Any Rusiñol, 2006-2007; Consorci del Patrimoni de Sitges. 

 

 

CONCLUSIONS, Sitges, 27 i 28 d’octubre 
 
El II Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori, coorganitzat per Espais Escrits. 
Xarxa del Patrimoni Literari Català i la Institució de les Lletres Catalanes, amb 
la  col·laboració del Consorci del Patrimoni de Sitges, va tenir lloc a Sitges, els 
dies 27 i 28 d’octubre, amb una assistència de més de vuitanta persones, 
procedents d’institucions de Catalunya relacionades amb la difusió de la 
literatura com ara biblioteques, museus, ajuntaments, editorials, llibreries, 
cases-museus i fundacions d’escriptors, fet que ha tornat a demostrat el gran 
interès que desperten les propostes que s’articulen per a superar la poca 
atenció existent en la protecció i divulgació del patrimoni literari català. 
 
Aquest any, l’objectiu del Seminari era compartir el debat i la reflexió sobre una 
qüestió cabdal per la tasca que desenvolupem dia a dia: les estratègies de 
comunicació del patrimoni literari.  
 
La conferència inaugural d’Òscar Pujol, La memòria com a recurs, ens va 
introduir en els hàbits de lectura d’altres cultures, per remarcar la idea de la 
necessitat de la interiorització dels textos, per tal de fixar-los en la nostra ment i 
així evitar l’extinció de la llengua i la cultura. Afrontar els mals hàbits de lectura 
distreta i superficial, amb la pràctica de la lectura conscient que consolidi la 
capacitat de concentració per tal de metabolitzar els canvis que una lectura 
profunda va incorporant a la nostra manera de percebre el món. Aquesta és 
una necessitat que s’evidencia davant el fet que els textos dels autors clàssics 
de la nostra literatura tenen una presència absolutament residual en la ment i 
les referències dels gestors culturals que s’ocupen de la divulgació del 
patrimoni. 
 



 
El Seminari va recollir les aportacions, en diferents taules de debat, dels 
professionals dels mitjans de comunicació, de l’educació, de l’escena, de la 
gestió de grans esdeveniments nacionals i dels espais públics dedicats al 
foment de la lectura (biblioteques, clubs de lectura, llibreries). 
 
Malgrat l’entusiasme i la bona predisposició dels assistents a canviar les coses, 
l’escenari que va quedar dibuixat va ser força negatiu i pessimista: 
 
.Des de les biblioteques es va dir que la presència del patrimoni literari –la 
lectura del cànon literari català- és, actualment, d’un 1 %. 
 
.En el teatre l’ús d’aquests textos, representa un 0,01 %, tot i que sovintegen 
experiències de petit format, amb poca o gens transcendència mediàtica que 
proposen espectacles de literatura catalana i música, recitals i lectures 
públiques, etc. 
 
.Els mitjans de comunicació evidenciaren la invisibilitat del patrimoni literari i les 
dificultats de fer-lo més present. 
 
. A l’educació secundària la situació és dramàtica, s’està ensenyant a llegir i 
escriure, i a la universitat es busquen estratègies per introduir els estudis sobre 
literatura catalana en d’altres titulacions (comunicació cultural, turisme...), en 
canvi, aquesta no és una assignatura obligatòria a Biblioteconomia. 
 
. Els anys commemoratius estan molt subjectes a les directrius polítiques de la 
Conselleria de Cultura que n’organitza uns i d’altres no. Tant aquestes 
celebracions com les exposicions sobre autors de la literatura catalana que 
s’han fet s’han valorat molt positivament, sobretot si han comportat un augment 
de coneixement de l’autor, l’obra i el seu context. 
 
En l’actual societat del lleure i el benestar, augmenta, dia a dia, el consum 
cultural, per això les institucions que formem Espais Escrits hem d’aprofitar 
aquesta oportunitat per a consolidar-nos i actuar de mediadors per tal de 
mantenir el fil conductor de la tradició literària, consolidar la identitat i esdevenir 
els espais de memòria des d’on divulguem el llegat dels nostres escriptors. 
Hem d’educar i dotar als ensenyants de recursos atractius, potenciant la 
llengua oral i adequant el tempo de la nostra activitat al de la lectura com a 
ritual d’interiorització. No podem estar supeditats a la tirania de l’audiència, o 
del nombre de visitants. El públic, els lectors, són importants per la qualitat i no 
només per la quantitat. 
 
