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BONES FESTES I FELIÇ 2016!
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Es porta a terme el projecte “Temples amb veu d’escriptors”, fruit d’una subvenció de l’IRMU, des del qual es creen sis rutes
literàries arreu dels països catalans que transcorren per temples de caràcter religiós. Alguns dels textos són locutats. Les rutes
són consultables a l’MLC i a l’APP de rutes literàries.
Es coordina el projecte “Clàssics catalans al vostre club de lectura”, fruit d’un acord de col·laboració amb el Servei de
Biblioteques de la Generalitat. S’han dinamitzat vint-i-sis clubs de lectura arreu del país
S’han penjat textos de Maria-Mercè Marçal al web del Mapa Literari Català, fruit d’un acord amb l’ILC
S’actualitza el Catàleg de Rutes literàries, es fan còpies en paper i és consultable digitalment a l’apartat de documentació
Es celebra el segon mòdul del curs El patrimoni literari, un recurs educatiu, celebrat a les Terres de Girona, amb 15 inscrits
Es celebra la I Jornada de patrimoni literari ebrenc, a la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, amb 20 inscrits
El passat 2 de novembre a l’Espai Betúlia de Badalona es va celebrar la IV Jornada Tècnica: Nous escenaris narratius, que va
servir per donar la benvinguda al nou president d’honor, el senyor Joan Francesc Mira
S’ha treballat en l’organització del workshop "Cultural Learning, Identity and the European Project", junt amb la Universitat
de Vic i la Universitat de Latvia, i la col·laboració de la Fundació Mercè Rodoreda
Es treballa per millorar l’arquitectura del web d’Espais Escrits
Es treballa en una reunió per tal de construir una xarxa de patrimoni literari d’àmbit mediterrani
Es continua el concurs “La Casa del Mes”, organitzat conjuntament amb el QuèLlegeixes? Hi han participat els centres que
vetllen la memòria d’Antoni M. Alcover i Carles Fages de Climent. Aquest 2016 reprendrem el concurs obrint-lo, altra vegada,
a tots els socis
Deu socis d’Espais Escrits van viatjar a Itàlia per conèixer la terra de Carlo Levi, del 23 al 26 d’octubre. Podeu llegir la crònica
en el següent enllaç
http://www.espaisescrits.cat/downloads/cat/Informe%20viatge%20a%20Aliano%20i%20Matera%20Espais%20Escrits%20%2
0Revisat%20Carme.pdf
Durant la setmana de Nadal a les xarxes socials es difon el #PoemaNadal
Cada primer i tercer dijous de cada mes s’envia l’agenda amb les activitats dels socis d’Espais Escrits

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
08 | 09.10.15 Assistència al I Congrés sobre literatura i corrents territorials: “La construcció literària del territori”
20.10.15 | 17.11.15 | 18.12.15 Reunió amb els programadors de la pàgina web
02.11.15 Celebració Jornada Tècnica
09.11.15 Presentació d’EE i l’MLC en el marc de la I Jornada de patrimoni literari ebrenc, a Tortosa
24.11.15 Reunió amb els Serveis Territorials d’Osona
27 | 28.11.15 Workshop Cutural Learning, Identity and the European Project
16.12.15 Reunió Junta directiva

SUBVENCIONS
⋅

Es justifica l’ajut de 2.000 € de l’Institut Ramon Muntaner per portar a terme les rutes literàries als temples catalans

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

