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ACORD DE COL·LABORACIÓ PER CREAR UNA XARXA DE L’ARC MEDITERRANI EUROPEU
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Se celebra la XV Assemblea General de Socis amb l’assistència de 18 persones, representants de 15 centres associats. Algunes
parts es van retransmetre en streaming via Periscope
Es crea un adhesiu distintiu per als centres que formen part d’Espais Escrits
Acord de col·laboració per crear una Xarxa de l’Arc Mediterrani Europeu amb col·legues de França i Itàlia
Aquest any el projecte “Clàssics catalans al vostre club de lectura” subvencionarà 30 dinamitzacions entre les diverses
biblioteques de Catalunya que ho sol·licitin
Es treballa en la segona edició del curs El patrimoni literari, un recurs educatiu, celebrat a les Terres de Girona
S’ha assistit al II Workshop “What cant he publicly engaged university do for cultural learning?”, dins el programa EERA.
Cultural Learning, Identity and the European Project, a Riga
Es treballa amb el nou web d’Espais Escrits
Es continua el concurs “La Casa del Mes”, el mes de gener dedicat a la Fundació J. V. Foix, el mes de febrer a la Biblioteca
Marcel·lí Domingo amb la ruta Cristòfol Despuig i el mes d’abril la mateixa biblioteca presenta la ruta Gerard Vergés
Coincidint amb Vic Capital de la Cultura Catalana 2016, es fan gestions perquè els socis d’EE siguin presents al Mapa de les
Lletres de Vic
Es treballa per tenir presència a la Jornada de Cultura i Recerca Local dels territoris de parla Catalana que se celebrarà a Vic
els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig
Adhesió al manifest del Grup Koiné “Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent”
El projecte del Mapa Literari Català serà present a un llibre de text de Llengua i literatura valencianes de 4rt d’ESO, editat per
Oxford University Press
Cada primer i tercer dijous de cada mes s’envia l’agenda amb les activitats dels socis d’Espais Escrits
RELACIONS EXTERNES I INTERNES
15.01 | Reunió a l’IEC per crear la xarxa de l’arc mediterrani europeu amb centres francesos i italians
21.01 | 18.02 | 31.93 Reunió de la junta de l’ILC
01.02 | Reunió de la Junta directiva a Empúries
04.02 | Reunió amb Carme Fenoll, cap del Servei de Biblioteques públiques de Catalunya
09.02 | Reunió amb Recercat
09.02 | Reunió per parlar del curs d’estiu a les terres de Girona
16.02 | Reunió a l’Ajuntament de Vic per parlar del Mapa de Lletres de la ciutat de Vic
24.02 | 30.03 Reunió amb el programador de l’MLC i l’APP
25.02 | Presentació d’EE a unes jornades sobre patrimoni a les comarques de Girona
02.03 | Reunió amb la gestoria per tancar els comptes anuals
03.03 | Presentació d’EE a unes jornades sobre patrimoni literari per a tècnics i funcionaris de la Diputació de Barcelona
07.03 | Lectura de tesi doctoral, dins el programa de doctorats industrials amb el qual ha participat Espais Escrits
08.03 | Reunió amb els programadors per la creació de la pàgina web d’EE
14.03 | Assemblea General de Socis
17-18.03 | Assistència al II Workshop sobre Cultural Learning, Identity and the European Project, a Riga

SUBVENCIONS
Es justifica la subvenció de l’OSIC

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

