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Es publica online la nova web d’Espais Escrits www.espaisescrits.cat que ha passat a ser responsive
Se celebra la V Jornada Tècnica, junt amb el Col·lectiu Pere Quart: I si no sóc un profe genial, què?, de la qual se’n genera el
decàleg El paper de la literatura i dels centres de patrimoni literari en la futura República Catalana, que ja han signat la
majoria de departaments de filologia catalana de les universitats dels Països Catalans +
Se celebra el segon viatge literari organitzat des d’Espais Escrits, aquest any es va a Mallorca a visitar els diversos espais
escrits de l’illa, acompanyats dels socis de la Fundació Casa Museu
Es continua el concurs “La Casa del Mes” que organitzem junt amb la plataforma del QuèLlegeixes?, el mes d’octubre va
participar-hi la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada- Carles Fages de Climent amb Maria Àngels Anglada, el
mes de novembre la Biblioteca de Catalunya amb el fons de Jaume Bofill i el mes de desembre la Fundació Joan Brossa
S’organitza el Mòdul 4 del curs El patrimoni literari, un recurs educatiu, a les comarques de Girona, amb un total de 15 inscrits
Se celebra per segon any consecutiu les Jornades de patrimoni literari ebrenc, a les terres de l’Ebre, on hi anem a presentar el
projecte d’Espais Escrits
S’anul·la el curs programat al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona per falta d’inscrits i es decideix tornar a oferir com
a curs d’estiu de cara el mes de juliol
S’actualitza l’arxiu de l’associació i s’hi introdueix tota la documentació fins al 2014
Es continuen oferint diverses dinamitzacions als clubs de lectura per acostar els clàssics catalans a les biblioteques públiques.
Se’ls envia una enquesta de valoració i totes responen molt satisfactòriament
No presentem la subvenció Euroregional Pirineus Mediterrània per falta d’un soci de Llanguedoc-Rosselló i es posposa de cara
l’any 2017
Es redacta la memòria 2016 i es treballa en la comptabilitat, així com en el pla de treball i pressupost del 2017

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
04.10 | 12.12 | Reunió de Junta Directiva d’Espais Escrits
20.10-23.10 | Viatge literari a Mallorca
08.10 | 22.10 | 05.11 | 19.11 | Curs d’estiu “El patrimoni literari, un recurs educatiu. Mòdul 4”
21.11- 26.11 | II Jornades de Patrimoni Literari Ebrenc
19.12 | Reunió per confeccionar un curs d’estiu a la Catalunya central
21.10 | 24.11 | 15.12 | Reunió de Junta de l’ILC
22.12 | Reunió del Consell Assessor de l’ILC
04.11 | Reunió per redactar el decàleg de la V Jornada Tècnica d’EE
07.11 | V Jornada Tècnica d’Espais Escrits i presentació del web
01.12 | 28.12 | Reunió amb la gestoria

Horari: de dilluns a dijous de 2/4 de 9h a 2h i dimarts a la tarda de 2/4 de 4 a 2/4 de 7h
info@espaisescrits.cat

