
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 

 

 BUTLLETÍ INFORMATIU TRIMESTRAL      Nº10 · Desembre 2013 

      DURANT LES FESTES DE NADAL LA SECRETARIA D’ESPAIS ESCRITS ROMANDRÀ TANCADA 

 

PLA DE TREBALL 

 S’elabora la memòria anual del 2013 i es treballa amb el pla de treball i el pressupost del 2014 que serà presentat en la 

propera Assemblea General de Socis que se celebrarà el 20 de gener del 2014 

 Actualització permanent i millores en el gestor de continguts del Mapa Literari Català que passa a anomenar-se Mapa Literari 

Català d’Espais Escrits 

 Es continua treballant amb la campanya Fes-te Amic. De moment hi ha 230 amics  

 Des d’El Born ens comuniquen que no es portarà a terme la xerrada/conferència mensual, sinó només l’activitat literària. 

Finalment s’acorda la programació del primer trimestre que, per diverses raons, començarà el febrer amb Pla i continuarà el 

març amb Verdaguer. Actualment s’està treballant en la programació del segon trimestre 

 Continua el concurs “La casa del mes” que es porta a terme amb la col·laboració del Què Llegeixes?, amb una mitjana de 15 

participants cada mes 

 Continuen les sessions de dinamització a diversos Clubs de Lectura, fruit d’un acord de col·laboració entre Espais Escrits i el 

Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Totes les sessions han tingut una valoració molt positiva per part dels 

assistents i s’ha decidit renovar la col·laboració de cara el 2014 

 S’està treballant amb el disseny de l’aplicació de rutes literàries per a mòbil, que es vol presentar oficialment la primavera del 

2014 

 A partir de l’any que ve l’agenda d’activitats s’enviarà el primer i tercer dijous de cada mes, via mailchimp. Tots aquells socis 

que vulguin oferir descomptes ja els poden fer arribar a secretaria 

 Actualització permanent del web d’Espais Escrits i les xarxes socials 

 Durant aquest darrer trimestre també ens hem posat en contacte amb Placing Literature, una plataforma americana de 

geolocalització literària, per tal d’introduir contingut del nostre MLC al seu mapa 

RELACIONS EXTERNES I INTERNES 

 El 10.10 Presentem el Mapa Literari Català dins el Curs d’especialització en museus i recursos digitals, organitzat pels Museus 

d’Olot (9, 10 i 11 d’octubre) 

 El 15.10 Reunió amb la cap de programació d’El Born per parlar de la programació literària al centre cultural, de cara al 2014 

 El 16.10 i l’11.12 Reunió de Junta de l’ILC 

 El 4.11 Reunió al Departament d’Ensenyament sobre rutes literàries 

 El 8.11 Reunió del Consell Assessor de l’ILC 

 El 20.11 Reunió de la Junta Directiva a la Fundació Mercè Rodoreda 

 L’11.12 Reunió amb la directora de l’ILC, Laura Borràs 

 El 18.12 Reunió amb Cementiris de Barcelona 

 El 19.12 III Fòrum del Patrimoni Literari. Mecenatge i literatura, a l’IEC 

 Diverses reunions online per tirar endavant l’APP de les rutes literàries 

 Diverses reunions encaminades a captar nous socis 

 

SOCIS 

 Les diverses activitats organitzades pels socis es poden trobar a l’agenda del web d’EE i s’envien bimensualment als socis i 

amics 

 

COMUNICACIÓ 

 Des de Comunicación cultural es fan ressò del Mapa literari català i la possibilitat de geolocalitzar la literatura catalana 

http://www.comunicacion-cultural.com/2013/11/13/mapa-literario-de-la-literatura-catalana/ 

http://www.comunicacion-cultural.com/2013/11/13/mapa-literario-de-la-literatura-catalana/

