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LAMENTEM LA MORT DE JOAQUIM MOLAS, PRESIDENT D’HONOR D’ESPAIS ESCRITS (2010- 2015)

PLA DE TREBALL











En la celebració de la XIV Assemblea General de Socis es van incorporar 22 nous autors, ja som 81
S’han anat afegint els nous autors al web d’Espais Escrits i el Mapa Literari Català
S’està treballant 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
S’han recollit les lectures que formaran part del programa Clàssics catalans al vostre club de lectura, fruit d’un acord de
col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat per dinamitzar diversos clubs de lectura
Cada primer i tercer dijous de cada mes s’envia l’agenda d’activitats dels socis d’Espais Escrits, a més de penjar-les al web
S’està treballant per poder oferir la possibilitat de visitar el Parc literari Carlo Levi, a Aliano, Itàlia. Un viatge literari obert a
tothom qui ho desitgi
Es col·labora amb el projecte “Patrimoni oblidat, memòria literària”, de la Coordinadora de Centres de Parla Catalana i l’IRMU
Es participa amb el projecte educatiu de l’Agència Catalana del Patrimoni, incorporant les activitats educatives dels socis que
no disposen d’un centre patrimonial
En assemblea s’acorda tornar-se a adherir a l’ICOM amb la idea de formar part de l’ICLM (Internacional Committee for
Literary Museums)
Sempre que és possible es facilita la informació que se’ns demana. Al llarg d’aquest trimestre, d’una banda, des de la ILC ens
han demanat informació per elaborar un dictamen sobre la presència de la literatura catalana i el seu reconeixement i, de
l’altra, una doctoranda ens ha demanat dades per elaborar una comunicació al col·loqui Clermont-Ferrant sobre turisme i
memòria

RELACIONS EXTERNES I INTERNES











12.01.15 Reunió amb els responsables de Barcelona, ciutat de literatura. Candidatura UNESCO
14.01-15- 18.02.15- Junta de Govern de l’ILC
22-01.15 Reunió de Junta Directiva
05.02.15 Preparació del curs Patrimoni literari, un recurs educatiu, amb els socis de les Terres de Girona
17.02.15 Tancament i estat anual de comptes a la Gestoria
18.02.15 Reunió amb Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes
23.02.15 Celebració de la XIV Assemblea General de Socis d’Espais Escrits
26.02.15 Reunió amb els Serveis Territorials de les Terres de Girona
02.03.15 Reunió amb l’Ajuntament de Girona per revalidar el conveni com a socis protectors
03.03.15 Reunió amb els Serveis Territorials de la Catalunya Central

SUBVENCIONS





Es presenta el projecte Pedres que parlen. Ruta literària pels temples catalans en la X Convocatòria d’ajuts per a projectes
d’investigació o de difusió cultural de l’Institut Ramon Muntaner
Se’ns demana col·laborar en el projecte europeu “Hera Uses of the past: Transforming the Future through Uses of the Past:
Changing lives, communities and topographies ob felonging within Europe”, que es presenta conjuntament amb la Universitat
de Vic, Universitat de Luxemburg, Universitat de Birmingham, Universitat de Ghent i Universitat de Làtvia
Del 17 al 30 de març s’obre el termini per presentar les subvencions en l’àmbit de les lletres a l’OSIC

ALTRES


Lamentem la mort Joaquim Molas, president honorari d’Espais Escrits des del 2010

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