La proliferació de clubs de lectura, de recitals poètics, l'èxit de certs 
espectacles literaris, quan es fan amb coneixement i gust, són un bon camí que 
al costat d'un diagnòstic pessimista representen noves oportunitats per 
introduir-hi els autors clàssics.   
 
Tenim la responsabilitat de fer que els clàssics de la literatura catalana entrin a 
formar part dels programes educatius i culturals que s’entengui, com deia 



 
Òscar Pujol, que la cultura d’un poble es basteix des de la literatura, des 
d’aquest ideari col·lectiu que estructura la ment i ens fa diferents com a poble. 
 
Les actes d’aquest II Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori. 
Estratègies de comunicació del patrimoni literari seran consultables a 
www.espaisescrits.cat abans d’acabar aquest any. 
  

 

3.4. ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ 

 

- Participació a les Jornades organitzades per la “Féderation des Maisons 

d’écrivain et des Patrimoines littéraires de France” a Brusel·les 

- Reunió amb el degà de l’ILC, Sr. Josep M. Castellet. 

- Reunions amb el Consorci del Patrimoni de Sitges. 

- Fira del llibre Ebrenc. 

- Presentació de la ruta M. Àngels Anglada i els aiguamolls de l’Empordà. 

- Reunió amb Lletra de la UOC. 

- Entrevistes amb el responsable de “El periódico”, Sr. Carles Geli. 

- Reunions de treball amb la cap de la Cartoteca de la Generalitat de 

Catalunya, Sra. Carme Montaner. 

- Reunions amb el Director de la Institució de les Lletres Catalanes, Sr. Jaume 

Subirana. 

- Entrevistes a la Fundació Caixa de Catalunya amb el Sr. Àlex Sussanna i la 

Sra. Rosa M. Plans. 

- Sessions de treball a Geovirtual, amb el Sr. Josep Ventura. 

- Sessions de treball amb Eumogràfic, amb la Sra. Anna Pallerols i el Sr. Albert 

Cano. 

- Sessions de treball amb Babel Traductors, amb la Sra. Montse Vancells. 

- Sessions de treball i assessorament per a la creació d’una productora 

d’audiollibres. 

 

(Afegir possibles entrevistes dels membres de la junta, representacions...) 
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3.5. GESTIÓ DE PROJECTES 

 

projecte Institució col·laboradora finançament 

Funcionament ordinari 

d’Espais Escrits 

ILC 

 

11.000€ 

Associats 1.200€ 

Mapa Literari Català: 

Montseny i Barcelona 

Fundació Caixa Catalunya 17.000€ 

DURSI 10.000€ 

Creació del web ILC 6.000€ 

Traducció i 

implementació al web 

ILC 9.918€ * 

II Seminari sobre 

Patrimoni Literari i 

territori: Estratègies de 

comunicació del 

patrimoni  

ILC * 

Consorci del Patrimoni de 

Sitges. Any Rusiñol 

 

 

* finançat directament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. MEMÒRIA ECONÒMICA 2006 

ESPAIS ESCRITS     

Xarxa de Patrimoni Literari Català     

              

EXERCICI 2006 - ESTAT DE COMPTES    

       

       

DESPESES     32.882,44 

       

       
Tràmits 
administratius    31,41  

       

Serveis postals i missatgeria   89,64  

       

Material fungible i informàtic. Reprografia. Diversos 584,26  

       

Gestió Secretaria Executiva   7.713,65  

       

Gestió Web Espais Escrits   1.392  

       

Mapa Literari Català    14.448  

       

Desenvolupament 2a fase Web Espais Escrits 5.926,8  

       

Difusió i publicitat    1.044  

       

Allotjament Web i dominis   396,73  

       

Quota d'associats a altres entitats  60  

       

Despeses de representació de la Junta d'E.E. 1.115,92  

       

Serveis de traducció    48,48  

       

