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A inicis de setembre es reprèn el projecte de penjar diàriament una frase literària a les xarxes socials, en col·laboració amb
Núvol. Activitat que s’havia aturat durant els mesos de juliol i agost
S’amplien textos al Mapa Literari Català. La seva evolució es pot veure a partir dels indicadors de la pàgina de l’administrador,
dins el gestor de continguts
Es continua treballant amb la campanya Fes-te Amic. De moment hi ha 190 amics
A partir de l’11 de setembre ja es pot veure un tòtem dels socis d’Espais Escrits a l’espai cultural d’El Born. També s’inicia la
col·laboració per presentar mensualment una proposta literària a les seves instal·lacions
Continua el concurs “La casa del mes” que es porta a terme amb la col·laboració del Què Llegeixes? En la memòria anual
presentarem les dades de participació
Arrenquen 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 Catalunya
El 30 de setembre va tenir lloc la II Jornada tècnica destinada a “Nous formats de la comunicació literària”, amb l’assistència
de 20 socis de 15 centres diferents
Es demana als socis que pengin ells mateixos les rutes literàries a l’MLC, només així serà possible poder-les visualitzar en una
aplicació mòbil en la que estem treballant
Actualització permanent del web d’Espais Escrits i les xarxes socials
Som presents a la Setmana del Llibre en Català, dins l’estand de l’ILC, celebrada a Barcelona entre el 6 i el 15 de setembre

RELACIONS EXTERNES I INTERNES









Continuen les reunions de treball per tirar endavant l’APP de rutes literàries per a mòbil
El 16.09 Reunió de Junta d’EE a la Fundació Mercè Rodoreda
El 16.09 Reunió a l’Institut Ramon Llull amb Àlex Susanna i Sònia Garcia
El 18.09 Reunió de junta de l’ILC
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
SOCIS
Les diverses activitats organitzades pels socis es poden trobar a l’agenda del web d’EE i s’envien bimensualment en format
PDF als socis i amics

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

