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EE CREA LA PRIMERA APP DE RUTES LITERÀRIES DELS AUTORS ASSOCIATS A LA XARXA
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A inicis d’abril es dóna a conèixer la col·laboració entre Espais Escrits i la plataforma nord-americana Placing Literature,
ubicant la literatura catalana a un mapa d’abast mundial
Es presenta l’APP de les rutes literària dels escriptors associats a la xarxa. L’aplicació que porta per nom Mapa Literari Català
compta amb més de trenta rutes d’arreu dels Països Catalans, és d’ús gratuït i està disponible a les botigues Android i iOs.
Per presentar l’APP es grava un vídeo explicatiu del projecte que es pot trobar al youtube de l’associació.
Es presenta la comunicació Espais Escrits com a vertebració literària i territorial al II Congrés de Geografies literàries, celebrat
a l’UVic- UCC
Es coneixen les deu biblioteques interessades en la dinamització d’un club de lectura, dins el projecte Espais Llegits. Les
lectures escollides són de Maria Àngels Anglada, Joan Brossa, Maria Aurèlia Capmany, Àngel Guimerà, Marià Manent, Manuel
de Pedrolo i Josep Pla
Es continua el concurs La casa del mes amb la col·laboració del QLlegeixes?, aquest trimestre els espais han estat dedicats a
Víctor Català, Artur Bladé i Marià Manent
Es continua treballant amb la campanya Fes-te Amic. I el primer i tercer dijous de cada mes se’ls envia l’agenda d’activitats del
socis d’Espais Escrits
Continua l’Escriptor d’El Born amb els espectacles Un tast de Foix, Maragall a casa i Concert irregular de Joan Brossa
S’actualitzen periòdicament els web d’EE, l’MLC i les respectives xarxes socials (al mes de juliol i agost s’atura la #FrasedelDia)
Un any més EE és dins el cens d’entitats de foment de la llengua catalana
Es reben 10.000€ de l’OSIC de la línia de subvenció per a projectes que articulen els sectors professionals en l’àmbit de les
lletres catalanes
Es justifica la subvenció “Cultura Euroregió 2012”, de l’Euroregió Pirineus Mediterrània per cobrar el 50% restant
Se signa un conveni amb Fundació Lluís Carulla i passa a ser soci protector de l’associació
S’arriba a un acord amb la Biblioteca de Catalunya i introdueixen tres nous autors a l’MLC

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
















09.04.14 Reunió de Junta de Govern de l’ILC
09.04.14 Reunió amb la Biblioteca de Catalunya per introduir nous autors a l’MLC
12.04.14 Un tast de Foix és l’espectacle del mes d’abril d’El Born CC
16.04.14 Una doctoranda almenya s’entrevista amb la secretària d’Espais Escrits per conèixer el projecte
24- 26/04.14 II Congrés Geografies Literàries a l’UVic -UCC
10.05.14 Maragall a casa és l’espectacle del mes de maig d’El Born CC
13.05.14 Reunió amb l’Ajuntament de Figaró- Montmany per introduir Raimon Casellas com a possible soci
14.05.14 Reunió de Junta de Govern de l’ILC
26.05.14 Reunió de Junta d’Espais Escrits
06.06.14 Reunió del Consell Assessor de l’ILC
17.06.14 Recepció del conseller a les entitats de foment de la llengua catalana
22.06.14 El concert irregular de Joan Brossa és l’espectacle del mes de juny d’El Born CC
25.06.14 Reunió de Junta d’Espais Escrits
25.06.14 Presentació de l’APP de rutes literàries a la seu de l’ILC
25.06.14 Reunió a l’Arxiu Nacional de Catalunya




PROPERES ACTIVITATS
06.10.14 Jornada tècnica sobre projectes educatius, a Barcelona
27.10.14 Jornada Literatura i Territori al Camp de Tarragona, Centre de Lectura de Reus

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

