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ESPAIS ESCRITS SERÀ PRESENT A L’EXPOSICIÓ DEL BORN. CENTRE CULTURAL

PLA DE TREBALL












Durant el maig i juny es continua penjant una frase literària diària a les xarxes socials, en col·laboració amb Núvol. El juliol i
agost s’aturarà l’activitat per reprendre-la de cara al setembre
S’amplien textos al Mapa Literari Català, es pot veure la seva evolució a partir dels indicadors, a la pàgina d’administrador
Es continua treballant amb la campanya Fes-te Amic. De moment hi ha 169 amics
S’ha treballat amb el disseny i contingut de l’espai permanent al nou museu del Born de Barcelona que s’inaugurarà el proper
11 de setembre
Continuen els acords amb el TR3SC, el CPNL, Amics dels Clàssics i s’amplien a l’Associació Catalana per al foment de la Lectura
El mes d’abril arrenca el concurs “La casa del mes” que es porta a terme amb la col·laboració del Què Llegeixes?
Es treballa amb la dinamització i programació de 10 Clubs de Lectura a les biblioteques públiques, fruit d’un acord de
col·laboració entre Espais Escrits i el Servei de Biblioteques de Catalunya
La II Jornada tècnica tindrà lloc el proper 30 de setembre i es dedicarà a “Nous formats de la comunicació literària”, amb la
idea de reflexionar entorn les rutes literàries i si la manera tradicional de difondre-les ja ha tocat sostre
La ruta o ascensió al Canigó amb Verdaguer servirà de prova per l’aplicació mòbil de les rutes d’Espais Escrits, amb la que s’ha
començat a treballar
S’elabora un catàleg de serveis per convertir l’MLC en una gran base de dades del patrimoni literari català. A partir d’ara s’hi
podrà accedir sense necessitat de ser soci d’Espais Escrits, però pagant una quantitat per la incorporació de material
Actualització permanent del web d’Espais Escrits i les xarxes socials

RELACIONS EXTERNES I INTERNES






S’inicien les reunions de treball per tirar endavant l’APP de rutes literàries per mòbil
El 12 de juny Espais Escrits es reuneix amb la Universitat de Vic que informa que el 2014 portarà a terme el II Congrés de
Literatura i Geografia. Es negocien descomptes pels socis
El 20 i 21 de juny EE assisteix a un curs sobre la Gestió cultural i tuística de cases-museu, organitzat per la Universitat de
Barcelona i Cases Singulars, amb qui s’estableix contacte i es parla de possibles acords
Cada dos mesos la Junta Directiva té reunions presencials a Barcelona
EE també assisteix a les reunions periòdiques com a membre de la Junta de la Institució de les Lletres Catalanes i del Consell
Assessor

RECURSOS FINANCERS






En la Junta Directiva celebrada el passat 11 d’abril s’acorda que els socis que vulguin que els introduïm noves “infos” al Mapa
Literari Català hauran de col·laborar econòmicament
El 5 d’abril rebem el 50% de la subvenció Euroregional
Ens presentem a diverses subvencions. En l’àmbit de la Cultura Popular per reeditar el Catàleg de Rutes Literàries, en l’àmbit
de les lletres catalanes com a entitat articuladora i a una subvenció del Ministeri per l’APP
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

