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Es redacta un projecte per presentar-nos a una subvenció Euroregional Pirineus Mediterrània
Es treballa amb el disseny del nou web d’Espais Escrits i es posa en funcionament intern el nou gestor de continguts
Es continua el concurs “La Casa del Mes”, el mes de juliol dedicat a la Fundació Rafael Masó, el mes d’agost a l’Espai Jesús
Moncada i el mes de setembre al Museu dels Sants d’Olot amb Marian Vayreda
S’imprimeixen targetons del Mapa Literari Català per fer arribar als lectorats de català
Es treballa amb el programa de la V Jornada Tècnica que tindrà lloc a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer el 7 de novembre
Es redacta un projecte perquè des del monestir de Montserrat s’adscriguin com a socis protectors
S’organitza i es difon el viatge literari del 2016 a Mallorca, que tindrà lloc del 20 al 23 d’octubre
Els mesos de juliol i agost s’envia l’agenda literària dels socis d’Espais Escrits el primer dijous de mes, el setembre ja es reprèn
l’enviament normal el primer i tercer dijous de cada mes
S’escriu un article per evidenciar l’aposta d’Espais Escrits amb l’ensenyament, a partir dels diversos cursos de formació que
portem a terme
El mes de juliol se celebra el mòdul 3 del curs “El patrimoni literari, un recurs educatiu”, a les comarques de Girona. Amb un
total de 27 inscrits
El mes de setembre es difonen els cursos de formació que tindran lloc a Barcelona, a les terres de l’Ebre i altra vegada a les
comarques de Girona
S’actualitza el programa i la base de dades de l’arxiu de l’associació
Es continuen les dinamitzacions als clubs de lectura per acostar els clàssics catalans a les biblioteques públiques

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
04.07 | II Jornada educativa “Poesia + Educació + TIC, Fundació Joan Brossa
08.07 | Presentació d’Espais Escrits al curs “Lectures de batxillerat en llengua i literatura catalanes (curs 2016-2017), dins
l’Escola d’estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona
11.07 | 12.07 | 13.07 | Curs d’estiu “El patrimoni literari, un recurs educatiu”, a Girona, Begur i Romanyà
12.07 | 6.09 | Reunió per la pàgina web
20.07 | Reunió virtual de la junta de govern ILC
30.08 | Sessió de treball amb l’arxiver
17.09 | Presentació d’Espais Escrits i de la ruta literària Gaziel, a Sant Feliu de Guíxols
25.09 | Conferència d’Espais Escrits dins les Jornades Europees del Patrimoni, Roses

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