Despeses financeres    31,55  
 



 

ESPAIS ESCRITS     

Xarxa de Patrimoni Literari Català    

             

EXERCICI 2006 - ESTAT DE COMPTES    

       

       

INGRESSOS     45.201 

       

       

Quotes associats    1.200  

       

       

Subvencions      

       

Institució de les Lletres Catalanes (WEB)  6000,00   

       

Institució de les Lletres Catalanes (Func. entitat) 11.000,00  

       

Fundació Caixa Catalunya (Mapa Literari Català) 17.000  

       

DURSI (Recuperació, dif. i tractament textos lit.) 10.000  

       

       

Interessos bancaris    0,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. PLA DE TREBALL 2007 

 

acció responsable/implicats temportizació finançament 

Funcionament general d’Espais 

Escrits 

Junta EE tot l’any ILC 

socis 

Campanya de captació de nous 

socis 

Junta EE i associats tot l’any - 

2a fase de reportatges al 

Quadern dominical de “El 

Periódico” 

Junta EE  ILC 

Insercions publicitàries Junta EE tot l’any  

Revisió de les traduccions del 

web i implementació de nous 

associats i continguts al web 

Junta EE  EE 

Implemtació Ia Fase Mapa 

Literari Català: 

Montseny i Barcelona 

Junta EE 

Núria Fernández Rius 

Gaudium 

Geovirtual 

1er trimestre 

2007 

Fundació 

Caixa de 

Catalunya 

 

Revisió de les traduccions del 

web i implementació nous 

associats 

 

   

Conceptualitzar les III Jornades 

de Patrimoni Literari 

Comissió jornades, 

ILC 

1er trimestre  

Organitzar les III Jornades sobre 

Patrimoni Literari 

Comissió Jornades, 

ILC, centre acollidor 

Programa 

enllestit  maig 

 

Celebrar les III Jornades sobre 

Patrimoni Literari 

Tots els espais 

associats 

octubre  

Celebració Assemblea General: 

Memòria i Pla de Treball 

Junta de govern  Gener 2008  

 

 

 

 

 

 



 
6. PRESSUPOST 2007 

Despeses 

1 Despeses Ordinàries 17.500,00 € 

 Material fungible i altres despeses  3500,00 € 

 Recerca d’informació i documentació sobre els 

diversos associats i captació de nous socis,  

3000,00 € 

 Secretaria executiva 12.000 € 

2 Comunicació 4.800,00 € 

 Publicitat 2.000,00 € 

 Edició de punts de llibre i papereria  1.500,00 € 

 Equip informàtic portàtil i càmera de fotografiar 1.300,00 € 

3 Activitats 42.642,00€ 

 Edició de les actes 1r. Seminari ( 70 pàgs ) 2.000,00 € 

 Coordinació projecte mapa literari 4.500,00 € 

 Arquitectura 3D cartogràfica. 2a fase projecte 

amb Geovirtual 

18.942,00€ 

 Preparació III Seminari sobre Patrimoni 

Literari i Territori 

5.400,00 € 

 Gestió i actualització del web 8.000,00 € 

 Locucions textos literaris 5.600,00 € 

4 Despeses de representació 1.820,00 € 

 Edició Dossiers associats 820,00 € 

       Captació de fons , despeses de representació 

i dietes 

1000,00 € 

      Total     66.762,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ingressos 
 

 Quotes socis 1.500,00 € 

 Fundació Caixa Catalunya (sol·licitat) 25.000 € 

 

 Sol·licitud Institució Lletres Catalanes  25.000,00 € 

 Departament de Comerç, Turisme i Consum 

(pendent de sol·licitar) 

9.320,00 €  

           66.762,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ANNEX 
 

7.1. Recull de premsa 2006 
 
 
 Ingressos 
 

 Quotes socis 1.500,00 € 

 Fundació Caixa Catalunya (sol·licitat) 30.942,00 € 

 

 Institució Lletres Catalanes (pendent de sol·licitar) 25.000,00 € 

 Departament de Comerç, Turisme i Consum 

(pendent de sol·licitar) 

9.320,00 €  

           66.762,00 € 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 


