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ELS CLÀSSICS CATALANS EN RUTA A DIVERSES BIBLIOTEQUES DE CATALUNYA

PLA DE TREBALL










Es porta a terme el projecte Espais Llegits, gràcies a un acord entre Espais Escrits i el Servei de Biblioteques de la Generalitat
de Catalunya amb l’objectiu de fomentar la presència dels clàssics catalans en els diversos clubs de lectura del país. En global,
les valoracions rebudes han estat molt satisfactòries
S’envia una enquesta de valoració perquè els socis puguin opinar sobre la temàtica i el funcionament de la III Jornada Tècnica.
Les valoracions globals són bones, es poden consultar des de la pàgina web d’EE
Es modifiquen les pestanyes del web d’Espais Escrits per tal d’introduir, d’una banda, la informació de les diverses Jornades
Tècniques, i, de l’altra, informació d’interès tant per fer-se amic com per associar-se
Es continua participant en el concurs “La casa del mes”, organitzat conjuntament amb el fòrum del QuèLlegeixes? Aquest
trimestre hi han participat la Biblioteca Sebastià Juan Arbó i la Càtedra de Patrimoni Literari amb Maria Àngels Anglada. El
desembre s’atura perquè des del Què Llegeixes? canvien de plataforma. Es tornarà a reprendre l’any 2015
Cada primer i tercer dijous de cada mes s’envia l’agenda d’activitats dels socis d’Espais Escrits
S’actualitza permanentment el contingut del web d’Espais Escrits i del Mapa Literari Català, així com també de l’aplicació
mòbil que se n’ha derivat
S’ha treballat en la memòria del 2014 i el pla de treball del 2015

RELACIONS EXTERNES I INTERNES



















01.10.14 Trobada a l’UVic-UCC per fer-nos una foto pel doctorat industrial
01-03-10.14 Jornades Aplicació per a la promoció del patrimoni, a l’Obra Social La Caixa de Girona
08.10.14 Junta de Govern de l’ILC
14-15.10.14 Jornades Cultusurfing a la Fàbrica de Fabra i Coats de Barcelona
20.10.14 Reunió amb la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana i l’IRMU pel projecte “Patrimoni oblidat,
memòria literària”
23.10.14 Roda de premsa per presentar les Jornades sobre patrimoni i educació a Reus
27.10.14 – 15.11.14 Jornades “La literatura com a patrimoni i desenvolupament del territori”, al Centre de Lectura de Reus
4.11.14 i 16.12.14 Reunió amb la gestoria
6-7.10.14 Curs Storytelling, a Olot
10.11.14 III Jornada Tècnica d’Espais Escrits, a l’IEC
10.11.14 i 9.12.14 Reunió amb els responsables de la candidatura Barcelona ciutat literària, de la UNESCO
19.11.14 Reunió amb els responsables de Vic, Ciutat de la Cultura 2016
27.11.14 IV Fòrum Literari a Girona
9.12.14 Jornada sobre “xarxes de cooperació de museus i patrimoni”, a la Pedrera
14.12.14 i 18.12.14 Reunió amb socis de les terres de Girona per portar a terme una jornada sobre patrimoni literari i
educació
INFORMACIONS DIVERSES
Se’ns denega la subvenció presentada a l’Euroregió Pirineus Mediterrània amb el projecte Rapsodes transpirinencs. Un
itinerari audioguiat de poesia trobadoresca
Se’ns denega una subvenció sol·licitada a l’IRMU per portar a terme una ruta literària pels diversos temples dels Països
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

