
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 
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      ACORD DE COL·LABORACIÓ PER CREAR UNA XARXA DE L’ARC MEDITERRANI EUROPEU 

 

PLA DE TREBALL 

 S’envien les quotes de soci i l’adhesiu distintiu als diversos centres associats d’Espais Escrits 

 Es treballa en la subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit de les lletres catalanes 

 S’assisteix a les jornades d’estudi organitzades per la Fédération des maisons d’écrivain & des patrimoines littéraires  

 Se signa un “Acord d’Entesa Patrimoni Literari de l’Arc mediterrani europeu” entre les Maisons d’écrivain d’Aquitaine, 

Limousin Poitou-Charentes i Espais Escrits, i es treballa per ampliar l’acord amb socis italians 

 Es renova la inclusió al cens d’entitats de foment de la llengua catalana 

 Es coordinen i programen les 36 lectures que es portaran a terme al llarg de l’any dins el projecte “Clàssics catalans al vostre 

club de lectura”  

 Es treballa en el mòdul 3 i 4 del curs El patrimoni literari, un recurs educatiu, que se celebra a les Terres de Girona l’11, 12 i 13 

de juliol. Se signa un acord de col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de l’UdG 

 Es treballa amb el disseny del nou web d’Espais Escrits 

 Es continua el concurs “La Casa del Mes”, el mes d’abril dedicat a la Fundació Jacint Verdaguer, el mes de maig a l’Arxiu Joan 

Maragall i el mes de juny a la Fundació Manuel de Pedrolo 

 Es crea un roller perquè Espais Escrits sigui present al nou museu Verdaguer de Vil·la Joana 

 Es treballa amb el programa de la V Jornada Tècnica: Xarxes socials. Reflexió, potencialitat i crítica que tindrà lloc a la 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer el 7 de novembre 

 Es programa un curs de formació per fer al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona, a la tardor 

 El viatge literari del 2017 serà a Mallorca, del 20 al 23 d’octubre 

          Adhesió al Manifest SOS litertura a l’ensenyament en defensa de la presència de la literatura a l’aula  

 Cada primer i tercer dijous de cada mes s’envia l’agenda amb les activitats dels socis d’Espais Escrits 

 

 

RELACIONS EXTERNES I INTERNES 

 31.03- 02.04 | Jornades d’estudi i assemblea general de la Fédération des maisons d’écrivain & des patrimoines littéraires 

 05.04 | 24.05 | Reunió amb els programadors i els membres de la comissió per la nova pàgina web 

 15.04 | Reunió amb els responsables de Barcelona, ciutat de literatura per la UNESCO 

 20.04 | Reunió a l’ICE Josep Pallach per organitzar el curs d’estiu de patrimoni literari a les terres de Girona 

 09.02 | Presentació de les rutes als temples catalans, a la trobada del Recercat. Vic, IRMU 

 02.05 | 28.05 | Reunió de la Junta Directiva a Folgueroles 

 05.05 | Presentació d’Espais Escrits i el Mapa Literari Català dins Vic Ciutat de Cultura Catalana 2016 

 24.05 | Reunió a l’Ajuntament de Girona per parlar del conveni 

 30.05 | Presentació de l’experiència del Doctorat Industrial entre EE i UVic-UCC 

 21.06 | Reunió amb Iuris i el Col·legi de doctors i llicenciats de Barcelona 

 23.06 | Reunió a Montserrat pre presentar-los la ruta literària a Montserrat 

 28.05 | Reunió a l’Institut Ramon Llull  

 

 

SUBVENCIONS 

Ens han donat 17.818 € de la subvenció sol·licitada al Departament de Cultura, dins l’àmbit de les lletres catalanes  


