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MILLORES SIGNIFICATIVES AL MAPA LITERARI CATALÀ

PLA DE TREBALL











Espais Escrits entra a formar part de la Junta de Govern i al Consell Assessor de l’ILC
Es porten millores significatives al Mapa Literari Català: rapidesa en la navegació, nova imatge amb un mapa de programari
lliure, nous vídeos i traduccions.
Es continua treballant amb la campanya Fes-te Amic. De moment tenim 150 amics
La Frase del Dia passa a anomenar-se Un clic, una frase. I fins el mes de juny en sortirà una per dia que es publicarà a les
diverses xarxes socials de l’associació i a Núvol, el digital de cultura
S’està treballant perquè els socis d’Espais Escrits tinguin un espai permanent al nou museu del Born, de Barcelona
Continuen els convenis amb el TR3SC, el CPNL i s’amplien els descomptes als Amics dels Clàssics
Es treballa amb la possibilitat de dinamitzar Clubs de Lectura a les biblioteques públiques, fruit d’un acord de col·laboració
entre Espais Escrits i el Servei de Biblioteques de Catalunya
Amb el Servei de Documentació de TV3 establim un acord per poder penjar material de TV3 a l’MLC
Treballem per idear una aplicació que doni a conèixer les rutes literàries dels socis, amb una subvenció euroregional
Actualització permanent del web d’Espais Escrits i les xarxes socials

RELACIONS EXTERNES I INTERNES












El 9 de gener EE és present a la Sessió Constitutiva del Consell Assessor de l’ILC
El 14 de gener celebrem la XII Assemblea General de Socis d’EE
El 21 de gener iniciem les converses amb el nou programador que portarà a terme les millores a l’MLC
El 23 de gener mantenim una reunió amb el responsable de Núvol, el digital de cultura i es decideix tirar endavant una difusió
conjunta entorn la frase del dia i publicar diversos articles online. Com el que es va publicar el 20 de març La literatura
catalana al mapa del món, en un clic de Carme Torrents
El 5 de febrer iniciem les converses amb el responsable del museu del Born
Assistim a les jornades Recursos per als museus i el patrimoni en la nova economia, a Palafrugell el 13 i 14 de febrer
El 20 de febrer ens reunim amb la nova directora de l’ILC, la senyora Laura Borràs
L’1 de març hi ha reunió del Consell Assessor de l’ILC i el 20, reunió de la Junta de Govern de l’ILC
Cada dos mesos la Junta Directiva té reunions presencials a Barcelona
Mantenim trobades periòdiques amb la gestoria i l’entitat financera on tenim els diners

RECURSOS FINANCERS



Al mes de gener rebem el 80% de la subvenció de l’ILC del 2012
Es compra un ordinador i una impressora per secretaria



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

