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JOAN FRANCESC MIRA ÉS EL NOU PRESIDENT D’HONOR D’ESPAIS ESCRITS

PLA DE TREBALL





















Joan Francesc Mira ha acceptat ser el president d’honor d’Espais Escrits
S’ofereix la possibilitat de fer un viatge literari a Itàlia per celebrar els 10 anys de l’associació, coneixerem Aliano i Matera de
la mà de Carlo Levi. El viatge, obert a tothom, es farà del 23 al 26 d’octubre
S’està treballant en la IV Jornada Tècnica “Narrativa transmèdia. I conversa entre Francesc Serés i J. F. Mira”, que se celebrarà
el proper 2 de novembre a l’Espai Betúlia de Badalona (s’ha canviat la data perquè el 9 de novembre hi ha un curs de
formació a Tortosa). Donarem la benvinguda al nostre president d’honor i celebrarem el desè aniversari amb un dinar
S’ha creat un logo d’Espais Escrits per celebrar el desè aniversari
Espais Escrits s’associa a l’ICOM i forma part de l’ICLM (Internacional Committee for Literary Museums)
Es treballa per portar a terme cursos reconeguts com a activitat de formació permanent per als docents. El mes de juliol se’n
celebrarà un a les terres de Girona i el mes de novembre un altre a les terres de l’Ebre. Aquest mes de juny també s’ha
presentat un llibre fruit de les actes del curs celebrat el passat mes d’octubre al Centre de Lectura de Reus
Es treballa en el programa “Clàssics catalans al vostre club de lectura”, fruit d’un acord de col·laboració amb el Servei de
Biblioteques de la Generalitat, per a dinamitzar vint clubs de lectura arreu del país. Els autors més demanats han estat Mercè
Rodoreda, Manuel de Pedrolo i Josep Pla
S’està treballant en un projecte per anar a dinamitzar els clàssics catalans a les escoles
Es col·labora amb el projecte “Patrimoni oblidat, memòria literària”, de la Coordinadora de Centres de Parla Catalana i l’IRMU
Es continua el concurs “La Casa del Mes”, organitzat conjuntament amb el QuèLlegeixes? Els autors d’aquest trimestre han
estat Llorenç Villalonga, Àngel Guimerà i Rafel Ginard
A inicis del mes d’abril es va assistir a la Jornada d’estudi i assemblea general de la Fédération nationale des maison d’écrivain
& des patrimonines littéraires per establir contactes. S’acorda tornar-se a reunir a finals d’any i treballar en un inventari del
patrimoni literari de les llengües romàniques i poder preparar projectes conjunts
Cada primer i tercer dijous de cada mes s’envia l’agenda amb les activitats dels socis d’Espais Escrits
Hem signat el conveni de soci protector amb la Fundació Lluís Carulla
S’ha creat una comissió web per debatre i millorar projectes com el Mapa Literari Català o l’APP, està oberta a tots els socis
que s’hi vulguin incorporar
S’han penjat textos de Sales, Calders i Tísner al Mapa Literari Català, fruit d’un acord amb l’ILC
Gerard Vergés entra a formar part d’Espais Escrits, representat per la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa

RELACIONS EXTERNES I INTERNES






15.04.15 | 20.05.15 | 17.06.15 Reunió Junta de Govern de la ILC
17.04.15 Reunió amb Mònica Pereña, subdirectora general de llengua i plurilingüisme del Departament d’Ensenyament
05.05.15 Reunió de Junta a la Casa Museu Àngel Guimerà, El Vendrell
15.05.15 Presentació d’Espais Escrits i el Mapa Literari Català a l’Aula Joaquim Molas, Biblioteca Museu Víctor Balaguer de
Vilanova i la Geltrú
05.06.15 Reunió del Consell Assessor de l’ILC

SUBVENCIONS



Es rep un ajut de 2.000 € de l’Institut Ramon Muntaner pel projecte Pedres que parlen. Ruta literària pels temples catalans
per crear una ruta per temples abandonats
S’ha denegat el projecte europeu del que formàvem part junt amb la UVIC-UCC “Hera Uses of the past: Transforming the
Future through Uses of the Past: Changing lives, communities and topographies of belonging within Europe”, però ens
mantenim a l’espera dels resultats de “Belonging to Europe: Cultural Learning and the Making of Shared Heritage”, dins el
programa Horitzó2020- Reflective Society- 2015
La Institució de les Lletres Catalanes, a través de l’OSIC, ha atorgat una subvenció de 15.000 €
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

